
Od A do Z
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 8 im.
Szarych Szeregów
ul. Pogorska 8
32-500, Chrzanów

Numer 2 10/19

CZEŚĆ  !!!
To znowu my !!!
  Jak tam
samopoczucie ? 
  Nadciąga
grudzień, zima i
chwila, gdy
przychodzi Mikołaj.
Może przyniesie
śnieg, a na pewno
wór z prezentami i
rózgami.
A co Wy
dostaniecie?
Rózgi czy
prezenty?
Trzymajcie się
ciepło!
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Kaja Bartosik,
Maja Kulikowska,
Natalia Ogrodnik,
Izabela Jeleń,
Karolina Olszak,
Hanna Łomzik,
Maja Turska,
Aleksandra Widyma,
Natalia Gnyp,
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nasz adres:
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W tym numerze super hit! 
Wywiad z Panią

Dyrektor naszej szkoły

mgr Jadwigą Banasik !!!
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KALENDARIUM

BYŁO :
- październik
- Dzień Chłopaka
- i dyskoteka
-Dyktando „ O PIÓRO BURMISTRZA ”
- Małopolskie Konkursy Kuratoryjne – etap szkolny
- Gminny Konkurs Pięknego Czytania*
- Dzień Nauczyciela*
- jeden dzień wolny – 31.10.19
- duuużo zawodów sportowych
- słońce w znaku Wagi 

JEST :
- listopad
- Święto Zmarłych*
- i wolny piątek
- 11 listopada*
- Andrzejki*
- andrzejkowa dyskoteka
- Konkurs Bóbr
- VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
  o Górach
- Zbiórki: dla zwierząt w schronisku,
  Góra Grosza
- znak zodiaku – Skorpion 

BĘDZIE :
- grudzień,
- Mikołaj i prezenty*
- święta
- choinka i znowu prezenty
- trochę wolnego
- Zbiórki: dla zwierząt w schronisku,
  Góra Grosza
- znak zodiak – Strzelec.

------------------------------------------------
*- taki symbol oznacza,że gdzieś w gazetce jest na ten temat artykuł, poszukaj
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Nauczyciel bywa "lekiem na całe zło"

Nasza Pani Dyrektor zgodziła się udzielić nam
wywiadu.
Przygotowałyśmy dużo pytań, jednak zdążyłyśmy
zadać tylko wybrane, tak powstała zapisana tutaj
rozmowa.

KD – Kółko Dziennikarskie
PD – Pani Dyrektor

KD: Kim Pani chciała zostać, kiedy była Pani  w naszym wieku? Czy już wówczas chciała Pani być
nauczycielem?

PD: Od najmłodszych lat wiedziałam, że chcę być nauczycielem. Udało mi się to marzenie zrealizować.

KD: Czym zajmuje się Pani na terenie szkoły? Czy może nam Pani opowiedzieć o swojej pracy?

PD: Praca dyrektora to zarządzanie, współpraca z ludźmi, podejmowanie decyzji, tworzenie dokumentacji,
„walka” z czasem. Niekiedy kilka osób chciałoby być w moim gabinecie w tym samym czasie. Nie jest to jednak
możliwe. Trzeba czekać, a tego nikt nie lubi.
Wiecie, że nasza szkoła jest bardzo duża, a dyrektor takiej placówki w zasadzie „musi być wszędzie”.
Doglądam więc nie tylko pracy dydaktycznej i administracyjnej, ale też jestem po prostu gospodarzem obiektu.
Muszę dbać o stan techniczny budynku, dopilnować, by uczniowie mieli ciepło, by nie zabrakło prądu ani wody.

KD: Czy woli Pani uczyć, czy spełniać funkcje dyrektorskie?

PD: Zdecydowanie jestem przede wszystkim nauczycielem, a następnie dyrektorem. Bardzo lubię uczyć,
dlatego też mogłabym być nauczycielem bez „dyrektorowania”, ale nie mogłabym być dyrektorem bez
nauczania. Nauczanie języka polskiego daje mi wielką satysfakcję i radość.

KD: Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy?

PD: Największą satysfakcję w pracy sprawiają mi sukcesy naszych uczniów i pracowników. Cieszę się, kiedy
nasi uczniowie biorą udział w konkursach, otrzymują nagrody, stypendia, zdobywają wysokie miejsca w
zawodach. Sprawia mi radość, gdy słyszę, że są wrażliwi, tolerancyjni, niosą pomoc innym. Jestem dumna
także wtedy, gdy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymują nagrody i odznaczenia.

