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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Józefa Nowina Konopki w
Mogilanach
ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
32-031 , Mogilany

Numer 1 12/20

Nasza pierwsza e-
gazetka. 

Zapraszamy 
do lektury!

NAJLEPSZE PREZENTY 
UKRYTE SĄ W SERCACH!

ŻYCZENIA

W tym numerze: 

- życzenia
świąteczne

- przepisy (nie tylko
bożonarodzeniowe)

- najlepsze filmy,
grudzień 2020

- strefa gracza

życzenia

DLACZEGO JEST
ŚWIĘTO BOŻEGO
NARODZENIA?

Dlaczego jest
święto Bożego
Narodzenia?

Dlaczego
wpatrujemy się w
gwiazdę na niebie?

Dlaczego 
śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się
nauczyć miłości do
Pana Jezusa.

Dlatego, żeby
podawać sobie
ręce.

Dlatego, żeby
uśmiechać się do
siebie.

Dlatego, żeby sobie
przebaczać.

ks. Jan Twardowski

ŻYCZENIA

życzenia
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        W tym artykule przeczytacie o pięciu świątecznych filmach, które moim zdaniem warto obejrzeć.
                                                                 "Prezenty z nieba"
Akcja rozgrywa się w tropikach, gdzie wojsko USA szykuje się na coroczną misję charytatywną. Od 1952 roku
Siły Powietrzne transportują prezenty - najpotrzebniejsze rzeczy i zabawki dla najmłodszych mieszkańców
ubogich wysp. W filmie pojawia się kilka scen romantycznych oraz zabawnych. 
                                                                           "Grinch"
W wiosce zwanej Ktosiowie zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wszyscy są zachwyceni oprócz Grinch'a -
tajemniczego, zielonego stwora, który zamieszkuje jaskinie w górach i nie lubi świat. Stwor planuje zniszczyć
wszystkim święta. Film jest bardzo zabawny i warto oglądnąć go z rodziną.
                                                                         "Listy do M"
"Listy do M" to seria filmów, rozgrywających się w Warszawie. W czasie Świąt Bożego Narodzenia życie kilku
bohaterów zmienia się o 180 stopni. Film ma charakter humorystyczny, a także romantyczny. Jest idealny do
oglądnięcia z przyjacielem, bądź z drugą połówką.
                                                 "Historia Kopciuszka: Świąteczne życzenia"
Kopciuszek to dziewczyna, której zmarł ojciec. Mieszka ze swoją macochą i dwiema starszymi siostrami.
Pracuje jako elf i poznaje pewnego chłopaka... Jaki jest jej dalszy los? Dowiecie się oglądając ten film.

"Pada Shrek" 
Ten film opowiada o świętach Shrek'a - tytułowego bohatera z serii filmów Gary'egoTrousdale'a. Podczas
wigilii Shrek'a odwiedzają go jego przyjaciele, jednak bohater nie jest z tego powodu zadowolony. Film ma
charakter humorystyczny (jest tam kilka naprawdę zabawnych sytuacji) i warto obejrzeć go z rodziną.

~D

filmweb.pl filmweb.pl
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Przepisy nie tylko
bożonarodzeniowe
Placuszki bananowe   
Składniki:
1 dojrzały banan
1 jajko
2 łyżki stołowej mąki pszennej/uniwersalnej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka oleju 
1 łyżeczka cukru wanilinowego

Sposób przyrządzenia
1. Obrać banana i rozdrobnić. Dodać jajko i wymieszać. 
2. Następnie dodać mąkę, proszek do pieczenia i wymieszać.
3. Na patelnię wlać olej. Na gorący olej nakładać ciasto. Piec na średnim ogniu, aż placuszki będą złote.

Polecam  podawać z syropem klonowym lub miodem. 

Smacznego! 

M.H.

:) Gotuj z nami!
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Przepis na ciasto z makiem i jabłkami
 Dzisiaj przygotowałam dla was przepis na
przepyszne ciasto z makiem idealne na Święta
Bożego Narodzenia! Przepis jest dosyć prosty
więc myślę, że bez problemu go zrobicie!
Wesołych Świąt !

