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Oddajemy w Wasze ręce drugi numer naszej gazetki. Wciąż 
z problemami, jednak cały czas staramy się ulepszać dla Was
nasz dziennikarski warsztat. Mamy nadzieję, że każdy coś tutaj
dla siebie znajdzie, że nasze artykuły wywołają na Waszych
twarzach uśmiech, przywołają wspomnienia. Może wykorzystacie
nasze przepisy? Dziękujemy za wyrozumiałość 
i zapraszamy do lektury.
Redaktorzy

20.12.2017r
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Marciszów
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               14 lutego 
             Walentynki

Kocham cię w językach:
Angielski -  I love you
Południowa Afryka -  Ek het jou lief
Albański - Te dua
Hiszpański - Te quiero
Perski -  Tora dost daram
Srilanka -  Mama oyata arderyi
Węgierski - Szeretlek 
Grecki - S'agapo
Francuski -  Je t'aime
Niemiecki - Ich liebe dich
Irański - Mahn doostaht doh-rahm 
Rumuński -  Te iubesc
Pakistański -  Mujhe Tumse Muhabbat Hai
Morse'a -  -.- --- ---- .- --/---. .. . (po polsku) 
Migowy(polski) -   zaciśnięte w pięści ręce
skrzyżowane na piersiach. Pięści dotykają
przeciwległych ramion. 

Walentynkowe ciekawostki:
~ Rocznie wysyłanych jest około miliard
walentynek. Szacuje się, iż ok. 80% trafia do kobiet.
~ Najdłuższy nieprzerwany pocałunek trwał aż 46 
godzin. Zakochani rozpoczęli pocałunek 14 lutego
2011 roku, a skończyli prawie 2 dni później.
~ W Japonii w święto zakochanych,to Panie
obdarowują ukochanych. Mężczyźni
natomiast,dopiero miesiąc później w Biały
Dzień,odwdzięczają się wybranką w postaci BIAŁEJ
CZEKOLADY.
~ Św. Walenty zginął 14 lutego. Patron został
skazany na śmierć, ponieważ udzielał ślubów
żołnierzom z ich wybrankami. Cesarz uważał, że
żonaci wojownicy nie walczą dobrze.
~ Wartość najdroższej walentynki oszacowano na
ok. 250 tys. Wysadzana diamentami i szmaragdami
kartka z litego złota, trafiła w ręce Marii Callas.
~ Do Werony, gdzie rozgrywa się akcja dramatu, pt.
,,Romea i Julii" trafiają tysiące miłosnych listów.

.
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                                Bal Karnawałowy

. .

Dnia 8 lutego w CBK w Krzeszowie odbył się karnawał klas podstawowych i gimnazjalnych .
Uczniowie byli poprzerani  w najróżniejsze stroje   począwszy od postaci bajkowych aż po
piosenkarzy zespołów metalowych . Uczestnicy wybierali osobę z najlepszym strojem .
Ostatecznie wygrał chłopiec z klasy  5 ,,b'' , który był przebrany za Michaela Jacksona.

. .
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Tłusty czwartek - w kalendarzu chrześcijańskim jest to
ostatni czwartek przed Wielkim Postem.

 Staropolskie przysłowie mówi:
" Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła ,
dobrych pączków nasmażyła".
 Co ciekawe dawniej ów przysmak
nadziewano słoniną, boczkiem i
mięsem. Na szczęście w
dzisiejszych czasach
zrezygnowano z ów koncepcji.
Według jednego z przesądów, jeśli
ktoś w tłusty czwartek, nie zje ani
jednego pączka- w dalszym życiu
nie będzie mu się wiodło
W następnych latach tłusty
czwartek będziemy obchodzić:
2019 r .-28 lutego
2020 r.- 20 lutego
2021 r. - 11 lutego .

.
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                                                    CIASTO CZEKOLADOWE Z NUTELLĄ W 5 MINUT !!!!
Nie wymaga czasu ani nakładu pracy.
Potrzebujemy tylko mikrofalówki :)
No może nie tylko, bo jeszcze:
1 jajko
3 łyżki mleka
2 łyżki oleju
3 łyżki nutelli
2 łyżki cukru
3 łyżeczki kakao
4 łyżki mąki
szczypta soli
  
Przygotowanie: (na jeden kubek lub 2 kokilki)
1.Rozbełtać jajko widelcem, dodać mleko i olej i wymieszać.
2.Dodać nutellę i energicznie wymieszać, następnie dodać cukier i kakao i szczyptę soli. Wszystko wymieszać.
3.Do czekoladowej masy dodać (przesianą) mąkę i dokładnie wymieszać. Przelać do kokilek.*
4.Piec w mikrofalówce (800-850 W) przez 3 minuty!
*jeśli robimy ciasto dla 1 osoby to wszystko możemy od razu mieszać w kubku.

