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Słów kilka od redakcji
Witamy! 
Dzisiaj oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer szkolnej gazetki "22 info". Jesteśmy 
uczniami klas szóstych. Naszym celem jest podzielenie się ze społecznością szkolną 
tematami, które nas interesują, intrygują czy bawią. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
                                                                                                                                             
                                                                                     Życzymy miłej lektury
                                                                               Redakcja "22 info"

K.M.

CO WARTO OBEJRZEĆ? 
według strony kukbuk.pl

„Harry Potter i więzień Azkabanu” reż. Alfonso Cuarón, 2004

Choć uwielbiamy wszystkie części przygód słynnego czarodzieja, jesteśmy pewni, że to trzeci film
z cyklu ekranizacji powieści J.K. Rowling najbardziej przypadnie do gustu zarazem dzieciom i dorosłym. Dużą
zasługę ma w tym reżyser, którego niezwykłą wyobraźnię i talent do plastycznego przedstawiania fabuły widać
już od pierwszych minut filmu. Począwszy od felernej kolacji u Dursleyów, a skończywszy na ucieczce przed
wilkołakiem – obraz łączy elementy komedii, horroru, a także sprawnego kina przygodowego. Do tego
dochodzą wciągająca fabuła, pełna magii i wyrazistych postaci, oraz niepowtarzalna muzyka Johna Williamsa.
Mimo że od premiery filmu minęło już 16 lat, podczas seansu żaden widz, niezależnie od wieku, nie będzie się
nudzić.

„W głowie się nie mieści” reż. Pete Docter, 2015

Umysłem Riley kieruje pięć emocji: Strach, Smutek, Radość, Gniew i Odraza. Do dyspozycji mają konsolę
rodem z gier wideo, na której wstukują odpowiednie reakcje w zależności od tego, co się dzieje w otoczeniu
dziewczynki. Tak oto widzowie mają okazję wybrać się na wycieczkę w głąb umysłu 11-letniej bohaterki,
w którym dzieją się niezwykłe, nierzadko wręcz abstrakcyjne rzeczy. Niemniej nawet przez chwilę nie mamy
wrażenia, że twórcy przesadzili. Inteligentne dowcipy łączą się tutaj z wartką akcją, a gdy na chwilę na ekranie
dochodzi do dialogu między emocjami mieszkającymi w głowach rodziców Riley, pewne jest także, że żaden
dorosły nie zachowa powagi i nie będzie się nudził podczas seansu. Najlepszą rekomendacją jest to, że
animacja została przyjęta podczas festiwalu w Cannes owacjami na stojąco, choć publiczność stanowili dorośli.

szkolneblogi.pl
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K.M.

           Wywiad z Panią Jolantą Kożuszko,
         nauczycielką muzyki  w naszej szkole

Redakcja: Jest Pani opiekunem Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Na czy polega ta funkcja?
J. Kożuszko: Opieka na Samorządem polega przede wszystkim na wspieraniu młodych ludzi w realizowaniu
ich pomysłów, szukaniu nowych rozwiązań, które mogłyby służyć całej społeczności uczniowskiej. W
ubiegłym roku szkolnym wdrożyliśmy „Szczęśliwy numerek”. Podczas nauki zdalnej nasza działalność jest
bardzo ograniczona.
Redakcja: Musi Pani bardzo lubić dzieci, młodzież. Czy zawsze chciała Pani być nauczycielem?
J. Kożuszko: Tak, już od dziecka. Pamiętam, jak sadzałam swoje lelki i uczyłam je 
Redakcja: Realia są czasami inne od naszych wyobrażeń. Lubi Pani swoją pracę?
J. Kożuszko: Bardzo lubię. Szczególnie miło wspominam pracę z młodszymi dziećmi w klasach 1-3.
Redakcja: Obecnie jest Pani wychowawczynią klasy siódmej. Z dziećmi w tym wieku też się Pani dobrze
pracuje?
J. Kozuszko: Jestem wychowawcą już trzeci rok. Myślę, że świetnie się dogadujemy.
Redakcja: A dlaczego wybór padł na muzykę?
J. Kożuszko: Muzyka zawsze była obecna w moim życiu. Już w szkole podstawowej śpiewałam w szkolnym
zespole wokalnym. I tak mi zostało 
Redakcja: Rozśpiewała Pani naszą szkołę. Czy po pracy słucha Pani jeszcze muzyki?
J. Kożuszko: Lubię słuchać muzyki i słucham jej w domu, w samochodzie, z uczniami w klasie.
Redakcja: Co jeszcze interesującego robi Pani po pracy oprócz śpiewania?
J. Kożuszko: Po pracy dużo czasu poświęcam moim dzieciom Julii i Krzysiowi. Poza tym czytam, słucham
muzyki i uczę się 
Redakcja: Zbliża się okres świąteczny. Za co lubi Pani Święta Bożego Narodzenia?
J. Kożuszko: Lubię je za tę niezwykłą atmosferę, ciepło rodzinnych spotkań, zapach piernika, i pomarańczy, i
za nadzieję na nowe...
Redakcja: Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna?
J. Kożuszko: Moja ulubiona potrawa wigilijna to łamańce. Jest to danie, które zawsze w mojej rodzinie
pojawia się na stole. To tradycyjna potrawa ze strony rodziny mojego taty, która pochodzi spod Grodna. To
coś w rodzaju zupy makowej na słodko z pokruszonym plackiem z mąki pszennej (macą).
Redakcja: Jakie tradycje świąteczne pielęgnuje Pani najbardziej w swoim domu?
J. Kożuszko: Oczywiście przed samymi Świętami w naszym domu pojawia się choinka, którą ubieramy
wspólnie z dziećmi. Zawsze mamy na stole jedno dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Pod
opłatkiem znajduje się sianko, na stole stoi świeca Caritas - Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, no i zgodnie z
tradycją dwanaście potraw, każdej obowiązkowe trzeba spróbować.
Redakcja: Czego życzyłaby Pani naszej społeczności szkolnej z okazji Bożego Narodzenia?
J. Kożuszko: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę całej społeczności szkolnej spełnienie najskrytszych
marzeń, zdrowia, szczęścia i radości oraz tego, abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się ponownie w szkole.

