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Polecamy:

   Mikołaj       
   zawitał       
  również 
  do Naszej 
 GAZETKO-
       WEJ
   Rodziny. 
  Po minach 
  widać, że     
 Wszyscy     
   zostali
obdarowani.
Pamiętajcie! 
 Grzecznym
WARTO być
nie tylko dla 
 prezentów!

 Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek. Nowego
Roku, spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia 

i powodzenia Wyjątkowym Czytelnikom
życzy redakcja "Wieści Mirzeckiej Treści".

 Celinka, Ola, Paweł, Bartek,
Marysia, Filip, Jaś, Marysia, Julka,
Ada, Ola, Bartek, Marcel polecają:

Zimowe zwyczaje zwierząt,
Pomysły na najbliższe ferie zimowe,
Prezent z włosów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rap
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         Wywiad z Panią Iwoną Gralec
O--Od ilu lat pracuje pani w
szkole?
PI--Swoją przygodę ze szkołą
i chyba przygodę swojego
życia rozpoczęłam w 1994
roku, czyli pracuje ponad 24
lata.                                    
O: Dlaczego wybrała Pani
zawód nauczyciela?
PI:Opiekowałam się
młodszym rodzeństwem i
zawsze ciągnęło mnie do
dzieci. Zaczęłam myśleć o
zawodzie nauczyciela kiedy
byłam w siódmej klasie i wraz
z koleżankami wystawiłyśmy
dla przedszkolaków bajkę.     
 O: Jaka jest Pani ulubiona
książka?                                 PI:
Kiedy byłam troszkę młodsza
bardzo lubiłam  

czytać "Anię z Zielonego
Wzgórza", ale moją ukochaną
książką, do której wracam są
"Kamienie na szaniec " .       
 O:Co uważa Pani za swój
największy sukces ?               
 PI: Osobisty to moja rodzina.
Zawodowy natomiast to, że
miłość do pracy w szkole i
młodzieży nie ostygła. Mam
nadzieję, że to uczucie jest
odwzajemnione.                  
O: Czego Pani nie lubi?           
PI: Nie lubię kłamstwa i tego
jak ktoś kogoś z
premedytacją krzywdzi.

O: Czym Pani się interesuje? 
 PI: Uwielbiam teatr, który
mnie uspokaja. Moim
ukochanym jest Teatr w
Radomiu. Mam tam nawet
ulubione miejsce- II rząd, 13
miejsce. Lubię też kwiaty i
jazdę na rowerze.                     
O: Największe marzenie to?   
PI:Chciałabym, żeby
wszyscy, z którymi się
spotykam i ja również, byli
zdrowi i szczęśliwi.                   
            O: Jak spędza Pani
wolny czas?  

PI: Lubię czasami
poleniuchować, wziąć
książkę, przykryć się kocem,
wypić kawę.                                

O: Ulubiona pora roku?   
PI: Wiosna, ponieważ nie
lubię ani zimna, ani upałów.    
 O: Dziękuję za rozmowę.
PI: Dziękuję Olu.
Przeprowadziłaś bardzo
profesjonalny wywiad -
łącznie z autoryzacją.

Ł O
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    Zima

i

Kiedy zaczyna się zima i
kiedy kończy? Rozpoczyna 
się 22 grudnia i trwa do  21

marca. Ten miesiąc jest
lubiany przez dzieci,

ponieważ są Mikołajki, święta
Bożego Narodzenia, prezenty
i...oczywiście śnieg. Pięknie
jest wtedy w górach. Wy też

uważacie, że zima jest bardzo
interesująca?