KD: Czy rodzice pomagają Pani w kierowaniu szkołą?

PD: Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z Radą Rodziców. Rodzice, zarówno ci mający dzieci w
szkole, jak i w  oddziałach przedszkolnych, są chętni do pomocy, organizują różnego rodzaju akcje, które
cieszą się powodzeniem wśród uczniów i przedszkolaków.
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KD: Czy trudno jest pracować z dziećmi w obecnych czasach?

PD: Większość ludzi twierdzi, że w obecnych czasach trudno jest pracować z dziećmi. Myślę, że jest w tym
twierdzeniu trochę racji. My, nauczyciele, musimy „znaleźć lek na całe zło”. Nie zawsze się to udaje, jednak
zawsze podejmujemy działania mające na celu pomoc.

KD: Czy łatwo współpracuje się Pani z nauczycielami uczącymi w naszej szkole?

PD: Nasza szkoła jest miejscem, gdzie pracuje ponad 100 osób. Współpraca z taką ilością osób układa się
różnie. Nie zawsze, z różnych względów, jest to zadowalające. Jednak zawsze należy pamiętać, że druga
strona dialogu to człowiek, któremu należy się szacunek.

KD: Jak wyglądało życie ucznia, gdy Pani chodziła do szkoły podstawowej?

PD: Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, nosiłam fartuszek, a na nim obowiązkowo musiała być naszyta
tarcza. Nikt nie buntował się przeciwko temu. Do szkoły zawsze zakładałam fartuszek z białym kołnierzykiem.
Poświęcałam sporo czasu na naukę, ale miałam też czas na codzienne spotkania z przyjaciółmi. Do dzisiaj
wspominam ten czas z przyjemnością.

KD: Jak spędza Pani wolny czas?

PD: W wolnym czasie czytam i zajmuję się ogrodem. Chętnie też wyjeżdżam z rodziną w ciekawe miejsca w
Polsce. Ostatnio jednak mam mało wolnego czasu, dlatego też z niecierpliwością czekam na urlop, bym mogła
nadrobić zaległości zarówno w lekturze, pracach ogrodniczych, a przede wszystkim w kontaktach z
najbliższymi.

KD: Gdyby Pani miała okazję spotkać złotą rybkę, jakie byłyby Pani trzy życzenia?

PD: Jak każdy mam marzenia i chciałabym, aby się spełniły. Dotyczą one jednak życia prywatnego, dlatego też
życzenia wypowiem tylko złotej rybce.

PD: Dziękuję za rozmowę.

KD: Serdecznie dziękujemy za wywiad i życzymy cierpliwości dla nas oraz sukcesów w pracy
nauczyciela, a także jak najmniej zmartwień i kłopotów dla Dyrektora szkoły.
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Co w szkole piszczy...
KONKURSY, konkursy i konkursy...
Dopiero co przeżyliśmy przedmiotowe  konkursy
kuratoryjne, a tu dalej konkurs goni konkurs.
Już niebawem nasi koledzy i koleżanki staną w
szranki dwóch konkursów: Gminnego Konkursu
Pięknego Czytania oraz Interpretacji Poezji
Patriotycznej. 

Życzymy powodzenia!

WIWAT  NIEPODLEGŁA!

101 rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy
przystąpieniem do akcji „Szkoła do hymnu”. Wszyscy
uczniowie klas IV – VIII wraz z nauczycielami zebrali
się ósmego listopada o godzinie 11.11 w holu szkoły i
wspólnie zaśpiewaliśmy hymn Polski! Ale jak!!!
Głośno i radośnie! Piękną oprawą rocznicowych
obchodów była okolicznościowa wystawa
przygotowana przez p. B. Gawryś.

Okiem ucznia
     Siódmego listopada 2019 w naszej szkole odbył
się uroczysty apel poświęcony odzyskaniu przez
Polskę niepodległości.Jest to wydarzenie ze wszech
miar godne szacunku, bo dało to nam, Polakom nowe
szanse i nowe możliwości ponownego zaistnienia na
mapie Europy. Myślę, że my uczniowie powinniśmy tę
datę darzyć szczególnym szacunkiem i uczcić
obchody tak, jak potrafimy. Takim przejawem
szacunku jest choćby ubiór galowy, który w tym dniu
wydaje się być obowiązkowy. Niestety, nie dla
wszystkich...o czym z przykrością informuję.

