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Z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia?
Podczas zajęć dziennikarskich młodzi redaktorzy przeprowadzili wśród nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły sondę.
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Pokazała ona, że większości osób święta Bożego
Narodzenia kojarzą się pozytywnie. Dorośli
rozmówcy, odpowiadając na zadane pytanie,
najczęściej wymieniali: rodzinę, spotkania z
najbliższymi, śnieg czy świąteczny stół zastawiony
potrawami. Mówili też, że to czas, w którym
wspomina się tych, którzy zazwyczaj zasiadali z nimi
przy jednym stole, a których już nie ma.
Ankietowanym uczniom święta kojarzą się przede
wszystkim z choinką, prezentami, „świąteczną
załogą” (czyli Mikołajem i elfami), robieniem
pierniczków i dekorowaniem domu.
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Wywiad z panią wicedyrektor - Magdaleną Serdeń
1. Woli Pani dawać czy dostawać prezenty?
Zdecydowanie wolę dawać prezenty. Bardzo lubię
zaskakiwać innych i sprawiać im niespodziankę.
2. Jaka jest Pani ulubiona potrawa wigilijna?
Moją ulubioną potrawą jest kapusta z grzybami
przygotowana według przepisu mojej babci.
3. Czy lubi Pani święta Bożego Narodzenia?
Uwielbiam święta Bożego Narodzenia.
4. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole
podstawowej?
Moim ulubionym przedmiotem w szkole była chemia.
5. Który nauczyciel najbardziej zapadł Pani w pamięć?
Dlaczego?
Najbardziej zapadła mi w pamięć pani Tymecka,
nauczycielka z klas I-III. Była dla nas jak mama, cierpliwa i
opiekuńcza. Bardzo miło wspominam ten czas w szkole,
kiedy codziennie mieliśmy z naszą panią lekcje. Wiosną
lubiłyśmy z koleżankami przynosić naszej pani kwiaty.
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6. Z jakiego przedmiotu miała Pani najlepsze oceny, a z
jakiego najgorsze?
Najlepsze oceny miałam z chemii i biologii, a najgorsze z
języka rosyjskiego.
7. Woli Pani kawę czy herbatę?
Zdecydowanie kawę:)
8. Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe? Nasłuchuje
Pani, czy w wigilijną noc przemawia ludzkim głosem?
Tak, mam nawet dwa- kota i psa. Niestety nadal milczą w
wigilijną noc.
9. Czy lubi Pani sport? Jaki najbardziej?
Tak, bardzo lubię oglądać sport, szczególnie piłkę ręczną.
10. Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Lubię różne kolory: biały, szary, niebieski, zielony, czarny.
Nie mam takiego jednego ulubionego koloru.
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11. Czy ma Pani jakieś motto życiowe?
Szczęśliwym nie jest ten, kto ma wszystko. Szczęśliwym
jest ten, kto potrafi docenić to, co ma.
12. Czy woli Pani nauczanie zdalne czy stacjonarne?
Zdecydowanie wolę nauczanie stacjonarne i codzienny
kontakt z uczniami, a nie z ekranem komputera.
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Przed nami przerwa świąteczna. Niektórzy w tym czasie pewnie spędzą trochę czasu przed
komputerem. Pamiętajcie, że w świecie wirtualnym też obowiązuje etykieta!

1. Pisz po polsku
Pisząc e-maile
posługuj się
zasadami języka
polskiego. W ten
sposób okazujesz
innym szacunek.

Na początek co to
jest flood? Flood to
właśnie zalewanie
sieci wiadomościami
tylko nieznacznie
różniącymi się od
siebie.
Nie przesadzaj z
liczbą wiadomości
wysyłanych do
znajomych czy
komentarzy
zamieszczanych w
grupach i na forach.
Jeśli chcesz się
czymś pochwalić,
wybierz do tego
odpowiednie
miejsce i dodaj
swoją relację.

2. Stop
floodowaniu i
spamom

3. Duże załączniki
umieszczaj w
chmurze

Netykieta, czyli
reguły dotyczące
korzystania z
Internetu

Zasady netykiety w
poczcie
elektronicznej:

Większe pliki
umieść w którymś z
serwisów
oferujących
przestrzeń w
chmurze, np.
WeTransfer,
Dropbox, Dysku
Google, pCloud,
iCloud czy
MediaFire. Pomoże
to utrzymać
porządek w twojej
poczcie.
4. Nie przesadzaj z
formatowaniem
tekstu
E-maile wysyłaj w
prostym formacie
bez zbędnych
elementów np. tła.
5. Stosuj ukrytą
kopię

Dodawaj adresy
znajomych w ukrytej
kopii, szanując tym
ich prywatność.
6. Nie zaczynaj od:
Witam!
Lepiej użyć formy
odnoszącej się do
adresata np.
Szanowny Panie,
Drogi Tomaszu,
Cześć, Kochana.
7. Login mejla –
niech będzie
odpowiedni
Zakładając konto,
pamiętaj o
stosownym loginie.
Jeśli będziesz
korzystać z niego do
spraw służbowych

lub zdalnego
nauczania,
najlepszy jest taki,
który w jasny
sposób odnosi się
do imienia i
nazwiska.
8. Temat mejla
Zawsze nadawaj
właściwy temat
swojemu e-meilowi.
To ułatwi adresatowi
jego odszukanie.
9. Sprawdzaj
pocztę i odpisuj
regularnie
Na wiadomości
najlepiej
odpowiadać jak
najszybciej lub jeśli