"Grudzień"
W grudniu rzadko ptak zaśpiewa

w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.
                                Janusz Minkiewicz

Bardzo ciekawa jest zabawa
na śniegu. Można: lepić
bałwana, rzucać się
śnieżkami,budować igloo, idt.
Często korzystamy z różnych
atrakcji, np: łyżwy, narty i
wiele innych. 

i

i

i

Polskie przysłowia ludowe na grudzień

1. Mroźny grudzień ,wiele śniegu,żyzny roczek,będzie w biegu
2.W pierwszym tygodniu grudnia,gdy pogoda stała,będzie zima długo biała 
3.Grudzień jaki,czerwiec taki
4.Suchy grudzień stoi za to,że sucha wiosna i suche lato
5.Jeśli w grudniu często dmucha,to w marcu wciąż plucha
6.Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami
7.Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje,to rok urodziny nam
zwiastuje
8.Grudzień zimny,śniegiem pokryty,daje rok  w zboże obfity
9.Czwarty grudzień jaki,cały grudzień taki,piąty grudzień-stycznia czyni
znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam marcu gada. .

i

i

i

i

.

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/janusz-minkiewicz/
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            Prezent z włosów

.

.

Obecnie w Polsce peruki z
naturalnych włosów są tylko

częściowo refundowane przez NFZ, a
dopłata do nich jest wyjątkowo

wysoka. 

W odpowiedzi na tę sytuację
ruszyła akcja „Daj Włos!”. 

Każdy, kto chce obciąć włosy, może
to zrobić w dobrym celu – na peruki
dla kobiet w trakcie chemioterapii.

Angażujemy do współpracy zakłady
fryzjerskie, które ścinają włosy w
odpowiedni sposób, a następnie

przekazują fundacji "Rak and Roll".

DRODZY
DARCZYŃCY.
PAMIĘTAJCIE.

Minimalna długość
pasm wynosi 25 cm.

Krótsze włosy, 
ze względu na proces
tkania peruki, nie są

     wykorzystywane. 
   Długość włosa, 
z którego perukarz jest
w stanie utkać perukę
wynosi 15 cm. 
Krótsze włosy należy
jeszcze zapuszczać, 
aż osiągną potrzebne
wymiary.

.

.
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i

i

i

i

Pomysły na prezenty
 Jednym z najlepszych
prezentów XXI wieku jest...
Telefon komórkowy! Większość
młodzieży uwielbia sprawdzać
w telefonie różne rzeczy. Służy
także do kontaktowania się z
innymi w ważnych sprawach.
Super sprawa!!!

"Są pre�zen�ty, które zaw�sze
przychodzą bez zapowiedzi i o które

próżno prosić...
- to Da�ry Losu." 

 Kartka dla rodziców.
Chyba wszyscy, nie
tylko rodzice lubią

dostać coś od serca.
Nawet ktoś, kto ją
tworzy, powinien 

mieć z tego radość,
ponieważ to jest
najważniejszy

składnik.

"Naj�większy pre�zent by�wa
często w naj�mniej�szym 

pu�dełku"

"W święta nie chodzi 
o pre�zen�ty, lecz o blis�kość

dru�giego człowieka" 

 Gry planszowe są idealnym
prezentem szczególnie na
zimowe wieczory. Można
zaparzyć herbatkę i zanurzyć
się w magicznym świecie gier
planszowych.

"Życie cza�sem da�je ludziom cu�dow�ne 
pre�zen�ty w pos�ta�ci in�nych ludzi." 

 Miś to chyba
najklasyczniejszy prezent na
święta. Dzieci poniżej 10 lat

powinny się ucieszyć...

"Za�sad�nicze py�tanie jest takie:
- Być czy mieć?

Większość po�wie być, 
a będzie ro�bić wszys�tko, by mieć.

W życiu nie chodzi o to, by podążać ścieżką,
którą wyz�nacza tłum."

i

i

i

i
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  Przepis na
   pierniczki

Sposób przygotowania:

Składniki:
-Dwie szklanki mąki
pszennej
-dwie łyżki miodu
-3/4 szklanki cukru
-1,5 łyżeczki sody
-10g przyprawy
piernikowej
-jedna łyżka masła
-jedno średnie jajko
-1/3 szklanki ciepłego
mleka

Co roku w naszej szkole organizowany jest
konkurs na świąteczne pierniczki. Mogą brać

w nim udział klasy od 4 podstawówki do 3
gimnazjum. Wygrywa ta osoba, która zrobi

najpiękniejsze wypieki. Dochody ze
sprzedaży ciastek są przeznaczane dla osób
potrzebujących. Od wielu lat konkurs cieszy

się coraz większym zainteresowaniem.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym roku.

