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WITAMY  I ZAPRASZAMY DO LEKTURY
KOLEJNEGO NUMERU GAZETKI SZKOLNEJ!

Co się działo w szkole?

Życzenia od redakcji:

Do zobaczenia po świętach

Uwaga! Przypomianamy!
 2 I 2015 JEST DNIEM
PRACUJĄCYM.

a.j

a.j

Na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia
życzymy Wam
spokoju oraz szczęścia,
rodzinnej atmosfery
oraz samych cudownych
świątecznych chwil.
Gdy pierwsza gwiazdka
zabłyśnie na niebie,
niech w Waszym domu
zagości radość

z przebywania
w gronie najbliższych.
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia!

Życzy redakcja.

1. Zakończyła się XV edycja
akcji "Góra Grosza" W
naszej szkole udało się
uzbierać 343 zł., które
zostaną przesłane na
pomoc domom dziecka.
2. Mikołajkowe atrakcje na
Mikołajki
3. Dnia 5 grudnia 2014r.
odbyła się IX Gala
Wolontariatu.

ZAPRASZAMY DO
PRZECZYTANIA NASZEJ
ŚWIĄTECZNEJ GAZETKI
SZKOLNEJ.
ZNAJDZIECIE W NIEJ:
 
''Kuchcikowo'', czyli
przepyszne przepisy na
świąteczne dania
wypróbowane przez
Julię Zdun i Julię Łabutkę

"Ciekawostki
świąteczne", które
wyszperała specjalnie dla
Was Julia Ogrodowska

"Humor"  Filipa i Kacpra
ocenzurowany jak zwykle
przez opiekuna.

NAD GRAFIKĄ w gazetce
czuwa:
Mikołaj Targosz :)
  

Mamy nadzieję, że te
artykuły Wam się bardzo
spodobają :D

a
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Przepis na smaczny świąteczny sernik

Sernik

Składniki
Składniki:
1 1/2 kg sera
2 szklanki cukru kryształu
12 jaj
10 dag masła
budyń śmietankowy lub waniliowy
olejek pomarańczowy
sok z połowy cytryny
rodzynki namoczone w rumie
skórka pomarańczowa

zspig

Etapy
przygotowania
Masło rozetrzeć
mikserem na puszystą
masę. Dodawać
porcjami mielony ser,
żółtka i cukier.
Wszystko wymieszać
dokładnie. Bakalie
oprószyć łyżką
budyniu, resztę wsypa
ć do masy serowej i
wymieszać. Dodać sok
z cytryny, bakalie i
wymieszać. Na koniec

połączyć masę serową
z ubitymi na sztywno
białkami. Masę wylać
do formy wyłożonej
pergaminem. Piec w
temperaturze 170
stopni przez  około 2
godziny.

                                Kuchcikowo
JULIA Z 

Składniki na zupę
grzybową:

spora garść
mieszanych
suszonych
grzybów -
borowików,
podgrzybków,
kozaków, kurek
mała marchew

pół pietruszki
mały kawałek
selera
pół cebuli
jarzynka, pieprz
2 łyżki śmietany
natka pietruszki do
dekoracji

Etapy
przygotowania
Pierogi z kapustą i
grzybami - pierogi
na Wigilię

Z mąki, jajka,
szczypty soli i
odrobiny ciepłej wody
zagnieść elastyczne
ciasto. Odstawić na
20 minut.
Grzyby opłukać,
namoczyć w ciepłej
wodzie. Osączyć
(płyn zachować)

i posiekać. Cebulę
obrać, pokroić,
zeszklić na oleju.
Dodać grzyby,
chwilkę podsmażyć.
Kapustę przelać
zimną wodą i
odcisnąć. Grubo
posiekać. Zalać
wywarem z grzybów.
Dodać liść laurowy i
ugotować do
miękkości. Dodać
grzyby z cebulą,
przyprawić.
Wymieszać i dusić
około 20 minut.

Ciasto cienko
rozwałkować.
Wykrawać szklanką
krążki. Na każdy
nałożyć farsz i zlepić
brzegi. Pierogi z
kapustą i grzybami
 gotować w osolonym
wrzątku 2 min od
wypłynięcia.
Pierogi z kapustą i
grzybami  gotowe,
można się zajadać.
Smacznego!

Składniki:

2 szklanki mąki l
jajko
50 dag kapusty
kiszonej
5 dag suszonych
grzybów
cebula
liść laurowy

2 łyżki oleju
lnianego
sól, pieprz

Czas
przygotowania:
50 minut
Czas duszenia:
20 minut
Ilość porcji: 6

zspig

Etapy przygotowania zupy grzybowej:

Grzyby połamać na mniejsze kawałki, zalać wodą i odstawić na 20 minut.
Warzywa obrać i pokroić w kawałki, cebulę w kostkę. Dodać do grzybów z
wodą, przyprawić i gotować do miękkości grzybów. Zaprawić śmietaną.
Podawać z makaronem nitki i natką pietruszki.

Czas przygotowania: 80 minut
Czas gotowania: 50 minut
Ilość porcji: 3 

www.mojegotowanie.p

http://www.mojegotowanie.pl
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Pomysł na prezent pod choinkę
Julia Ogrodowska

W tym miesiącu
ŚWIĘTA!

Zrób to sam!
Śliczną srebrną lub
złotą choinkę z
makaronu!
Każdy wie, że
najlepszym
podarunkiem pod
choinkę dla rodziców
jest prezent
własnoręczny!