 
Składniki:                                                Przygotuj:                               Kruche ciasto:
-20  dag margaryny                                - pałkę do ucierania                  - 1/3 szkalnki cukru
-1,5 szklanki mąki                                  - dużą miskę                              - 6,5 dag masła
-6 jajek                                                   - brytfannę                                 - 1,5 szklanki mąki
-6 jabłek                                                 - młynek np. do kawy                 - łyżeczka proszku do pieczenia
-6 łyżek grysiku                                                                                         - 1 jajko 
-2 łyżki proszku do pieczenia                                                                    Podane składniki wyrobić w rękach. 
-1,5 szklanki cukru pudru

 

Włożyć do miski pokrojoną w kostkę margarynę. Ucierać powoli dodając cukier puder. Kiedy się utrze dodać po
1 żółtku i ucierać do uzyskania jednolitej konsystencji. W innej misce ubić pianę z białek i dodać ją do

margaryny. Do tego- mak, grysik i jabłka. Na brytfannę wyłożyć ciasto kruche. Na ciasto kruche wlać masę z
margaryny. Wsypać trochę maku, nie za dużo. Zetrzeć jabłka na mak, na grubych oczkach tarki. Piec około

godziny w 180 stopniach. 
Smacznego 

~K.
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STREFA GRACZA
GATUNKI GIER

1.Strategiczne 
Gatunek gier komputerowych, w których zwycięstwo uzależnione jest od
umiejętności myślenia i planowania

2.RPG
W ich skład wchodzą wszelkie produkcje z przeważającą liczbą elementów
rozwoju, prowadzonego bohatera (bądź grupy bohaterów) i rozbudowanych
statystykach postaci. RPG cechują się wielowątkową fabułą i wielowątkowymi
questami(zadaniami).

3.Towarzyskie
Gatunek gier, w których nacisk położony jest na rozgrywkę wieloosobową i interakcje pomiędzy oddającymi się
wspólnej zabawie graczami, przebywającymi w tym samym pomieszczeniu.

4.Wyścigowe
Gatunek gier polegających na ściganiu się z rywalami. Zadaniem gracza jest zdobycie pierwszego miejsca lub
uzyskanie jak najlepszego czasu okrążenia. Możemy ścigać się różnymi pojazdami (naziemne, wodne,
powietrzne), a sama natura rozgrywki też może być zmienna (symulacyjna bądź zręcznościowa).

5.Akcja
Szeroko rozumiany gatunek gier wymagających refleksu, celności oraz zręczności. Wśród gier akcji wyróżnić
można m.in. strzelaniny oraz przygodowe gry akcji. Wydarzenia gracz może obserwować zarówno z
perspektywy pierwszej (FPP), jak i trzeciej osoby (TPP). Najczęściej w produkcjach tego typu gracz kontroluje
bohatera, którego zadaniem jest pokonanie wrogów i dotarcie do z góry określonego celu.

6.Przygodowe
Gatunek, który zawiera trzy kluczowe elementy: eksplorację, rozwiązywanie zagadek oraz mocno
zaakcentowaną fabułę. Jedną z głównych cech gier przygodowych jest to, że postać gracza zbiera przedmioty i
używa ich do rozwiązywania zagadek, w celu rozwinięcia opowiadanej w grze historii. Produkcje te zazwyczaj
oferują tylko rozgrywkę dla jednego gracza, a także interfejs point & click. Do kategorii gier przygodowych
przypisywane są także tytuły z gatunku hidden object, które polegają na wyszukiwaniu ukrytych na planszy
przedmiotów.

Zapraszamy do ankiety o Minecrafcie

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__elmNuxUODlCVlJCSFJOUk5SSENGS1lNSko2UEtNWi4u
(Skopiuj link i odpowiedz na pytania. Wyniki ankiety w następnym numerze)

~ A
~B
~G
~K

:)MINECRAFT
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