   Pierniczkowy konkurs 
        w naszej szkole

Serce w pierniczkach

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony
gorący miód i wymieszać. Ciągle siekając,
dodawać cukier, sodę i przyprawy, a następnie
masło i jedno jajko. Dolewając stopniowo (po
łyżce) mleka zagniatając ręką ciasto aż będzie
średnio twarde, przypominające ciasto kruche.
Dokładnie wyrabiać ręką ,aż będzie gładkie
,przez około 10 minut. Na posypanej mąką
stolnicy rozwałkować ciasto na placek o
grubości 1 cm. Foremkami wyciąć różne
kształty.  Piec w piekarniku nagrzanym o 180
stopni przez około 10-15 minut.
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     Jakie masz plany na FERIE 2019?!

.

.

  Każdy zapewne chciałby
ciekawie spędzić ferie. No bo
po co się nudzić w czas
wolny od szkoły?! Więc
polecam wam spędzić ten
niezwykły czas aktywnie!!!     
   Na początek można
pozjeżdżać na nartach lub na
sankach.      No i kto nie lubi
rzucać się śnieżkami? Albo
na łyżwach się pouczyć. 
 POLECAM!!!

SZWAJCARIA BAŁTOWSKA
    W tym miejscu możemy pouczyć się jazdy
na nartach.     Koszt wstępu  1 zjazd z
wyciągu  orczykowego- 4zł,   1 zjazd z oślej
łączki- 2zł,   karnety: 2 godz- 55 zł,   
3 godz- 65 zł  i wreszcie  6 godz- 85 zł.

                SARBA KRAJNO
Najdłuższe trasy zjazdowe w
centralnej Polsce, dwa wyciągi
talerzykowe oraz nowoczesny wyciąg
taśmowy do bezstresowej nauki.   
 koszt - 1 przejazd 4 zł 

           ŁYŻWY SKARŻYSKO        
   Polecam także jazdę na łyżwach       
 cennik    bilet normalny 1 godz- 8 zł   
     bilet ulgowy 1 godz- 5 zł     
wypożyczenie łyżew - 1zł za 1 godzinę

Czasowy Rozkład Ferii

                      Z Rodziną raźniej 

.

.
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Jak zwierzęta spędzają zimę?

. .

Na zimę zasypiają jeże,
nietoperze (głową do dołu
przyczepione w jaskiniach, na
strychach, w dziuplach) i
sporo gryzoni, m.in. świstaki,
popielice, żołędnice i
orzesznice.  Także „stary
niedźwiedź mocno śpi” od
listopada do marca, chociaż
niezupełnie. Misie mają dość
płytki i przerywany sen, a w
styczniu rodzą się nawet ich
młode. Niedźwiedzie zimują w
gawrach na „łóżku” z
suchych liści i gałęzi. Niezbyt
głęboko i czujnie śpią też
borsuki.

Szpaki, grubodzioby, zięby, szczygły,
drozdy, skowronki, cyraneczki i
gęgawy startują jesienią w wędrówkę
na południe i zachód Europy.
Zimowiska mają w rejonie wybrzeży
Morza Śródziemnego lub
europejskich wybrzeży Atlantyku.
Nasze bociany i jaskółki dymówki lecą
znacznie dalej, bo aż do południowej
Afryki. Z kolei łabędzie nieme,
krzyżówki, gawrony, kawki, bogatki i
modraszki zadowalają się mniej
poważnymi zimowymi
przeprowadzkami. Pokonując do
kilkudziesięciu kilometrów, przenoszą
się tam, gdzie zima przebiega nieco
łagodniej, a jeziora i stawy nie
zamarzają. Natomiast naturalnie
pozostającymi w Polsce na zimę
ptakami są gawrony, wrony, sikorki i
sójki.