. .
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23 listopada odbyła się premiera krzeszowskiego kryminału pod tytułem ,,Imię Pani'',autorstwa Krzysztofa
Koziołka.

Opis fabuły: 

Komisarz kryminalny Gustav Dewart zamiast odpoczynku znajduje trupy mnichów i zaczyna prowadzić
podwójnie trudne śledztwo... Kolejny porywający kryminał retro Krzysztofa Koziołka naszpikowany
detalami, dzięki którym autor przenosi czytelnika w lata 30. XX w. Książka pełna jest zwrotów akcji,a

winny to osoba,której spodziewalibyśmy się najmniej...

Po krótkim przedstawieniu, uczestnicy mogli podejść po autograf. Następnie udaliśmy się na poczęstunek.

Musisz ją przeczytać!

.
.
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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH

15 Lutego

18 Lutego 24 Lutego

16 Lutego

21 Lutego

17 Lutego

Święta nietypowe często są nieznane lecz o ile milej by było gdybyśmy je obchodzili?
Na pewno każdy dzień byłby urozmaicony o nowe doświadczenia. Dlatego w tym
wydaniu przedstawiamy te najciekawsze, które możemy obchodzić w najbliższym
czasie.

DZIEŃ SINGLA- zaledwie
dobę po święcie
zakochanych czyli
walentynkach, przypada
święto samotnych

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ LISTONOSZY I
DORĘCZYCIELI
PRZESYŁEK- jest to święto
obchodzone w całej Europie.
W tym dniu szczególnie
docenia się ich pracę, która
wcale nie jest taka prosta.

DZIEŃ KOTA - prawie
dziesięć tysięcy lat temu
człowiek udomowił tego
wąsatego czworonoga i choć
zazwyczaj koty chodzą
własnymi ścieżkami, często
towarzyszą ludziom,
szczególnie jeśli obdarujemy
ich smakołykami i
głaskaniem.

DZIEŃ BATERII- wyobraźmy
sobie, że nagle znikają
wszystkie baterie. Telefony
komórkowe stałyby się
bezużyteczne, budziki nie
budziły by nas rano i aparaty
cyfrowe nie robiły by zdjęć

Międzynarodowy dzień
języka ojczystego – dbajmy
o swój, najpiękniejszy na
świecie, język ojczysty.

Dzień niespodziewanego
całusa-By to święto miało
jakikolwiek sens, trzeba dać
całusa komuś, kto się tego
zupełnie nie spodziewa. Kto
wie, może będzie z tego coś
więcej?
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 CZEGO NIE     
 ROBIĆ

                      
                    1 KWIETNIA  - PRIMA APRILIS 

H

H

POMYSŁY NA KAWAŁ

Pamiętaj, aby nie robić żartów,
których sam byś nie chciał. Mogą
one być krzywdzące dla drugiej
osoby. Ten dzień ma być
śmieszny, a nie nieszczęśliwy w
skutkach przez nasze niezbyt
mądre pomysły.

-wyznaj miłość obcej osobie i
czekaj na jej reakcje,
-możesz powiedzieć danej osobie,
że np. ma pająka na ręce co będzie
nieprawdą,
-jeśli jesteś w szkole i masz lekcje
informatyki możesz odpiąć myszkę
swojej koleżance z ławki.

A

A
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poniedziałek
2 kwietnia
Poniedziałek Wielkanocny 2018

Śmigus-dyngus – zwyczaj pierwotnie słowiański, a
wtórnie związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym.
Współcześnie posiada wiele regionalnych nazw.

Pojęcie dyngus najprawdopodobniej wywodzi się z
języka niemieckiego od słowa dingen, co oznacza
„wykupywać się”, ale Zygmunt Gloger dostrzegł
również podobieństwo do niemieckiego słowa
dünguuss (kałamarz, chlust wody), natomiast pojęcie
śmigus może pochodzić z niemieckiego
schmackostern lub polskiego śmigać. 

.

.
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