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Halloween

Studenci cudzoziemcy

Nauczyciele z Japonii

30 listopada 2013
roku w naszej
szkole
został
zorganizowany
halloween z hasłem:
„Przebrany- nie
pytany”. Każdy kto
przyszedł do szkoły
przebrany, był
zwolniony z
kartkówki lub 

Autor: Weronika
          Sidorowicz

odpowiedzi ustnej.
Na twarzach
uczniowie nosili
straszne maski lub
mieli kolorowymi
kredkami
pomalowane
twarze. Większość
uczniów przebrała
się i dzięki temu
uniknęła
zaskakującemu
wyrwaniu do
odpowiedzi.

Wizyta nauczycieli
z Japonii
21.X
naszą szkołę
odwiedziła 6-
osobowa grupa
nauczycieli ze
szkoły przy
Ambasadzie
Japońskiej. Ze
względu na barierę
językową w
komunikowaniu się
pomagała nam
tłumaczka. 

               HALLOWEEN
      "cukierek albo psikus!"

- 25.IX Europejski
Dzień Języków
- 21.X Warszawska
Liga Debatancka
Ponadto...
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Palce do zjedzenia.

Przygotuj :
-225g miękkiego masła.
-1 jajko
-1 szklanka cukru.
-1 łyżeczka oleju migdałowego 
-1 łyżeczka olejku waniliowego.
-3 szklanki mąki
-1 łyżeczka proszku do pieczenia.
-1 łyżeczka soli.
-3 kostki mlecznej czekolady.
-garść migdałów

HALOWEEN'OWE PYSZNOŚCI.

Wykonanie:
1.Zmieszaj razem jajko, cukier, masło, olejek waniliowy i olejek
migdałowy.
2.W osobnej misce zmieszaj sól, mąkę i proszek do pieczenia.
3.Wsyp mieszaninę z mąką do drugiej masy i rozrób je rękoma.
4.Włóż do lodówki i poczekaj 30 minut.
5.Wyjmij ciasto z lodówki i po kawałku formuj je tak, jakbyś chciał ulepić
palce.
6.Na końcu „palca” wbij migdał, będzie on udawał paznokieć.
7.Za pomocą noża możesz zrobić nacięcia na „palcach”, tak aby
wyglądały jak naturalne.
8.W identyczny sposób zrób pozostałe ciastka i ułóż je na posmarowanej
tłuszczem blaszce.
9.Piecz je w 160*C przez około 20-30 minut, aż nabiorą złotego odcienia.
10.Wyjmij „palce” z piekarnika i pozostaw do wystygnięcia.
11.W międzyczasie roztop czekoladę, a następnie polej ją dookoła
„palców”.
12.Znów pozostaw do wystygnięcia.
13.Twoje Haloween'owe „palce” są gotowe, smacznego !

Źródła- www.tipy.pl

Pola Gil pozytywnakuchnia.pl
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CIEKAWOSTKI

Czy ptaki potrafią latać do tyłu?

Jedynie kolibry.
Mogą one zawisać w powietrzu i latać w dowolnym
kierunku, tak do tyłu, jak i w bok.

 
                          C I E K A W O S T K I 

Co wydobywa się z czajnika?

Czy wiesz, że biały obłoczek wydobywający się 
z czajnika, w którym gotujemy wodę, nie jest parą
wodną, choć taką nazwą najczęściej się posługujemy?
Para wodna jest  gazowym stanem skupienia wody
i jest niewidoczna. O tym, jaka jest jej zawartość 
w powietrzu, możemy dowiedzieć się dopiero po jej
skropleniu.
Nad czajnikiem z wrzącą wodą obserwujemy parę
wodną, ale już po skropleniu w zetknięciu z chłodnym
powietrzem - wodę w najczystszej postaci. 

Koliber

Które z pierwiastków zostały odkryte
najwcześniej? 

Już w starożytności zostało odkrytych 12
pierwiastków.
Są to: antymon, arsen, bizmut, cyna, miedź, ołów, rtęć,
siarka, srebro, węgiel, złoto i żelazo. Symbole tych
pierwiastków pokrywały się w części ze stosowanymi
do oznaczania ciał niebieskich, 
Słońce to złoto, 
Księżyc - srebro, 
Wenus - miedź, 
Mars - żelazo, 
Jowisz - cyna, 
Merkury - rtęć, 
Saturn - ołów. 
Pozostałe planety Układu Słonecznego (Uran, Neptun i
już nieuznawany za planetę Pluton) nie były wtedy
znane.

AUTOR: Zuzanna Kwiatkowska 2B

Układ Słoneczny
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P I Ł K A   N O Ż N A
W sobotni wieczór, 26 października, 
grała FC Barcelona wraz z Realem Madryt. 
Pojedynek El Clasico był zacięty i zakończył się
wygraną Dumy Katalonii. Strzelcami gospodarzy
zostali Neymar i Alexis, a z drużyny Królewskich –
Jese.    AUTOR:  Sandra Lipka

      S I A T K Ó W K A

Andrea Anastasi już nie jest trenerem kadry, 
został on zwolniony. Polskich kibiców wprawiła w
osłupienie wieść, że zastąpi go… 
Stephane Antiga. 
Jest on zawodnikiem PGE Skry Bełchatów.

MAM  TALENT!

Są wśród nas osoby, które nie ujawniają, jaki talent
posiadają, ale są wśród nas również tacy, którzy
uwielbiają się dzielić i opowiadać o swoich talentach.
Rozwijając talenty, rozwijamy samych siebie i nikt z
nas nie może powiedzieć, że nie ma talentu, bo każdy
jest zbiorem talentów, nawet takich, o jakich nie słyszał
świat.Chcę Wam opowiedzieć o dziewczynie, która,
jak wiele z nas, jest uczennicą tego gimnazjum. Ma na
imię Jagoda. Jest to miła i spokojna dziewczyna.
Pewnie niektórzy z Was zadadzą sobie pytanie,
dlaczego piszę o niej w zakładce ”MAM TALENT”? A
więc piszę o niej, gdyż Jagoda jest wyjątkowa osobą,
potrafi pięknie rysować i malować, a dzięki Jej
odwadze i przyjacielskiemu usposobieniu możecie
ujrzeć jedno z Jej dzieł właśnie w naszej gazetce
szkolnej. 

Autor: Paulina Gąsiorowska

http://farm5.staticflickr.com/4093/4913463865_ab03d8c531_z.jpg
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