Gdzie raki zimują? 
Wbrew popularnemu
powiedzeniu nie jest to żadne
egzotyczne miejsce. Raki
zimują w miejscach swojego
bytowania, w norkach,
wydłubanych w gliniastym
brzegu rzeki lub w
kryjówkach na dnie
zbiorników wodnych. Co
pewien czas wystawiają ze
swoich schronień szczypce i
polują na przepływające obok
drobne rybki.                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                             
 źródło:www.polskieradio.pl

.

. .

.
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   NAJBARDZIEJ ZNANE NA ŚWIECIE ŚWIĘTO ...?

MIKOŁAJKI-
TRADYCYJNA, POLSKA
NAZWA ŚWIĘTA KU CZCI
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA,
BISKUPA MIRY,
OBCHODZONEGO
6 GRUDNIA W
KATOLICYZMIE I
PRAWOSŁAWIU.

I

I

 Prawdziwa historia Mikołaja                 
                                                             
Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa
się z dwóch części: "nike-
'zwycięstwo'    i laos-'lud'.Co najmniej
od 15 wieku istniał zwyczaj
budowania "łódeczek św Mikołaja', w
których święty miał składać prezenty.
Z czasem łódeczki zastąpiły buty i
skarpety lub w regionach
protestanckich-adwentowe talerze z
darami.

Od 9 wieku Mikołaj był
czczony w chrześcijaństwie
wschodnim i zachodnim jako
święty i cudotwórca.Na
synodzie w Oksfordzie z 1222
podniesiono rangę tego
święta w kalendarzu do
najwyższej.

I

I
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                      nowe rapowe wieści
Naszą przygodę chciałbym
rozpocząć od najnowszej
płyty rapera ,,SZPAKU''.

Idealne dopasowanie rymów i
najważniejsze pytanie czy
jest w niej przekaz? Można
powiedzieć, że nie, ale.... .

Gdy wsłuchamy się
i pozmieniamy kilka wyrazów

usłyszymy go PRZEKAZ.

i

            przekaz
jeżeli chodzi o przekaz to jest
to sprawa sporna, ponieważ
są dwa rodzaje rapu: zwykły
rap i trap (old shool i new
shool). jednakże rap również
da się podzielić rapu: uliczny
i zwykły. Trap ma pokazywać
jak traper jest bogaty i jak
gardzi biedą, a w rapie raper
ma jak najwięcej dać
słuchaczom o sobie i swoim
życiu. Raperzy ulicy śpiewają
o tym jak w przeszłości byli
biedni a teraz dzięki pomocy
kolegów są podniesieni na
duchu, pewniejsi, dojrzalsi
lecz wciąż biedni.

 "W krainie czarów widzę bardo dużo
zła, nie mam siły z nim walczyć w

moim świecie hajs to drag leczy ludzi
ja majaczę jakie znaczki kartony jakie

prochy żetony kraina czarów pełna
kodów kolorowych'' To słowa refrenu

kultowej piosenki SZPAKA. Znowu
zauważamy, że przekaz daje zmusza
do zastanowienia (dokładnie moment

o pieniądzach).

.

"Rap lub rapowanie (melorecytacja) –
rodzaj ekspresji wokalnej polegającej
na rytmicznym i ekspresyjnym
wypowiadaniu słów i ich rymowaniu
do zapętlonego podkładu
instrumentalnego. ... Rap często
zamiennie z wyrażeniem hip-hop
określany jest jako odrębny gatunek
muzyczny powstały we wczesnych
latach 70."

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rap

i

.
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i

Boże Narodzenia
rozpoczyna się 25

grudnia, a kończy się
26 grudnia. Słowo

opłatek wzięło się z
języka łacińskiego i
oznacza dar ofiarny.

Opłatek wigilijny
symbolizuje chęć
pogodzenia się z

wrogami. 

Święta, święta, święta!

i Nietypowe święta w grudniu. 
Znacie je?