Baśka

HITY NA CZASIE

Muzyka
1.Billie Eilish - Bad Guy
Piosenka która posiada obecnie ponad 633 miliony
wyświetleń .
2. Daddy Yankee & Snow - Con Calma
Jest to utwór, który wpada w ucho, dzięki czemu
zakochało się w nim wiele polskich serc .
3. Cleo - Za Krokiem Krok
Jest to piosenka, która otrzymała miano przeboju
2019.

Książka Miesiąca
„Dzień Wszystkiego” 
Autor : Ewa Nowak
Książka opowiada o czternastolatce, która unika
wszystkiego co niebezpieczne, jednak przypadkowo
zostaje ugryziona przez małpę pracującą w cyrku,
dziewczynka już nigdy nie odzyska pełnej sprawności
ręki, w dodatku utraciła radość życia i pełne zaufanie
do zwierząt. 

Film Miesiąca
"Był Sobie Pies 2"
Reżyser : Gail Mancuso
Film opowiada o przygodach psa Baileya, który
otrzymuje zadanie od swojego ukochanego Ethana. 
Ma on za zadanie opiekować się jego wnuczką .
Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie jest dość
proste . Z wiekiem jednak dziewczynka dorasta i
wyzwania dla Baileya też stają się coraz trudniejsze .

frangles
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Horoskop dla wszystkich

BARAN (21.III – 19.IV) 
Koniec listopada przyniesie ci dużo zmian

w życiu osobistym.  Za tym pójdą też
sukcesy w szkole.

BYK  (20.IV – 21.V) 
Ostatnie niepowodzenia w szkole
spowodowały, że jesteś bardzo

rozdrażniony. Uważaj, bo ściągniesz na
siebie kłopoty.

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
Końcówka miesiąca zapowiada się trochę

nerwowo, ale już od 1.grudnia gwiazdy
zaczną ci sprzyjać. Wszystko co ważne,

odłóż na później.

RAK (22.VI – 22.VII) 
Twój urok sprawi, że ktoś się w tobie

zakocha. Pomyśl trochę o swoim
wyglądzie.

LEW (23.VII – 22.VIII)
Układ gwiazd sprawi, że mocnych wrażeń
ci nie zabraknie. Uważaj, by nie wplątać

się w nieprzyjemną sytuację.

PANNA (23.VIII – 22.IX) 
Masz duże szanse na sukces w szkole.

Wykaż tylko trochę rozsądku.

WAGA (23.IX – 23.X) 
Nie zrażaj się pierwszymi szkolnymi

minusami. Dobrze wiesz, że stać cię na
więcej.

SKORPION (24.X – 22.XI)
Nadchodzący okres  da ci wiele

możliwości. Sprawy sercowe ułożą się po
twej myśli.

STRZELEC (23.XI – 21.XII)
Wolni strzelcy mogą zatęsknić za swoją 

drugą połową. Duże szanse na spełnienie
marzeń.

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
Wybierając się na zakupy, uważaj abyś

nie wydał wszystkich pieniędzy.

WODNIK (21.I – 20.II)
Lubisz innym wiele obiecywać, a później
natychmiast o tym zapominasz. Tak się

nie robi!

RYBY (21.III – 20.IV)
Unikaj ciągłego siedzenia w domu. Jeśli
ktoś zaproponuje ci spacer – zgódź się.
Może wyniknie z tego coś ciekawego na

długą zimę.
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Humor dla każdego

Na błędach się uczymy i na
uniwersytetach.

*

Zakochaj się w sobie.
Ta miłość cię nie opuści.

*
Wszystko co dobre jest dobre

i powoduje tycie.

*

Są między nami ludzie,
których ludożerca do ust by nie wziął.

*
Zaglądam do szafy, a tam sukienki z

mody wychodzą.

*
Do szkoły, którą dostajemy od życia też

trzeba chodzić codziennie.

*
Wychodząc z siebie nie trzaskaj

 drzwiami !

*
Przechodził Kowalski koło koparki i dał

się nabrać.

*

 

Ławka życzeń
***

Naprawa drzwi
Drzwi w 2 szatni na WF dla dziewczyn są

zepsute. Same się otwierają, a aby je
zamknąć, trzeba je bardzo mocno

pociągnąć.