Potrzeba:
kartka A3 lub A4 z
bloku technicznego
(zależy jaką chcecie
dużą choinkę),

klej gorący lub kropelka
(może też być inny
dobry klej),
makaron ślimaczki lub
makaron kolanko z
falbankami,
czerwona kokarda (z
której zrobimy kokardę
)
złoty lub srebrny lakier
lub farba, złoty lub
srebrny brokat lub klej
brokatowy

m.t

Oto kilka pomysłów
na własnoręczne
prezenty, z których na
pewno każdy się
ucieszy. Są one łatwe
do zrobienia, a
wyglądają
fantastycznie. Mam
nadzieję, że te pomysł
y zostaną przez was
wykorzystane.

 CHOINKA Z
MAKARONU

CZARODZIEJSKA
KULA

WAZON

Życzymy tylko
udanych prezentów i
radości szczególnie z
obdarowywania
naszych bliskich.

WESOŁYCH
ŚWIĄT!!!

Julia Ogrodowska

Piękny wazon:

Będziesz potrzebować:
- mały słoiczek
- klej (najlepiej taki
który po wyschnięciu
jest przeźroczysty)
- bibuła
- ozdobna tasiemka
- nitka
Wykonanie:
1. Wytnij z bibuły pasek
szerokości ok. 1 cm.
2. Umyty i suchy
słoiczek posmaruj
klejem.

3. Owiń bibułą.
4. Udekoruj tasiemką i
kwiatkiem z bibuły.
5. Kwiatek zrób
składając pasek z
bibuły w wachlarz i
zawiązując nitką.

zspig

CZARODZIEJSKĄ
KULĘ

Będziesz
potrzebować:
- słoiczek po dżemiku
lub pasztecie
(najładniej wyglądają
małe słoiczki)
- silny klej np. Kropelka
- gliceryna (do kupienia
w aptece)
- błyszczące gwiazdki
lub brokat
- małą figurkę-zabawkę
najlepiej jakby to był
Mikołaj, Aniołek:)
Wykonanie:
1. myjemy starannie
słoik oraz jego
pokrywkę, starannie
wycieramy do sucha

2. małą figurkę-
zabawkę przyklejamy
na pokrywce
3. napełniamy słoik
gliceryną i wsypujemy
do niego 3 łyżeczki
brokatu lub/i
gwiazdeczek.
4. mocno zakręcamy
pokrywkę (można ją
przykleić)
Jeśli się teraz
potrząśnie słoiczkiem
to błyszczące drobinki
wirują i opadają…

zspig

m.t

http://magia-swiat.web21.pl/zrob-sama-zlota-
choinke-z-makaronu#more-3033

magia-swiat.web21.plhttp://magia-swiat.web21.pl
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HUMOR FILIP I KACPER TROLOWSCY

Święty Mikołaj siedzi
nad przeręblą
trzymając w ręku
wędkę. Podchodzi do
niego Jaś i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Historia Memów ;
Był; Forever alone 
 Czas na; Troll face

Świąteczne dowcipyŚwiąteczne dowcipy

Źródło:
http://dowcipnastrona.republika.p
http://www.gk24.pl

filip

Historia
memu ;

Wśród aktywnych
użytkowników
internetu niezwykle
popularny jest
wizerunek trollface.
Niewielu jednak zna
jego mroczną
tajemnicę. Wszystko
zaczęło się w 2008
roku, kiedy
użytkownik o
pseudonimie Whynne
opublikował  na
swoim deviantarcie
śmieszny komiks z
kierowcą

i policjantem. Komiks
zrobiony został w
Paint'cie i szybko
stał się prawdziwym
memem.Tymczasem
jego prawdziwym
autorem był  Henry
Lee Lucas, który
został skazany na
dożywocie. W jednej z
cel, w której się
znajdował był
narysowany ten mem -
-------------------->
Tak czy inaczej, ta
wykrzywiona w
szyderczym uśmiechu
twarz 

Po świętach Bożego
Narodzenia do
psychiatry przychodzi
mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z
moim tatą jest coś nie
w porządku. Przed
kilkoma dniami
przebrał się za starego
dziadka i twierdził, że
nazywa się św.
Mikołaj!

Kolega pyta Fąfarę: 
- Czy w tym roku
kupiłeś coś pod
choinkę? 
- Owszem, udało mi

się kupić stojak.

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym
ci coś ofiarować pod
choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku.
Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność,
to popraw swoją
jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu.
Kupiłem ci już perfumy.

Fąfarowie
przygotowują się do
wieczerzy wigilijnej. W
pewnej chwili Fąfarowa
pyta męża: 
- Czy zabiłeś już
karpia? 
- Tak, utopiłem go.
Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona
serwowała mi same
zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński,
fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie i sznycel
po wiedeńsku

z kapustą włoską.

Przed świętami św.
Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio
po otrzymaniu jednego
z nich mówi:
- Święty Mikołaju,
dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada
święty Mikołaj. - Nie
masz mi za co
dziękować.
- Wiem, ale mama mi
kazała.

W noc wigilijną pies
rozmawia z kotem.
- Co dostałeś pod
choinkę? - pyta pies.
- Dwie tłuściutkie
myszy. A ty co
dostałeś? - kot zwraca
się do psa.
- Ciebie!!!

Jakiś facet przyłapuje
Fąfarę, jak w lesie
ścina choinkę.
- Co, tniemy
choineczkę na święta,
bo nie łaska kupić u
gajowego?
- Tak - odpowiada
wystraszony Fąfara.
- W takim razie zetnij
pan i dla mnie!

zspig

filip

allefajne.pl