1. światowy dzień adidas, 4.dzień górnika,
5. światowy dzień gleby, 6.dzień anioła,
8. dzień kupca, 10. światowy dzień futbolu,
12. dzień guzika, 13. dzień księgarza,
15. dzień herbaty, 
16.dzień pokrywania wszystkiego
czekoladą, 
19. dzień wiecznie zielonych roślin, 
20. dzień ryby, 
30. dzień serka wiejskiego.

.

.

.

i

i

.

.

.
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     PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY ......
   czyli  o debiucie kabaretowym Vb

                   Niecodzienna lekcja języka polskiego odbyła
się w poniedziałkowy poranek w naszej szkole. Piękne
widowisko w wykonaniu klasy Vb przygotowane pod
okiem polonistki pani Iwony Gralec zachwyciło
zaproszonych gości: klasy IVa, IVb, Va i VI wraz ze swoimi
nauczycielami. 
       V klasa w kabaretowej wersji zaprezentowała
bohaterów mitologicznych, którzy w humorystyczny
sposób zwrócili uwagę oglądających na potrzeby
współczesnego świata. Wydarzenie to podkreślało
zagadnienia ekologiczne omawiane na Światowym
Szczycie Klimatycznym, który w tym roku właśnie
niedawno dobył się w Polsce w Katowicach.

     Cała klasa spisała się na Medal. Doskonała gra aktorska i wokalna,
własnoręcznie przygotowane rekwizyty, piękna - przenosząca widza na
Olimp scenografia, mistrzowskie, dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach kostiumy sprawne zaplecze techniczne. Wszystko
zasługuje na ogromne uznanie. W przedstawienie zaangażowała się
CAŁA KLASA:

  Wiktoria B-Atena, Paweł C-Luzacki uczeń, Mikołaj J-Herkules, Wiktoria
K -Flora, Bartek K- Pan, Bartek K- Oprawa techniczna, Paulina L-
sufler, Ola Ł -Demeter, Marcel R- Syzyf, Alan R -Prometeusz, Ola S -
Kora, Ada S-grzeczna uczennica, Paweł S- obsługa techniczna, Zuzia S
-uczennica, Ola S -wokalistka, Adam W-obsługa techniczna, Karol W -
obsługa techniczna, Bartosz Z- Zeus, Klaudia Z  - uczennica.
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	czytać "Anię z Zielonego Wzgórza", ale moją ukochaną książką, do której wracam są "Kamienie na szaniec " .         O:Co uważa Pani za swój największy sukces ?                 PI: Osobisty to moja rodzina. Zawodowy natomiast to, że miłość do pracy w szkole i młodzieży nie ostygła. Mam nadzieję, że to uczucie jest odwzajemnione.                   O: Czego Pani nie lubi?            PI: Nie lubię kłamstwa i tego jak ktoś kogoś z premedytacją krzywdzi.
	O: Czym Pani się interesuje?   PI: Uwielbiam teatr, który mnie uspokaja. Moim ukochanym jest Teatr w Radomiu. Mam tam nawet ulubione miejsce- II rząd, 13 miejsce. Lubię też kwiaty i jazdę na rowerze.                      O: Największe marzenie to?    PI:Chciałabym, żeby wszyscy, z którymi się spotykam i ja również, byli zdrowi i szczęśliwi.                                O: Jak spędza Pani wolny czas?
	PI: Lubię czasami poleniuchować, wziąć książkę, przykryć się kocem, wypić kawę.
	O: Ulubiona pora roku?
	PI: Wiosna, ponieważ nie lubię ani zimna, ani upałów.      O: Dziękuję za rozmowę. PI: Dziękuję Olu. Przeprowadziłaś bardzo profesjonalny wywiad - łącznie z autoryzacją.