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Pani pięknego czasu w gronie najbliższych.

szkolneblogi.pl
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M.B.

Święta Bożego Narodzenia
według uczniów SP 22 w Olsztynie

Braniewo powstało dzięki zakonowi krzyżackiemu w 1240 roku. Czternaście lat później uzyskało
prawa miejskie. Jest jednym z najstarszych miast Polski i najstarszym na Warmii. Miasto leży nad rzeką
Pasłęką w pobliżu ujścia do zalewu Wiślanego. Wcześniej był tu port morski. Sześć kilometrów od granic miasta
znajduje się granica z Obwodem Kaliningradzkim. Na stronach miasta można znaleźć wiele informacji o
zabytkach tego miasta: o tzw. pałacyku Potockiego, klasztorze świętej Katarzyny, czy kaplicy cmentarnej pod
wezwaniem świętego Rocha.

Swą działalność w Braniewie prowadzą trzy zespoły ludowe: ,,Ton Lira'' działała od 2003 roku (był to zespół dla
osób niewidomych, niestety zakończyła swą działalność), ,,Tęcza Warmii'' (działa od 2000 r.) oraz
zespół ,,Wrzos'' działający od 2001 roku. Kultywują one kulturę warmińską, łączą pokolenia, gdzie babcie
śpiewają obok swoich córek i wnuczek. W repertuarze owych zespołów są takie piosenki jak: ,,W moim
ogródecku'', ,,Lipka zielona”, ,,Pieśń obozowa'' czy ,,Szwoleżerowie''.
 M.B.           

Nasza Mała Ojczyzna
Braniewo

Święta Bożego Narodzenia to bardzo wyjątkowy czas. Każdy z nas spędza je na swój rodzinny sposób. 
Przygotowania u niektórych zaczynają się już na początku listopada, kiedy to nastawia się zakwas na
barszcz czy ubiera małe choinki. Większość z nas grudzień spędza na szykowaniu domu i siebie do tego
wyjątkowego czasu. W połowie miesiąca w naszych domach pojawiają się choinki. U niektórych udekorowany
jest cały dom z podwórkiem włącznie. Wigilijny wieczór większość uczniów naszej szkoły spędza z rodzicami,
rodzeństwem i dziadkami. W większości w domach dziadków, choć ten rok na pewno przyniesie ze sobą
zmiany w tym temacie. Tradycje, które są żywe w naszych domach to: czytanie Pisma Świętego, dzielenie się
opłatkiem, zostawienie wolnego miejsca przy stole, wkładanie sianka pod obrus i śpiewanie kolęd. Część z nas
chodzi także po Wigilii na Pasterkę. Zajadamy się barszczykiem z uszkami, rybami w wielu postaciach,
sałatkami oraz pysznymi makowcami, sernikami czy pierniczkami. A kiedy wigilijna wieczerza dobiega końca,
pod choinką czekają na wszystkich prezenty. Uczniowie naszej szkoły potwierdzają, że zazwyczaj są tymi
wymarzonymi. Dla wszystkich z nas jest to jednak wyjątkowy czas. Spędzamy go z najbliższymi, zapominamy o
codziennych troskach, cieszymy się z małych rzeczy. Jest to czas radości, nadziei i dobra. 
Ł.R. M.B. A.G. K.M.

szkolneblogi.pl
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                            Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ferii zimowych:

1.  Zawsze informuj rodziców gdzie i dokąd idziesz.

2.  Wracaj do domu zawsze po ustalonej porze.

3.  Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy .

4.  Omijaj zamarznięte akweny wodne.

5.  Unikaj rozmów z obcymi ludźmi.

6.  Ubieraj się stosownie do panującej pogody.

7.  Nie przebywaj zbyt długo przed monitorem komputera/ telefonu.

8.  Nie podawaj obcym w Internecie swoich danych.

9.  Dbaj o zróżnicowane formy spędzania wolnego czasu.

10.  Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiania oraz o zachowaniu
podstawowych zasad higieny.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy wspaniałego wypoczynku w czasie ferii. Zapomnijcie na chwilę o
szkolnych obowiązkach. Spędzajcie czas z najbliższymi na rzeczach, które Was pasjonują. Naładujcie swoje
baterie na kolejny czas nauki :)
                                                                                                                                                                  K.M.

K.M.

 SZYBKIE PIERNICZKI
Składniki na około 55 pierniczków:

300 g mąki pszennej
100 g mąki żytniej pełnoziarnistej
2 duże jajka
130 g cukru pudru
100 g masła, roztopionego i lekko
przestudzonego
100 g łagodnego miodu np. akacjowego*
1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżka kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i
wyrobić do otrzymania gładkiego ciasta (może być
klejące, ale nie dodawać mąki). Ciasto rozwałkować
na grubość 4 mm (nie cieniej), podsypując je małą
ilością mąki – tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do
stolnicy. Wykrawać różne kształty pierniczków.
Układać je na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w
temperaturze 180ºC przez około 8 – 10 minut
(długość pieczenia zależy od wielkości pierniczków,
mniejsze pieczemy nawet krócej). Wyjąć, wystudzić
na kratce. Udekorować. Pierniczki z powyższego
przepisu pozostają miękkie przez wiele tygodni.     
mojewypieki.pl

https://www.spbachow.pl
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