***
Nowa toaleta

W toalecie dla dziewczyn na WF nigdy nie
ma papieru toaletowego i mydła do rąk. 

***
Ławki na korytarzu

Chciałabym, aby było więcej ławek na
korytarzu, bo czasem nie ma gdzie usiąść

i trzeba siedzieć na podłodze, która
często jest brudna.

***

Humor z zeszytów szkolnych

Jurand stanął z nim oko w oko, chociaż sam miał tylko
jedno oko. 

*
Rejent mówił cicho, spokojnie z flegmą na ustach.

*
Atmosfera wywołana chorobą Colina nie była tak

piękna jak jego pokój

*
Zbliżała się pora śniadania; krowy jadły trawę, a ja

razem z nimi.
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JESIENNA MODA
     Nadeszła plucha. Zimno,
nieprzyjemnie, ponuro. Jednak chciałam
Was pocieszyć, bo w tym sezonie na
topie mamy pełną gamę jesiennych, ale
tych ciepłych, kolorowych, barw. Tego
sezonu są modne płaszcze w kolorach
czerwieni, brązu, szarości, pomarańczy,
żółci i beżu.

Modne są w tym sezonie
welurowe botki w
odcieniach szarości, brązu
i czerni.

Lucy NON

Strój do jazdy konnej
1. Na głowie obowiązkowo musi być kask
tzn.toczek

2. Kamizelka ochronna (opcjonalnie),
służy do ochrony pleców i klatki
piersiowej.

3. Zwykła koszulka.

4. Bryczesy są to spodnie ze wstawkami
(lejem) przy kolanach lub na całej
wewnętrznej długości nogawek.

5 .Czapsy stabilizują łydkę podczas jazdy.

6. Sztyblety (buty) powinny być wysokie,
na pewno powyżej kostki.
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"ANDRZEJKI"
    Koniec listopada to okres, na który dziewczęta czekają z utęsknieniem, ponieważ w wigilię imienin Andrzeja
(29 listopada) przypada wieczór andrzejkowych wróżb. Kiedyś był on przeznaczony tylko dla dziewcząt, teraz -
bawimy się wszyscy.
  Najpopularniejszą zabawą w ten wieczór jest lanie roztopionego wosku. Leje się go przez ucho klucza do
miednicy z wodą. Z kształtów, jakie wosk przybierze, wnioskujemy co nas spotka w przyszłym roku.
  Inną zabawą jest wróżenie z butów. Ale ta wróżba przeznaczona jest tylko dla dziewcząt, i to w dodatku tych
starszych. Ustawiają one swoje buty jeden za drugim w linii prostej od okna do drzwi. Której but pierwszy
dotknie progu - ta najwcześniej zdobędzie męża.
  Jeśli natomiast chcecie zobaczyć wizerunek swego chłopca lub przyszłego męża, napiszcie na karteczkach
imiona tych, którzy Wam się podobają najbardziej. W nocy ( z 29 na 30 listopada) powinien przyśnić się Wam
ten, który będzie Wam przeznaczony na najbliższy czas, a może na całe życie?
  Wypróbujcie którąś z wróżb, a może inne, ciekawsze. Na pewno przyniosą dużo śmiechu i zabawy!

Czarownica

Dzień Nauczyciela
   Tego roku  11 października w naszej szkole był obchodzony Dzień Nauczyciela. Wszyscy wychowawcy i
nauczyciele oraz inne osoby pracujące na terenie naszej szkoły otrzymały z tej okazji symboliczne prezenty,
takie jak kwiaty czy własnoręcznie wykonane przez uczniów drobiazgi.
   Dzień Nauczyciela wpisał się w tradycje w tradycję naszego kraju, upamiętnia utworzenie Komisji Edukacji
Narodowej i od 1972 roku obchodzony jest jako polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego.
   Z okazji święta redakcja gazetki szkolnej życzy wszystkim nauczycielom dobrej i owocnej pracy w naszej
szkole.

Lubię nauczycieli...
którzy piszą wyraźnie na tablicy;
którzy potrafią się przyznać do popełnionego błędu;
którzy czytają nasze opowiadania z podziałem na role;
którym nie przeszkadza to, że fałszujemy – jeśli tylko śpiewanie sprawia nam przyjemność;
którzy często się uśmiechają;
którzy wolą być czasem zwyczajni, niż stale wyniośli i władczy;
którzy mają swoje powiedzonka, np.: ”Proszę teraz o dużo ciszy” albo „Jedyne co chcę teraz usłyszeć, to
skrobanie waszych długopisów”.