	Zima
	Kiedy zaczyna się zima i kiedy kończy? Rozpoczyna  się 22 grudnia i trwa do  21 marca. Ten miesiąc jest lubiany przez dzieci, ponieważ są Mikołajki, święta Bożego Narodzenia, prezenty i...oczywiście śnieg. Pięknie jest wtedy w górach. Wy też uważacie, że zima jest bardzo interesująca?
	"Grudzień" W grudniu rzadko ptak zaśpiewa

	Bardzo ciekawa jest zabawa na śniegu. Można: lepić bałwana, rzucać się śnieżkami,budować igloo, idt. Często korzystamy z różnych atrakcji, np: łyżwy, narty i wiele innych.
	w srebrze stoją wszystkie drzewa. Naszą rzeczkę po kryjomu, w nocy lodem okuł mróz. Sanki wezwał i do domu z lasu nam choinkę wniósł.
	Janusz Minkiewicz


	Prezent z włosów
	DRODZY DARCZYŃCY. PAMIĘTAJCIE.
	Minimalna długość pasm wynosi 25 cm. Krótsze włosy,  ze względu na proces tkania peruki, nie są
	wykorzystywane.
	Długość włosa,  z którego perukarz jest w stanie utkać perukę wynosi 15 cm.  Krótsze włosy należy jeszcze zapuszczać,  aż osiągną potrzebne wymiary.
	Obecnie w Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo wysoka.
	W odpowiedzi na tę sytuację ruszyła akcja „Daj Włos!”.
	Każdy, kto chce obciąć włosy, może to zrobić w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. Angażujemy do współpracy zakłady fryzjerskie, które ścinają włosy w odpowiedni sposób, a następnie przekazują fundacji "Rak and Roll".


	Pomysły na prezenty
	Jednym z najlepszych prezentów XXI wieku jest... Telefon komórkowy! Większość młodzieży uwielbia sprawdzać w telefonie różne rzeczy. Służy także do kontaktowania się z innymi w ważnych sprawach. Super sprawa!!!

	Kartka dla rodziców. Chyba wszyscy, nie tylko rodzice lubią dostać coś od serca. Nawet ktoś, kto ją tworzy, powinien  mieć z tego radość, ponieważ to jest najważniejszy składnik.
	Miś to chyba najklasyczniejszy prezent na święta. Dzieci poniżej 10 lat powinny się ucieszyć...
	"Największy prezent bywa często w najmniejszym  pudełku"
	Gry planszowe są idealnym prezentem szczególnie na zimowe wieczory. Można zaparzyć herbatkę i zanurzyć się w magicznym świecie gier planszowych.
	"W święta nie chodzi  o prezenty, lecz o bliskość drugiego człowieka"

	Przepis na    pierniczki
	Pierniczkowy konkurs          w naszej szkole
	Składniki: -Dwie szklanki mąki pszennej -dwie łyżki miodu -3/4 szklanki cukru -1,5 łyżeczki sody -10g przyprawy piernikowej -jedna łyżka masła -jedno średnie jajko -1/3 szklanki ciepłego mleka
	Serce w pierniczkach
	Sposób przygotowania:
	Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać. Ciągle siekając, dodawać cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. Dolewając stopniowo (po łyżce) mleka zagniatając ręką ciasto aż będzie średnio twarde, przypominające ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką ,aż będzie gładkie ,przez około 10 minut. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości 1 cm. Foremkami wyciąć różne kształty.  Piec w piekarniku nagrzanym o 180 stopni przez około 10-15 minut.
	Co roku w naszej szkole organizowany jest konkurs na świąteczne pierniczki. Mogą brać w nim udział klasy od 4 podstawówki do 3 gimnazjum. Wygrywa ta osoba, która zrobi najpiękniejsze wypieki. Dochody ze sprzedaży ciastek są przeznaczane dla osób potrzebujących. Od wielu lat konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym roku.

	Jakie masz plany na FERIE 2019?!
	Każdy zapewne chciałby ciekawie spędzić ferie. No bo po co się nudzić w czas wolny od szkoły?! Więc polecam wam spędzić ten niezwykły czas aktywnie!!!         Na początek można pozjeżdżać na nartach lub na sankach.      No i kto nie lubi rzucać się śnieżkami? Albo na łyżwach się pouczyć.   POLECAM!!!

