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       PUK, PUK TO JA- MAŁY PIERWSZACZEK

     SPIS TREŚCI

Gazetkę przygotowali: Wiktoria Lisowska, Adrian Nalepa, Paweł
Bieryt, Grzegorz Sibielak pod opieką pani mgr Izabeli Kożuch.
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Tymi słowami, 25 października 2017 r. wszyscy uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie w naszej szkole. Na
początku dzieci zaprezentowały swój program artystyczny. Mimo
dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Następnie
pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów. Uroczystego
pasowania dokonała Pani Dyrektor – Anna Buczkowicz. Dzieci
przyjmowały ten symboliczny gest z wielkim przejęciem i
poważaniem. W tym jakże wyjątkowym dniu towarzyszyli im
rodzice, którzy z dumą obserwowali, jak ich pociechy wstępują w
szeregi szkolnej braci.

       ,,Ślubuję być dobrym
                Polakiem..."

.

.

.

Strona 1. Ślubowanie klas pierwszych

Strona 2. Kulinarne co nieco

Strona 3. Konkurs/Projekty gimnazjalne

Strona 4. Na sportowo
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Nie masz pomysłu, a chciałbyś coś zjeść? Oto
dwie propozycje, na szybkie i pyszne jedzonko!

       Ciasto fasolowe

       Bananowe placuszki 
               
                z cynamonem

Potrzebne składniki:
*banan
*2 jajka
*2 łyżki jogurtu
*4 łyżki mąki żytniej
*2 łyżki mleka
*1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
*łyżeczka cynamonu
*szczypta soli

Wykonanie:
Wymieszać trzepaczką jajka z jogurtem i mlekiem.
Dodać resztę składników (na końcu rozgnieciony
widelcem banan) i dokładnie połączyć wszystkie
składniki. Smażyć na złoty kolor.

Podanie:
Jogurt, truskawki, brzoskwinie.
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Potrzebne składniki:
*puszka czerwonej fasoli
*2 jaja
*1 banan
*2 łyżki kakao
*1 łyżka oleju kokosowego
*pół łyżeczki sody
*garść zmielonych migdałów
*pół szklanki ksylitolu

Wykonanie: 
Wszystko razem blendujemy do uzyskania puchatej
masy, przelewamy do formy i wkładamy do piekarnika
(40 min- 180 stopni) Polewa: pół gorzkiej czekolady,
dekorujemy według uznania (maliny, borówki, posypka
to pokruszone migdały.)
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           OGŁASZAMY KONKURS

     "TAK WYGLĄDALIŚMY...KIEDYŚ"

Jak myślicie, który z naszych wspaniałych
redaktorów jest na zdjęciu obok?

Czy jest to może Paweł Bieryt? Grzegorz Sibielak?
Adrian Nalepa? A może Wiktoria Lisowska lub
Wojciech Gryzło? Możecie też typować Piotrka
Szymańskiego. Tylko niewiadomo, czy to właśnie
on.

Odpowiedzi przysyłajcie na facebookową stronę
"Szkolnej Gorączki".

Obiecujemy nagrody. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Oto mała podpowiedź: Ta osoba lubi spędzać czas 
z przyjaciółmi oraz często je kanapki z serem.

             
           GIMNAZJALNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE RUSZYŁY PEŁNĄ PARĄ

Kilka dni temu jedna z grup projektowych, z kl. IIa w
składzie: W.Lisowska, M.Skalniak, K.Nalepa,
A.Nalepa, P.Bieryt, W.Gryzło odwiedziła kl. IVa. Po
co? Po to, by dowiedzieć się, ile, młodsi koledzy i
koleżanki wiedzą na temat kuchni Łemkowskiej.
Przeprowadzono ankietę, zadano kilka pytań, a
także poczęstowano dzieciaki: bałamutami,
haluszkami i adzymkami. Mniam.
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           NA SPORTOWO

Mógł być gwiazdą światowego
hokeja i pierwszym Polakiem w
NHL. Wybrał kapłaństwo.

                       muszynianin-HENRYK SZOST

                w 36. Mainova Frankfurt Marathon

Mainova Frankfurt Marathon to jeden z najszybszych biegów
maratońskich na świecie. Rekord trasy należy do byłego rekordzisty
świata - Wilsona Kipsanga, który w 2011 roku na mecie uzyskał czas
2:03:41. W tym roku Henryk Szost zajął 7. miejsce z czasem 2
godziny i 10 minut, tracąc do pierwszego miejsca zaledwie 5 minut i 20
sekund. W dodatku czas Henryka   jest to 14. najlepszy wynik w
polskim maratonie, gdzie 7 z 15 należy do maratończyka z Muszyny.  
                /oprac. Paweł Bieryt/

Dla mnie liczyła się nauka i modlitwa
—podkreśla ks. Paweł Łukaszka.
Był największym talentem w historii polskiego hokeja na lodzie, gdy
miał 18 lat, już bronił na igrzyskach olimpijskich w Lake Placid.
Swoją drogę do Boga ks. Paweł Łukaszka wspomina
z uśmiechem.Kapłan w dzieciństwie biegał do kościoła i na 
na lodowisko.

Urodziłem się 100 metrów od lodowiska, 50 metrów od szkoły i
kościoła. Od najmłodszych lat kibicowałem Podhalu, najlepszej
wtedy drużynie w Polsce. 
Intensywne treningi zacząłem, mając 10 lat.
W 1979 roku na mistrzostwach Europy juniorów w Warszawie
wybrano mnie na najlepszego zawodnika i bramkarza. Najlepszy
bramkarz turnieju zawsze trafiał do NHL. Zapraszali mnie na
testy do Vancouver, ale moje losy potoczyły się inaczej.
Wstąpiłem do seminarium. Liczyła się nauka i modlitwa. To, co w
sporcie przeżyłem pozwoliło mi odkryć piękniejszą przygodę z
Panem Bogiem w kapłaństwie.
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