Dobry nauczyciel
nie ”gwiżdże” na ciebie, abyś za nim biegł.
Nie „popycha” Cię do przodu, idzie obok
Ciebie, pozwala Ci badać, odkrywać, tworzyć,
pytać  i  wyjaśniać. 
  Dobry nauczyciel wie, że każdy uczeń zaczyna od zera, i że dziecko nie jest głupie, tylko po prostu nikt mu nie
powiedział, ani nie pokazał, jak coś zrobić.
  Dobry nauczyciel widzi, kiedy dziecko naprawdę się stara, nawet jeśli rezultaty są mizerne. I pokazuje, że
zauważa ten wysiłek.

Ja, uczeń…
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"Mikołajki"...
czyli

prezenty, prezenty!

 
     Wszyscy wiemy, że jest to popularna nazwa dnia 6 grudnia - św. Mikołaja. Na dzień
ten czekamy z utęsknieniem. Dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych. Dlaczego
- chyba nie trzeba pytać. Od najmłodszych lat wiemy, że tego dnia wieczorem zjawia
się ten, który w wielkim worze przynosi prezenty - dla grzecznych dzieci. Dla
niegrzecznych ma natomiast rózgi! Oczywiście jest to Święty Mikołaj. 
     Ci, którzy go widzieli, mówią, że ubrany jest w czerwony strój obszyty białym
futerkiem, na głowie ma czerwoną czapę, w ręce trzyma laskę - pastorał. Ma długą,
białą brodę, białe wąsy, czerwony nos i dobrotliwy uśmiech. Podróżuje w saniach,
które ciągną renifery. Sanie załadowane są prezentami, które Święty Mikołaj przy
pomocy skrzatów, trolli i krasnoludków przygotowuje przez cały rok. Swoją siedzibę
ma w dalekiej Laponii, tuż za kołem podbiegunowym.
     Nic się nie martwcie,  jeżeli do dziesiątej wieczorem nie przyjdzie do Was. Przecież
ma tyle domów do odwiedzenia. Spokojnie idźcie spać. Rano na pewno znajdziecie
pod poduszką prezent - ten wymarzony. Jest to dowód na to, że Mikołaj Was jednak
odwiedził, że byliście grzeczni i On o Was pamiętał.
  Teraz tylko pytanie: wysłaliście już do Mikołaja list z prośbą o prezenty? Nie?! To
zróbcie to natychmiast!

L.
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1 listopada - chwila zadumy

„Więdną godziny powolne. Wątleje chwila za chwilą:
to gałąź zatopiona w jesieni. Sunę poniżej
Milimetrami smutku...”

J. Tuwim

 1 listopada, jak co roku, obchodziliśmy święto
zmarłych. Nie wiemy, czy święto to zaliczyć do
smutnych, czy pogodnych... Z jednej strony odzywa
pamięć o utraconych bliskich, z drugiej jednak
cmentarze zmieniają się w ten dzień w ogrody,
pojawia się ciepły blask ognia, jest tak, jakbyśmy szli z
kwiatami w odwiedziny.
  Mnie jednak w ten dzień ogarnia melancholijny
nastrój. Gdy widzę płomyki na grobach małych dzieci,
współczuję im, że nie mogły się cieszyć życiem, nie
zobaczyły świata. Płonące światełka kojarzą mi się z
nadzieją rodziców, że ich dziecku jest dobrze gdzieś,
być może w Niebie...
  Nie umarł jeszcze nikt z moich bliskich i może
dlatego nie potrafię wyobrazić sobie śmierci, jeszcze
tak naprawdę nie wierzę, że ludzie umierają. Nie
dociera to do mnie. Myślę też, że w tej niewiedzy
chciałabym pozostać  jak  najdłużej.

Ja

MIGAWKI Z LONDYNU
  W Anglii nie obchodzi się  Wszystkich Świętych,
za to obchodzi się Halloween. To tradycyjna
zabawa przypadająca na wieczór 31 listopada. Ci,
którzy biorą udział w Halloween, ozdabiają swoje
domy różnymi gadżetami, np. wystawiają przed
dom dynie czy kociołki. Na jednym z domów
widziałam coś niesamowitego - na froncie domu
powieszono głowę Frankensteina, która była
wielkości jednego piętra – czyli około 2,5 m.
Ciąg dalszy londyńskich ciekawostek nastąpi.