	Czasowy Rozkład Ferii
	Z Rodziną raźniej
	SZWAJCARIA BAŁTOWSKA
	W tym miejscu możemy pouczyć się jazdy na nartach.     Koszt wstępu  1 zjazd z wyciągu  orczykowego- 4zł,   1 zjazd z oślej łączki- 2zł,   karnety: 2 godz- 55 zł,    3 godz- 65 zł  i wreszcie  6 godz- 85 zł.
	SARBA KRAJNO
	Najdłuższe trasy zjazdowe w centralnej Polsce, dwa wyciągi talerzykowe oraz nowoczesny wyciąg taśmowy do bezstresowej nauki.     koszt - 1 przejazd 4 zł
	ŁYŻWY SKARŻYSKO
	Polecam także jazdę na łyżwach         cennik    bilet normalny 1 godz- 8 zł         bilet ulgowy 1 godz- 5 zł      wypożyczenie łyżew - 1zł za 1 godzinę


	Jak zwierzęta spędzają zimę?
	Na zimę zasypiają jeże, nietoperze (głową do dołu przyczepione w jaskiniach, na strychach, w dziuplach) i sporo gryzoni, m.in. świstaki, popielice, żołędnice i orzesznice.  Także „stary niedźwiedź mocno śpi” od listopada do marca, chociaż niezupełnie. Misie mają dość płytki i przerywany sen, a w styczniu rodzą się nawet ich młode. Niedźwiedzie zimują w gawrach na „łóżku” z suchych liści i gałęzi. Niezbyt głęboko i czujnie śpią też borsuki.
	Gdzie raki zimują?
	Wbrew popularnemu powiedzeniu nie jest to żadne egzotyczne miejsce. Raki zimują w miejscach swojego bytowania, w norkach, wydłubanych w gliniastym brzegu rzeki lub w kryjówkach na dnie zbiorników wodnych. Co pewien czas wystawiają ze swoich schronień szczypce i polują na przepływające obok drobne rybki.                                                                                                                                                                                                                                               źródło:www.polskieradio.pl
	Szpaki, grubodzioby, zięby, szczygły, drozdy, skowronki, cyraneczki i gęgawy startują jesienią w wędrówkę na południe i zachód Europy. Zimowiska mają w rejonie wybrzeży Morza Śródziemnego lub europejskich wybrzeży Atlantyku. Nasze bociany i jaskółki dymówki lecą znacznie dalej, bo aż do południowej Afryki. Z kolei łabędzie nieme, krzyżówki, gawrony, kawki, bogatki i modraszki zadowalają się mniej poważnymi zimowymi przeprowadzkami. Pokonując do kilkudziesięciu kilometrów, przenoszą się tam, gdzie zima przebiega nieco łagodniej, a jeziora i stawy nie zamarzają. Natomiast naturalnie pozostającymi w Polsce na zimę ptakami są gawrony, wrony, sikorki i sójki.

	NAJBARDZIEJ ZNANE NA ŚWIECIE ŚWIĘTO ...?
	MIKOŁAJKI- TRADYCYJNA, POLSKA NAZWA ŚWIĘTA KU CZCI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, BISKUPA MIRY, OBCHODZONEGO 6 GRUDNIA W KATOLICYZMIE I PRAWOSŁAWIU.
	Prawdziwa historia Mikołaja                                                                                Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch części: "nike-'zwycięstwo'    i laos-'lud'.Co najmniej od 15 wieku istniał zwyczaj budowania "łódeczek św Mikołaja', w których święty miał składać prezenty. Z czasem łódeczki zastąpiły buty i skarpety lub w regionach protestanckich-adwentowe talerze z darami.

