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                     Jest taka noc, 
            na którą człowiek czeka 
                 i za którą tęskni. 
   Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
    gdy wszyscy obecni gromadzą się 
             przy wspólnym stole. 
   Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
                znika nienawiść… 
      Wieczór, gdy łamiemy opłatek, 
             składamy życzenia…
      To noc wyjątkowa… Jedyna… 

                  Niepowtarzalna… 
         Noc Bożego Narodzenia… 

Magicznych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego 
Nowego 2016 Roku  

życzy Redakcja

W numerze:

- Świąteczne
przepisy
- Łamigłówki
- Działania projektu
ELF
- Świąteczny
humorek

CZY WIESZ,
ŻE...?

Nuakowcy odrkyli,
że mózg luzdki jest
tak pzrywzyzcajony
do cztyania, że nie
ma dla neigo
znazcenia
koeljność
utsaweinia liter,
dopkói pierwzsa i
ostantia znjadują
się na swiom
miejcsu. Dzjeie się
tak dletago, że
cztyamy cały
wryaz, a nie kadżą
lietrę osobno.
Rzezcyiwście,
chociaż śrokdowe
litery są
pomiezsane, to
Twój mzóg jest
pradwopobodnie na
tlye sprtyny, że bez
więkzsych
trundości pzrezcyta
ten teskt :)
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Ciasteczka Świąteczne

Składniki
220 g masła
200 g tłuszczu do pieczenia
400 g cukru
5 jajek
940 g (7,5 szkl.) mąki
6 łyżeczek proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
15 g ekstraktu z anyżu

Sposób przygotowania. 
1. Nagrzać piekarnik do 175°C.
2. Utrzeć razem masło, tłuszcz do pieczenia i cukier.

Dodać jajka i nadal ucierać. Dodać anyż, a
następnie 7 szklanek mąki, proszek do pieczenia i
sól. Mieszać, aż ciasto będzie miękkie. Dodać
kolejną szklankę mąki w razie potrzeby. Schłodzić
ciasto.

3. Na lekko posypanej mąką powierzchni
rozwałkować ciasto i powykrawać foremkami
ciastka. Ułożyć ciastka na wysmarowanej
blaszce.

4. Piec w temperaturze 175°C przez 12 do 15 minut.
Po ostygnięciu udekorować ciasteczka polewą lub
posypką.

                              
SMACZNEGO!!

Pierniczki

Składniki 

1/2 szklanki miodu
160 g (2 szklanki) mąki pszennej
100 g (1/2 szklanki) cukru
1 żółtko
125 g masła o temperaturze pokojowej
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki przyprawy do pierników
1 szczypta soli

Sposób przygotowania

1. Rozgrzać piekarnik do 180°C
2. Miód mocno podgrzać, a następnie dodać do mąki

i wymieszać. Po przestygnięciu dodać cukier,
żółtko, masło, sodę, przyprawę do pierników i
szczyptę soli. Wymieszać.

3. Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość 0,5 cm.
Wykrawać ciasteczka o dowolnych kształtach.

4. Pierniczki układać na blasze wyłożonej papierem
do pieczenia. Piec 15 minut w 180°C.

                                

                            SMACZNEGO!
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Wykonaj działania, a następnie
odszukaj pola z wynikami i
pokoloruj je odpowiednimi kolorami.

GRANATOWY
70 - 15
34 + 15
CZERWONY
27 : 3
44 - 30
5 + 6
BIAŁY
64 - 8
21 + 52
ŻÓŁTY
20 - 7
25 + 23
44 + 44

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole:
- Co chcecie dostać ode mnie na
święta?
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała
Małgosia.
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś.
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co
chcesz?
- Chcę do toalety.

- Jak nazywa się żona św.
Mikołaja?
- Merry Christmas.

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.

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych
świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki
świeżuteńkich kości, to jeszcze
ludzkim głosem będę mógł
powiedzieć swojemu panu, co o
nim myślę!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał
trąbić!
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ŚWIĄTECZNY KRAM Z ŁAMIGŁÓWKAMI

MIKOŁAJ SZUKA DROGI

Święty Mikołaj trafił do labiryntu. Czy potrafisz pomóc
mu znaleźć przejście z lewego górnego wejścia do
wyjścia po prawej stronie na dole? Chciałby przejść jak
najszybciej najkrótszą drogą, ponieważ naprzeciw
wyjścia stoi choinka, pod którą powinien złożyć
prezenty

SUDOKU Z FIGURAMI

Czy potrafisz tak wypełnić diagram, aby w każdym
wierszu i w każdej kolumnie znalazły się wszystkie z
sześciu figur, ale aby w wierszach i kolumnach figury
się nie powtarzały? 

Powodzenia!

mikołaj

                  UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Buzia cała
podrapana. Aż przykro patrzeć.
- Co się stało, Romanie? - pyta mama.
- Aaaaaa... Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było
mało, a jodełka spora...

:)

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych".

mikołaj
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KRZYŻÓWKA LICZBOWA
Wpisz poszczególne liczby w odpowiednie pola. Dla ułatwienia jedna
liczba siedmiocyfrowa została już wpisana. Zatem do dzieła!