Baśka

    

CZAPA KUCHARZA
Potrawka Chińska

    Jak wiemy, niektóre osoby gotują i dobrze się z tym
czują,tak jak ja. Ale jak ty nie gotujesz, bo myślisz, że
to jest trudne,to spróbuj ugotować według tego
przepisu.

Zaczynamy i Smacznego

Składniki:
Ananas krojony w puszce,
Filet z kurczaka,
Fix do potraw chińskich dowolnej firmy,
Ryż w torebkach,

Przygotowanie:
1. Fix przesyp do szklanki i zalej go wodą.
2. Pokrój kurczaka w kostkę.
3. Następnego dnia podgrzej olej,na
rozgrzany olej dodaj kurczaka,jak stanie
się biały zalej go fixem, duś przez 5 min.
4. Do lekko osolonej wody dodaj 2 torebki
ryżu i gotuj do miękkości.
5. Jak fix się lekko zagotuje dodaj
ananasa i gotuj jeszcze 2 minuty ciągle
mieszając.

Smacznego
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Mam Pomysł na…  kokardę nie tylko
narodową

Cześć!
     Za nami 11 listopada, czyli Święto
Niepodległości, kiedy to przypinaliśmy do odzieży
biało-czerwoną kokardę.
     Jednak trzeba pamiętać, że taka kokarda może
również pełnić funkcję kotylionu, bo też taki jest
jej rodowód.
Chciałabym pokazać, jak zrobić taką kokardę,
która, w zależności od barw, może spełniać wiele
funkcji.

Będzie potrzebne:
-  czerwona i biała kartka z bloku
rysunkowego,
- nożyczki,
- dwa koła wycięte z białego papieru
technicznego o średnicy 3,2 cm,
- linijka,
- ołówek,
- klej,
- agrafka,
- taśma klejąca.

Gdy masz już wszystkie potrzebne rzeczy , postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.

1. Przygotuj linijkę, ołówek i białą kartkę. Narysuj na kartce 12 prostokątów o
szerokości 1cm i długości 5cm, wytnij.
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2. Weź do ręki czerwoną kartkę. Narysuj na niej 12 prostokątów o
szerokości 1,2cm i długości 7cm. Wytnij.

3. Wytnij z białej i
czerwonej kartki po
jednym prostokącie
o szerokości 1cm i
długości 8cm. Na
dole prostokątów
wytnij małe trójkąty.

4. Teraz przyda się klej i białe prostokąty. Końce prostokątów
posmaruj klejem. Złącz dwa końce ze sobą. Nie składaj na pół. Zrób
tak ze wszystkimi prostokątami
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5. Gdy zrobisz krok 4 sklejone prostokąty przyklej do koła w
sposób podany na zdjęciu.

6. Z czerwonymi
prostokątami  postąp
tak , jak z białymi
prostokątami w
kroku 4 i 5.

7. Koło z białymi
prostokątami
przyklej do koła  z
czerwonymi
prostokątami.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 2 11/2019 | Strona 15 
www.juniormedia.pl Od A do Z

8. Z tyłu kotyliona  przyklej 2
paski które wyciąłeś w kroku 3.

9.  Z tyłu za pomocą taśmy
klejącej przyklej agrafkę.

Gotowe! Teraz możesz przypiąć kotylion do ubrania i godnie
świętować  przyszłe Święto Niepodległości albo użyć innych
kolorów i przygotować kotylion na bal.

TRUSKAWKA
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	Strój do jazdy konnej
	JESIENNA MODA
	1. Na głowie obowiązkowo musi być kask tzn.toczek
	Nadeszła plucha. Zimno, nieprzyjemnie, ponuro. Jednak chciałam Was pocieszyć, bo w tym sezonie na topie mamy pełną gamę jesiennych, ale tych ciepłych, kolorowych, barw. Tego sezonu są modne płaszcze w kolorach czerwieni, brązu, szarości, pomarańczy, żółci i beżu.
	2. Kamizelka ochronna (opcjonalnie), służy do ochrony pleców i klatki piersiowej.
	3. Zwykła koszulka.
	4. Bryczesy są to spodnie ze wstawkami (lejem) przy kolanach lub na całej wewnętrznej długości nogawek.
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	Dzień Nauczyciela