	Od 9 wieku Mikołaj był czczony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako święty i cudotwórca.Na synodzie w Oksfordzie z 1222 podniesiono rangę tego święta w kalendarzu do najwyższej.

	nowe rapowe wieści
	Naszą przygodę chciałbym rozpocząć od najnowszej płyty rapera ,,SZPAKU''. Idealne dopasowanie rymów i najważniejsze pytanie czy jest w niej przekaz? Można powiedzieć, że nie, ale.... . Gdy wsłuchamy się i pozmieniamy kilka wyrazów usłyszymy go PRZEKAZ.

	przekaz
	jeżeli chodzi o przekaz to jest to sprawa sporna, ponieważ są dwa rodzaje rapu: zwykły rap i trap (old shool i new shool). jednakże rap również da się podzielić rapu: uliczny i zwykły. Trap ma pokazywać jak traper jest bogaty i jak gardzi biedą, a w rapie raper ma jak najwięcej dać słuchaczom o sobie i swoim życiu. Raperzy ulicy śpiewają o tym jak w przeszłości byli biedni a teraz dzięki pomocy kolegów są podniesieni na duchu, pewniejsi, dojrzalsi lecz wciąż biedni.
	"Rap lub rapowanie (melorecytacja) – rodzaj ekspresji wokalnej polegającej na rytmicznym i ekspresyjnym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu do zapętlonego podkładu instrumentalnego. ... Rap często zamiennie z wyrażeniem hip-hop określany jest jako odrębny gatunek muzyczny powstały we wczesnych latach 70."
	"W krainie czarów widzę bardo dużo zła, nie mam siły z nim walczyć w moim świecie hajs to drag leczy ludzi ja majaczę jakie znaczki kartony jakie prochy żetony kraina czarów pełna kodów kolorowych'' To słowa refrenu kultowej piosenki SZPAKA. Znowu zauważamy, że przekaz daje zmusza do zastanowienia (dokładnie moment o pieniądzach).


	Boże Narodzenia rozpoczyna się 25 grudnia, a kończy się 26 grudnia. Słowo opłatek wzięło się z języka łacińskiego i oznacza dar ofiarny. Opłatek wigilijny symbolizuje chęć pogodzenia się z wrogami.
	Święta, święta, święta!
	Nietypowe święta w grudniu.  Znacie je?
	1. światowy dzień adidas, 4.dzień górnika, 5. światowy dzień gleby, 6.dzień anioła, 8. dzień kupca, 10. światowy dzień futbolu, 12. dzień guzika, 13. dzień księgarza, 15. dzień herbaty,  16.dzień pokrywania wszystkiego czekoladą,  19. dzień wiecznie zielonych roślin,  20. dzień ryby,  30. dzień serka wiejskiego.

	PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY ......    czyli  o debiucie kabaretowym Vb
	Niecodzienna lekcja języka polskiego odbyła się w poniedziałkowy poranek w naszej szkole. Piękne widowisko w wykonaniu klasy Vb przygotowane pod okiem polonistki pani Iwony Gralec zachwyciło zaproszonych gości: klasy IVa, IVb, Va i VI wraz ze swoimi nauczycielami.
	Cała klasa spisała się na Medal. Doskonała gra aktorska i wokalna, własnoręcznie przygotowane rekwizyty, piękna - przenosząca widza na Olimp scenografia, mistrzowskie, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach kostiumy sprawne zaplecze techniczne. Wszystko zasługuje na ogromne uznanie. W przedstawienie zaangażowała się CAŁA KLASA:
	Wiktoria B-Atena, Paweł C-Luzacki uczeń, Mikołaj J-Herkules, Wiktoria K -Flora, Bartek K- Pan, Bartek K- Oprawa techniczna, Paulina L- sufler, Ola Ł -Demeter, Marcel R- Syzyf, Alan R -Prometeusz, Ola S -Kora, Ada S-grzeczna uczennica, Paweł S- obsługa techniczna, Zuzia S -uczennica, Ola S -wokalistka, Adam W-obsługa techniczna, Karol W -obsługa techniczna, Bartosz Z- Zeus, Klaudia Z  - uczennica.

	V klasa w kabaretowej wersji zaprezentowała bohaterów mitologicznych, którzy w humorystyczny sposób zwrócili uwagę oglądających na potrzeby współczesnego świata. Wydarzenie to podkreślało zagadnienia ekologiczne omawiane na Światowym Szczycie Klimatycznym, który w tym roku właśnie niedawno dobył się w Polsce w Katowicach.


