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WESOŁYCH ŚWIĄT 
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!

Niech ten czas będzie dla Was czymś więcej niż
tylko sprzątaniem, gotowaniem czy kupowaniem
prezentów. Bez głębszej myśli nie ma przecież
prawdziwego Święta Bożego Narodzenia. Warto
zastanowić się nad tym co one znaczą dla nas, dla
naszej rodziny i dla świata. Przystańmy na chwilę
w ciszy, stańmy w ubogiej stajence nad
Dzieciątkiem, przez chwilę bądźmy prawdziwymi
pielgrzymami do Betlejem. Może uda się nam
zrozumieć ich prawdziwy sens i odczuć prawdziwą
ich magię...

..
  Wolontariat w szkole ............. 2
 
  Pachnące ozdoby .................. 4
 
  Z makiem ze smakiem ........... 5
  
  Język angielski ... nie jedno
  ma imię ................................... 6
  
  Jak się uczyć? ........................ 8



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 18 12/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTeamNews

WOLONTARIAT W SZKOLE
Każdy, kto chce pomagać, może to od
dzisiaj robić w  Szkolnym Kole
Wolontariatu. Jego celem jest niesienie
pomocy potrzebującym oraz szerzenie
idei pracy charytatywnej.

Na pierwsze spotkanie przyszło wielu
uczniów z naszej szkoły, którzy spośród
swojego grona wybrali zarząd Koła i
swoich klasowych koordynatorów.

Wybraliśmy przewodniczącą - jest to
Sandra Brożek z klasy III A gimnazjum,
wiceprzewodniczącego - Michał Pardygał
z klasy III A i sekretarza, czyli Weronikę
Seweryn z klasy III B. 

Każda klasa (IV-VII w szkole podstawowej
oraz II - III w gimnazjum) ma swojego
koordynatora, którego zadaniem jest
aktywne uczestnictwo w spotkaniach
wolontariatu i informowanie swojej klasy
o wydarzeniach, w których będziemy brać
udział.

Na początek - akcja zbiórki stroików i
ozdób świątecznych oraz drobnych
upominków dla mieszkańców Hospicjum
Św. Łazarza w Krakowie.

Uczennica z klasy II A wykonała aż 19
stroików świątecznych, dwie uczennice z
klasy 7 A zrobiły piękne dekoracje z
cekinów i choinki z makaronu. Na
zajęciach artystycznych, uczniowie z klas
II A i II B wykonywali drobne upominki, a
w  świetlicy szkolnej powstawały piękne
lampiony.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie
dziękujemy.  

Następna akcja to organizacja balu
karnawałowego, z  którego dochód
zostanie przeznaczony dla potrzebu-
jących.

Jeżeli masz ochotę do nas dołączyć
zapraszamy na spotkania w czwartki.
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AKCJE, W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ TO:

zbiórka ozdób świątecznych, drobnych upominków i słodyczy dla podopiecznych
Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie (dary, także własnoręcznie wykonane, można
zostawić w bibliotece, zostaną przewiezione do hospicjum w połowie grudnia),
przedstawienia i spotkania w Hospicjum Św. Łazarza (starsi uczniowie za zgodą
rodziców), 
akcja czytania bajek przedszkolakom, 
zbiórka używanej odzieży dla potrzebujących (przy wejściu do szkoły wystawiony
zostanie pojemnik), 
organizacja balu karnawałowego w klasach I-IV, z którego dochód przeznaczony
będzie dla potrzebujących, 
wspomaganie organizacji imprez sportowych przy współpracy z Zarządem
Infrastruktury Sportowej w Krakowie (starsi uczniowie za zgodą rodziców), 
udział w różnorodnych akcjach dobroczynnych, 
zbiórka książek dla Polaków zza granicy, 
zbiórka nakrętek plastikowych (można przynosić do portierni szkoły), 
adopcja zwierzątka w krakowskim ZOO.
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HAND MADE ...

PACHNĄCE OZDOBY

Co zrobić, aby nasze święta pachniały
wspaniale? Wystarczy trochę sprytu oraz
odrobina pracy. Kup kilka pięknych
soczystych pomarańczy, torebkę
goździków (przyprawa) i wykałaczki. 

Teraz wystarczy wymyślić wzór, zrobić
wykałaczką dziurki w skórce pomarańczy,
aby łatwiej można było włożyć goździki i
układać piękne wzory!

Pamiętajcie, aby przed nakłuwaniem
pomarańczy, najpierw je umyć. Na skórce
owoców znajdują się środki
konserwujące, które nie są korzystne dla
zdrowia.

Po świętach można usunąć goździki, a
pomarańcze nadal będą nadawały się do
zjedzenia. W czasie świąt zapach ozdoby
świątecznej przyniesie Wam wiele
radości!

Aby zrobić ozdobę na święta Bożego
Narodzenia wystarczy kilka gałązek
jodełki lub świerka i kolorowe bombki.

Najpierw uformuj z gałązek koło, wiążąc
je nitką lub cienkim sznurkiem w kolorze
zielonym.

Następnie ułóż bombki po kilka sztuk na
całym okręgu i przymocuj za pomocą tej
samej nici lub sznurka.

Wybraliśmy dla Ciebie kolor czerwony i
złoty, ponieważ kojarzą się one
tradycyjnie ze świętami. Nie ma jednak tu
żadnych ograniczeń, możesz dopasować
kolory swojej ozdoby do kolorów wnętrza
lub zainspirować się tegorocznymi
trendami.

