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Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań. Niech
magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój, wytchnienie i
radość. Każda chwila świąt Bożego
Narodzenia niech żyje własnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego
Narodzenia!
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*
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Życzą redaktorzy gazetki
"Szkolny Mix"

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.
***
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!
***
Małgosia pyta
mamę:
- Czy w tym roku
św. Mikołaj
przyniesie mi
nową lalkę?
- Przecież lalka,
którą masz,

jest prawie nowa!
- Co z tego? W
zeszłym roku ja
też byłam prawie
nowa, ale pomimo
to bocian przyniósł
mi nową
siostrzyczkę!
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Postanowienia noworoczne...
Postanowienia noworoczne są naszą odpowiedzią na nadejście Nowego Roku, który traktujemy jako symbol
nowego i lepszego życia. Jednak często zostają z nich tylko słowa. Być może wynika to ze zbyt dużych
oczekiwań i wymagań.
Jak wytrwać w swoich postanowieniach?
1. Ogranicz liczbę wyzwań
Jeśli narzucisz ich sobie zbyt wiele może się okazać, że staną się za trudnym wyzwaniem, którego nie
zrealizujesz z powodu braku czasu lub motywacji. Postaw na jedno, maksymalnie dwa postanowienia i zacznij
je wprowadzać w życie.
2. Precyzyjnie określ swój cel
Kolejna zasada mówi, że należy zadbać o precyzyjne określenie. Samo wyzwanie np. „będę częściej biegał”
niczego nie zmieni. Najlepsze będzie wyznaczenie konkretnej liczby kilometrów do przebiegnięcia lub
przejechania i określenie czasu, w jakim wykonasz postanowienie.
3. Oceń swoje możliwości
Jeśli wiesz, że masz problem z regularną aktywnością fizyczną, nie narzucaj sobie nagle codziennych
treningów. Tylko ty znasz siebie i swoje możliwości, a nieosiągalny cel będzie zniechęcał.
4. Nie odkładaj planów na jutro.
Postanowienia noworoczne warto realizować od razu, najlepiej od 1 stycznia. Nie ma sensu odkładać ich na
potem, gdyż znajdą się kolejne usprawiedliwienia, które odłożą realizację celu.
5. Znajdź wsparcie
Porozmawiaj ze znajomymi. Jeśli będziesz miał towarzysza do ćwiczeń, będziecie mogli wspólnie się
motywować.
6. Nie bądź dla siebie zbyt surowy
Jeśli wyznaczyłeś sobie cel, jednak jak każdy miewasz gorsze dni i odpuszczasz, nie rezygnuj zupełnie ze
swojego postanowienia. Nie poddawaj się! Nie bądź dla siebie zbyt surowy.
Powodzenia, trzymam za was kciuki!
MG
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Co można podarować graczowi na święta?
1. Sprzęt komputerowy
Nawet za niezbyt wygórowaną cenę można znaleźć
klawiatury i myszki bardzo dobrej jakości. Nie będzie to
może profesjonalny sprzęt, ale może stanowić bardzo dobry
start dla młodego gracza, przykładowo:
- KRUX solar RGB (60 zł) - dobra klawiatura dla gracza;
- Dell KB216-B QuietKey USB (50zł) - idealna do pisania na
komputerze
- Logitech MK270 Wireless (150 zł) - cicha bezprzewodowa
myszka i klawiatura, dobra do pisania oraz do grania w gry.
2. Podkładki pod myszkę
Dla gracz bardzo ważne jest, aby mieć dobrą podkładkę pod
mysz. Można ją wybierać spośród wielu modeli, kolorów,
kształtów. Taka podkładka pod mysz może kosztować od ok.
20 do 50 zł. Osobiście polecam większy rozmiar, ponieważ
jest dobry do gry oraz do nauki na komputerze. Do wyboru
mamy:
- Logitech Mouse Pad Studio Series (25zł) - można wybierać
spośród kilku kolorów;
- Logitech Desk Mat Studio Series (50 zł) - duża podkładka
na biurko;
- Na stronie megakoszulki.pl bądź IdeaShirt.pl -można kupić
podkładkę pod mysz ze swoim własnym, unikalnym
nadrukiem za około 10-17 zł.
3. Słuchawki lub głośniki
Grając w gry bądź oglądając filmy na komputerze, warto
mieć dobre słuchawki lub głośniki, ja polecam:
-Xblitz Pure Beast RED (70 zł) - świetnie wyglądające
słuchawki z wbudowanym mikrofonem;
-Panasonic RP-HT161E-K (50 zł) - słuchawki zapewniające
dobry dźwięk, szczegółowość wysokich dźwięków oraz
mocne basy;
-GŁOŚNIKI LOGITECH S-120 (ok 70 zł) - wygodne głośniki
zapewniające świetną jakość dźwięku.
Jak widać propozycji na idealny prezent dla zapalonego lub
początkującego gracza, mamy wiele, wszystko zależy od
naszej pomysłowości i posiadanych funduszy
NJ
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Przepis na świąteczne pierniczki
Cześć i czołem! Z tej strony Martyna.
Dzisiejszy przepis będzie wyjątkowy, bo pomieszany z magiczną aurą świąt. Jeśli chcecie zrobić najlepsze