to należy
poinformować
nadawcę, że e-mail
dotarł.
Pozostawienie
czyjejś wiadomości
bez odpowiedzi jest
niezbyt grzeczne.
10. Uważaj na
wirusy
Nie przekazuj dalej
wiadomości
niewiadomego
pochodzenia oraz
nie klikaj w
nietypowe
załączniki. Można
trafić wówczas na
złośliwe
oprogramowanie lub
wirusy.
/Dominik/

trzeba czasu,

1. Szanuj innych. Traktuj wszystkich tak, jak chcesz, aby traktowali Ciebie.
2. Nie hejtuj. Nie publikuj poniżających komentarzy.
3. Nie używaj zbyt często CAPS LOCKA. Pamiętaj, że wielkie litery oznaczają krzyk lub
rozkaz.
4. Używaj języka ojczystego.
5. Zajrzyj do słownika, gdy nie jesteś pewien prawidłowego zapisu wyrazów.
6. Ogranicz używanie emotikonek. Są one tylko dodatkiem do tekstu.
7. Nie trolluj, czyli nie publikuj zaczepnych treści wyłącznie po to, by wywołać czyjąś
reakcję.
8. Przekazuj tylko sprawdzone informacje, a nie fake newsy.
9. Nie publikuj cudzych treści i nie pozwalaj bez Twojej zgody wykorzystywać Twoich
autorskich prac.
10. Chroń swoje dane osobowe.
11. Bądź odpowiedzialny. Zastanów się zanim coś opublikujesz.
12. Pamiętaj, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.
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PALCE LIZAĆ!
Przepis na pierniczki

Składniki:
1 margaryna
¾ szklanki cukru
4 żółtka
1 szklanka miodu
½ szklanki śmietany
1 kg mąki
3 łyżeczki sody
1 przyprawa do pierników
1 łyżka kakao
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Wszystko razem wymieszać. Wyrobić ciasto i
schłodzić w lodówce.
Polewa:
10 dag margaryny
3 łyżki wody
3 łyżki kakao
10 dag cukru
Składniki wrzucić do rondla. Podgrzać do
rozpuszczenia. Nie gotować.

Mniam, mniam!

NA CHŁODNIEJSZE DNI...

CIASTECZKA CZEKOLADOWE

PYSZNE KAKAO

SKŁADNIKI:
1 łyżka kakao
300 ml mleka 3,2%
1 łyżka cukru
2 truskawki (lub inne
owoce do dekoracji)

-110g masła
-90g cukru
-1 jajko
-100g mąki
-25g kakao
-10g skrobi ziemniaczanej
-łyżeczka sody oczyszczonej
-200g gorzkiej czekolady
.
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Przygotowanie

Wykonanie:
1. Czekoladę posiekać na małe kawałki. Odstawić na bok.
2. Mąkę wymieszać z kakao, skrobią i sodą. Odstawić na bok.
3. Miękkie masło utrzeć z cukrem na jasną puszystą masę za pomocą
miksera. Dalej miksując na najwyższych obrotach, dodać jajko. Zmniejszyć
obroty miksera i dodać wymieszaną mąkę z kakao, skrobią i sodą.
4. Wyłączyć mikser i wymieszać masę szpatułką. Do masy dodać
posiekaną czekoladę. Znów wymieszać szpatułką.
5. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia nakładać po kopiastej łyżce
ciasta, robiąc duże odstępy między ciasteczkami.
6. Piec przez 12 min. w temp. 180C.
/Propozycja Natalii/
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1. Wymieszaj kakao z
cukrem i niewielką
ilością zimnego mleka.
Resztę mleka
podgrzej.
2. Dodaj mieszankę
kakao, cukru i mleka
do ciepłego mleka i
zagotuj.
3. Przelej do filiżanki i
podawaj z
truskawkami.
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/Propozycja Hani/
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NAPISZ WIERSZ OBRAZKOWY!
To wierszowany utwór, który swym kształtem
graficznym przypomina kształt jakiegoś
przedmiotu. Poniżej propozycja Nadii.

KALENDARZ ADWENTOWY, czyli
jak radośnie odliczać czas do
świąt?
Pewnie większość z was ma swój
kalendarz adwentowy, ale czy
myśleliście kiedyś o zrobieniu go
samodzielnie - na przykład dla
mamy, taty czy babci?
Będzie wam do tego potrzebny
duży kawałek tektury, klej,
nożyczki, kartka papieru, wstążka
oraz mazak .
Z tektury wytnijcie choinkę lub
bombkę. Potnijcie kartkę w
paseczki, napiszcie na nich cytaty i
przylejcie je klejem .
Kolorowymi wstążkami udekorujcie
pracę.
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Gotowe!
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HANIA

KREATYWNE ŚWIĘTA
Okres świąteczny to znakomity czas, by stworzyć coś nowego, ciekawego, oryginalnego!
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Jak zrobić świąteczną kartkę? - PROPOZYCJA NATALII

1. Kartkę granatowego papieru złóż na pół i przetnij tak, by powstał kwadrat.
2. Na białej kartce z bloku rysunkowego narysuj cyrklem koło (trochę mniejsze od kartki) i wytnij je. Następnie pokoloruj koło kredkami świecowymi na
żółto-brązowo.
3. Przyklej koło na środku przedniej części kartki.
4. W ten sam sposób wytnij jeszcze trzy koła trochę mniejsze od pokolorowanego. Zegnij je na pół i narysuj na każdej połówce fragment płatka
śnieżynki. Wytnij je i rozłóż.
5. Posmaruj klejem środek każdego paska i ułóż w kształcie śnieżynki. Przyklej śnieżynkę do koła.
6.Na jasnoniebieskim papierze narysuj i wytnij sześcian – będzie to środek śnieżynki. Namaluj na nim białą gwiazdkę i przyklej na śnieżynkę.
7. Kartka świąteczna jest gotowa!
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