	"Mikołajki"...
	czyli
	prezenty, prezenty!
	Wszyscy wiemy, że jest to popularna nazwa dnia 6 grudnia - św. Mikołaja. Na dzień ten czekamy z utęsknieniem. Dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych. Dlaczego - chyba nie trzeba pytać. Od najmłodszych lat wiemy, że tego dnia wieczorem zjawia się ten, który w wielkim worze przynosi prezenty - dla grzecznych dzieci. Dla niegrzecznych ma natomiast rózgi! Oczywiście jest to Święty Mikołaj.
	Ci, którzy go widzieli, mówią, że ubrany jest w czerwony strój obszyty białym futerkiem, na głowie ma czerwoną czapę, w ręce trzyma laskę - pastorał. Ma długą, białą brodę, białe wąsy, czerwony nos i dobrotliwy uśmiech. Podróżuje w saniach, które ciągną renifery. Sanie załadowane są prezentami, które Święty Mikołaj przy pomocy skrzatów, trolli i krasnoludków przygotowuje przez cały rok. Swoją siedzibę ma w dalekiej Laponii, tuż za kołem podbiegunowym.
	Nic się nie martwcie,  jeżeli do dziesiątej wieczorem nie przyjdzie do Was. Przecież ma tyle domów do odwiedzenia. Spokojnie idźcie spać. Rano na pewno znajdziecie pod poduszką prezent - ten wymarzony. Jest to dowód na to, że Mikołaj Was jednak odwiedził, że byliście grzeczni i On o Was pamiętał.
	Teraz tylko pytanie: wysłaliście już do Mikołaja list z prośbą o prezenty? Nie?! To zróbcie to natychmiast!
	L.
	1 listopada - chwila zadumy

	CZAPA KUCHARZA
	Potrawka Chińska
	Składniki:
	Ananas krojony w puszce,
	Filet z kurczaka,
	Fix do potraw chińskich dowolnej firmy,
	Ryż w torebkach,
	Przygotowanie:
	1. Fix przesyp do szklanki i zalej go wodą.
	2. Pokrój kurczaka w kostkę.
	3. Następnego dnia podgrzej olej,na rozgrzany olej dodaj kurczaka,jak stanie się biały zalej go fixem, duś przez 5 min.
	4. Do lekko osolonej wody dodaj 2 torebki ryżu i gotuj do miękkości.
	5. Jak fix się lekko zagotuje dodaj ananasa i gotuj jeszcze 2 minuty ciągle mieszając.
	Smacznego
	Mam Pomysł na…  kokardę nie tylko narodową
	Będzie potrzebne:
	-  czerwona i biała kartka z bloku rysunkowego,
	- nożyczki,
	- dwa koła wycięte z białego papieru
	technicznego o średnicy 3,2 cm,
	- linijka,
	- ołówek,
	- klej,
	- agrafka,
	- taśma klejąca.
	Gdy masz już wszystkie potrzebne rzeczy , postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.
	1. Przygotuj linijkę, ołówek i białą kartkę. Narysuj na kartce 12 prostokątów o szerokości 1cm i długości 5cm, wytnij.
	2. Weź do ręki czerwoną kartkę. Narysuj na niej 12 prostokątów o szerokości 1,2cm i długości 7cm. Wytnij.
	3. Wytnij z białej i czerwonej kartki po jednym prostokącie o szerokości 1cm i długości 8cm. Na dole prostokątów wytnij małe trójkąty.
	4. Teraz przyda się klej i białe prostokąty. Końce prostokątów posmaruj klejem. Złącz dwa końce ze sobą. Nie składaj na pół. Zrób tak ze wszystkimi prostokątami
	5. Gdy zrobisz krok 4 sklejone prostokąty przyklej do koła w sposób podany na zdjęciu.
	6. Z czerwonymi prostokątami  postąp tak , jak z białymi prostokątami w kroku 4 i 5.
	7. Koło z białymi prostokątami przyklej do koła  z czerwonymi prostokątami.
	8. Z tyłu kotyliona  przyklej 2 paski które wyciąłeś w kroku 3.
	9.  Z tyłu za pomocą taśmy klejącej przyklej agrafkę.
	Gotowe! Teraz możesz przypiąć kotylion do ubrania i godnie świętować  przyszłe Święto Niepodległości albo użyć innych kolorów i przygotować kotylion na bal.
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