Liczby trzycyfrowe: 187, 652, 765, 963

Liczby czterocyfrowe: 1908, 2609, 3313, 4676, 5212, 6407, 7024, 8241

Liczby pięciocyfrowe: 19351, 24007, 30442, 41693, 50289, 69734,
72268, 75913, 87126, 93775

Liczby sześciocyfrowe: 129194, 272969, 435432, 501123

Liczby siedmiocyfrowe: 1498016, 1781640, 2456733, 3482667, 4251622,
4968451, 5693211, 5916894, 6573079, 7019855, 7124356, 8027294,
9313857, 9758036

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Jasio pisze list do świętego
Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i
grypę na zakończenie ferii
świątecznych".

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. Już ci
kupiłem perfumy!

Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi
zdalnie sterowanego robota!
- Dlaczego tak wrzeszczysz? -
pyta mama - Przecież św. Mikołaj
słyszy każdy szept.
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i
może nie usłyszeć.

Rozmawiają dwie przedszkolaczki:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u ciebie?
- Był, ale też sztuczny.

Po pasterce proboszcz pyta
organistę:
- Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu"
zagrał pan w rytmie disco polo?
- Żeby Jezusek w kolebce szybciej
przestał płakać.
- No tak. Może Jezusek przestał
płakać, ale szkoda, że pan nie
widział jak ludzie tańczyli przed
szopką!
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MASYU

To japońska łamigłówka, w której kwadraty tworzące
planszę zawierają białe i czarne koła. 
Twoim zadaniem jest narysować linię, która będzie
przechodzić przez wszystkie te koła. 
Musisz kierować się zasadą: linia musi wchodzić i
wychodzić z każdego kwadratu przez środek jego
boku. 
Jeśli natrafi na czarne koło, skręca w lewo lub w
prawo. 
Przez białe koło przechodzi prosto. Linia przechodzi
prosto również przez kwadrat poprzedzający i
następujący po kwadracie z czarnym kołem – nie
może tam zakręcać. 
Musi natomiast skręcić w lewo lub w prawo w
kwadracie poprzedzającym i (lub) następującym po
kwadracie z białym kołem. 
Linia może skręcać w prawo lub lewo w każdym innym
pustym kwadracie. 

(Uwaga: linia nie może dwukrotnie przechodzić przez
ten sam kwadrat i nie może przecinać sama siebie).

LICZBOWA PIRAMIDA MIKOŁAJA

Otrzymując prezent od Mikołaja, każde dziecko
zwykle dziękuje wierszykiem lub piosenką. 
Tym razem Mikołaj wymyślił zagadkę do rozwiązania.
Liczbowa piramida Mikołaja sprawdza przy okazji
umiejętność logicznego myślenia. Poza dolnym
rzędem każda cegiełka zawiera liczbę, która jest sumą
dwóch liczb znajdujących się w cegiełkach poniżej, np.
F = A + B, itd. 
Czy uda Ci się uzupełnić piramidę i otrzymać prezent?
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Witam Was! Jestem Eramus :)

Do widzenia Eramusie! Będziemy za Tobą tęsknić! Wróć do nas
szybko!

ERAMUS WYRUSZA
Z WIZYTĄ DO SZKÓŁ

PARTNERSKICH

Eramus to imię maskotki
realizowanego od września w
naszej szkole  międzynarodowego
projektu Erasmus+ "ELF - English
Learning Friends". 
Jesienią uczniowie wszystkich
szkół partnerskich projektowali
maskotki. Najlepsze z nich zostały
poddane międzynarodowemu
głosowaniu. Wygrała maskotka
pochodząca z Zambrowa, a uszyta
z pomocą rodzica przez ucznia
klasy III D.
Ostatnio Eramus został pożegnany
przez członków "Europejskiego
Kręgu" i w świątecznej paczce
"powędrował" do szkoły włoskiej.
Towarzyszył mu Zambruś -
oficjalna maskotka naszego miasta.

W paczce nie mogło zabraknąć
świątecznych życzeń oraz polskich
słodyczy.
Klasy uczestniczące w projekcie
przygotowywały mapy wyspy
Mikołaja, któremu znudził się klimat
polarny. Najlepszy projekt z Polski
autorstwa Zosi Milewskiej z klasy
VD został zgłoszony do
międzynarodowego głosowania. W
jego wyniku za najlepszą uznano
mapę pochodzącą z Włoch. Za jej
nazwę wybrano Sunnyland.
Mikołajowi mają na niej
towarzyszyć różne dziwne
zwierzęta. Zostały one stworzone
przy pomocy serwisu
switchzoo.com. Obecnie opisujemy
po angielsku zwierzęta
zaprojektowane przez partnerów
Obecnie opisujemy po angielsku:
zwierzęta zaprojektowane przez
wyspy panujący na wyspie,
wymyślamy nazwy rzek, jezior, gór
itp., nanosimy je na naszą część
zwycięskiej mapy.
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KRZYŻÓWKA

Wpisz słownie do diagramu
krzyżówki odgadnięte hasła:

1. Figura przestrzenna, która ma
sześć ścian w kształcie
jednakowych kwadratów

2. Może być pamięciowy lub
sposobem pisemnym

3. Trzecia potęga liczby 2

4. Wynik dzielenia

5. Wynik mnożenia

6. Może być np. ostry, prosty lub
rozwarty

7. Wynik dodawania

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Świąteczna rozmowa:
- Mamo! Mamo! Choinka się pali!
- Ile razy Ci mówiłam, nie mówi się
pali tylko świeci.
- Mamo! Mamo! Firanki się świecą.

- Mamo, z mojego listu do Św.
Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem w
Waszej szafie.

   Gazetka redagowana przez
uczniów klasy VA pod kierunkiem
     p. Agaty Czarniakowskiej.