Zamiast bombek zastosuj piórka, szyszki
pierniczki lub inne ozdoby.
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PIEKIELNY KĘSEK

Z  MAKIEM  ZE  SMAKIEM

KUTIA

Szklankę pszenicy opłucz, zalej
wrzątkiem i pozostaw na noc. Rano odlej
wodę, zalej świeżą, zimną wodą i ugotuj
do miękkości. 

Szklankę maku sparz wrzątkiem, zmiel
dwukrotnie w maszynce do mielenia.
Połącz składniki, dodaj posiekane bakalie
(umyte i osuszone): morele, rodzynki, figi,
orzechy i migdały. Dadaj do smaku kilka
łyżek miodu.

Przełóż do salaterki i wstaw do lodówki
do schłodzenia. Przed podaniem możesz
dodać śmietanę kremówkę, chociaż
tradycyjna kutia w swoim składzie nie
powinna jej zawierać. Jest to bowiem
potrawa postna, a więc nie zawierająca
produktów pochodzenia zwierzęcego.

KLUSKI Z MAKIEM

To jedno z prostszych dań wigilijnych, a
jednocześnie prosty i smaczny deser.

Zalej mak wrzącym mlekiem, następnie
ugotuj go i dwukrotnie zmiel w maszynce
do mielenia.
Ugotuj makaron, odcedź i połącz ze
zmielonym makiem, posiekanymi
bakaliami, miodem, odrobiną masła i
cukrem waniliowym.

Przełóż masę do naczynia żaroodpornego
i zapiecz krótko w średnio nagrzanym
piekarniku.

Jeżeli jesteś pasjonatem kuchni możesz
pokusić się o samodzielne wykonanie
klusek. Smacznego!

www.ofemin.pl

www.mojegotowanie.pl
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JĘZYK ANGIELSKI...
Miniaturowe domki dla lalek zawsze fascynowały dzieci i dorosłych. Chyba
najsłynniejszym z nich jest domek dla lalek królowej Marii z 1924 roku, który obecnie
można zobaczyć na Zamku Windsor w Anglii. Miniaturowy pałac wyposażony jest  we
wszystkie wygody (światło elektryczne, prawdziwe miniaturowe windy, a nawet
spłukiwane toalety), w pokojach znajdują się miniaturowe mebelki, na stołach
porcelanowe zastawy i złote sztućce, na półkach biblioteki stoi 200 pisanych ręcznie
książek, w piwnicy znajdują się nawet miniaturowe butelki z winem. A jak wyobrażacie
sobie inne domy marzeń?

If you are a millioner and you are looking for a perfect house for you and your pets...
you have found it! The house is in West Palm Beach in Miami,  Florida, USA. It is
located in a very quiet and friendly area. It's a modern glass house and has got a lot of
huge windows. The roof is made of glass and you can watch the sky, admire the stars
and the moon. The house has got large and modern rooms. The furniture is very
comfortable, prestigious and luxurious. The house has got a kitchen, a living room, a
cinema, offices, eight bedrooms, five bathrooms, two swimming pools, a bar, and an
underground garage for many cars. In the playing area you can have a party, play
bowling or snooker. There is a beautiful view from the windows because the house is
built on a cliff and is overlooking the sea. At the back there is a garden with a path of
palms. When you enter the garden you can find a cute garden shed, behind which you
can find a miniature of the house which is designed for the owner's dogs.

Paulina Jałocha, Natalia Jałocha, Zuzanna Rokwisz, kl. II A

www.flickr.com www.royalcollection.org.uk
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NIEJEDNO MA IMIĘ...

This house is really luxurious although it's very small. The house was built for Bilbo
Baggins. It has circular windows and small double doors. It has a big food and wine
cellar. In the house Bilbo has got a skylight. The house features running water, candle
light, and flushing toilets. The house library includes original books handwritten by
famous writers of the past. The house was built by timbermen from the forest. Its
design comes from the old times. It is the most beautiful house of those times.

Wiktoria Jałocha, Damian Anioł, Michał Luzar, Mateusz Ginter kl. II A

This Hollywood house was built in 2016. It has everything that you need. It was built in
a modern style and has three floors. On the first floor we have a large kitchen with a
cooker, next to the kitchen there is a big dining-room in which 30 people can eat
dinner at the same time. In the living room we can find a big plasm TV with Playstation
4. On the second floor there are bedrooms for visitors with bathrooms next to them. In
the host family bathroom there is jacuzzi. In the bedroom there is a waterbed and hi-fi
system. On the third floor there is space for entertainment: there are rooms with
footballers game and snooker. There is a swimming pool next to it.

Isabel Rodrigues Machado, Aleksandra Sikora, Wojciech Barnaś, kl. II A

www.theguardian.com http://news.bbc.co.uk
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STREFA UCZNIA

JAK  SIĘ  UCZYĆ,
by  mniej się uczyć,

a dużo nauczyć i wiele umieć?

.

WYZNACZ sobie codzienną DAWKĘ nauki! 
ZAPLANUJ CZAS, w którym każdego dnia zamierzasz się uczyć!

Recepta Alberta Einsteina:
Ważne jest by nigdy nie przestać pytać!
Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć!
Nigdy nie trać świętej ciekawości!
Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć!
Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana
ciekawość.

zsoms.eu/wp-content/uploads

R e d a k c j a
TeamNews
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