pierniczki na świecie to zapisujcie ten przepis.
Składniki:
3 szklanki mąki
pół szklanki cukru
¾ kostki masła
200g miodu
4 żółtka jajek
pół szklanki kwaśnej śmietany 18%
2 łyżeczki sody
gotowa przyprawa do piernika
łyżeczka kakao
*opcjonalnie jadalne ozdoby, lukry do ciasteczek
Krok 1.
Do garnuszka dodajemy masło, miód, kakao i przyprawę korzenną. Wstawiamy na palnik na małym ogniu i
czekamy aż wszystko nam się rozpuści i ładnie ze sobą wymiesza. Następnie odstawiamy nasz garnuszek na
bok do ostudzenia.
Krok 2.
Szykujemy miskę, do niej dodajemy kwaśną śmietanę i dwie łyżeczki sody. Mieszamy.
Krok 3.
W kolejnej misce umieszczamy mąkę, żółtka i śmietanę wymieszaną z sodą. Następnym krokiem będzie
dodanie cukru. Na koniec wlewamy naszą korzenną przestudzoną miksturę. Wszystko ze sobą mieszamy
łyżką. Ciasto ma być gęste i klejące, lecz po umieszczeniu go w lodówce, zrobi się idealne. Ciasto zakrywamy
folią spożywczą i odkładamy go do lodówki na najlepiej całą noc.
Krok 4.
Po całej nocy wyciągamy nasze ciasto. Prószymy blat/ stolnicę mąką i formujemy z ciasta kulkę. Dzielimy ją na
kilka mniejszych kul. Wałkujemy na placek minimum 6mm. Używając specjalnych świątecznych wykrawaczek
wycinamy nasze pierniczki.
Krok 5.
Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Układamy na niej ciasteczka, zachowując odległość. Pierniczki
pieczemy w 170 stopniach przez 12 minut na środkowej półce w piekarniku.
Krok 6.
Gdy Wasze pierniczki będą już gotowe możecie je przyozdobić jadalnymi ozdobami do pierniczków. Podajcie je
na talerz i poczęstujcie Waszych bliskich. Smacznego!
Martyna Gawlińska
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Bożonarodzeniowe życzenia od uczniów klas 5
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już, każdy z nas zna od kołyski”
Jest w ciągu roku taki czas, pełen spokoju, ciepła, spotkań z bliskimi i
rodziną, na który czeka się z niecierpliwością i radością. To czas świąt
Bożego Narodzenia. Święta te, szczególnie piękne i rodzinne, zgodnie z
chrześcijańską tradycją obchodzimy 25 grudnia dla upamiętnienia
przyjścia na świat Jezusa Chrystusa- Zbawiciela świata. Jednak
świętowanie zaczyna się już w przeddzień narodzin Jezusa, czyli w
wigilię Bożego Narodzenia, z którą kojarzy nam się wspólny posiłek,
łamanie opłatkiem, śpiewanie kolęd i wzajemne składanie sobie życzeń.
To właśnie życzenia, płynące prosto z serca, nadają świętom Bożego
Narodzenia, jeszcze bardziej uroczystego i wyjątkowego znaczenia.
Jednakże, nie każdego, komu chcemy złożyć życzenia, gościmy przy
świątecznym stole.
Dzisiaj, wiele osób przesyła życzenia za pomocą telefonu czy
komputera. Na szczęście, w dobie rozwoju informatyki, nie zapominamy
też o wysyłaniu życzeń świątecznych tradycyjną drogą, czyli listem
zawierającym życzenia na pięknie ozdobionej kartce świątecznej. Kartka
świąteczna może przybrać różne formy, które zachwycają adresatów nie
tylko w dniu ich otrzymania, ale niejednokrotnie przechowuje się je
całymi latami.
Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają w naszych
domach. Własnoręcznie wykonane, ozdabiane różnymi technikami, z
życzeniami płynącymi prosto z serca. I właśnie takie piękne kartki
wykonane własnoręcznie przez uczniów klas 5 a i b zachwycają swym
pięknem, na świątecznej dekoracji w szkolnym korytarzu, przykuwając
uwagę każdego.
Gratulujemy wykonawcom, czyli uczniom klas 5, pięknych pomysłów,
ale nade wszystko dziękujemy za piękne życzenia, którymi nas
obdarowali.
Wiesława Bucka
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Wioska Św. Mikołaja i Santa
Park

*

*

Wycieczka do Laponii nie może się
obyć bez spotkania ze Świętym
Mikołajem.
Pierwszym miejscem spotkania z
Mikołajem i obowiązkowym
punktem programu podczas
wycieczki do Laponii jest Wioska
Świętego Mikołaja. To magiczne
miejsce gdzie każdy może poczuć
się jak dziecko i spełnić dziecięce
marzenia o spotkaniu z
prawdziwym Św. Mikołajem. W
wiosce czekają takie atrakcje jak
dom świętego Mikołaja, poczta na
którą trafiają wszystkie listy
zaadresowane na adres św.
Mikołaja, przejażdżki saniami z
reniferami czy zaprzęgiem husky i
wiele innych.
Drugim miejscem spotkania ze
świętym Mikołajem Santa Park. To
podziemna kraina, w której czeka
moc atrakcji dla małych i dużych.
Po spotkaniu ze św. Mikołajem
można przejść szkolenie w szkole
elfów, upiec pierniczki w chatce
żony św. Mikołaja, odwiedzić salę
z lodowymi rzeźbami a na
zakończenie zregenerować siły
podczas obiadu połączonego z
oglądaniem akrobatycznych
występów elfów. Taka podróż to
naprawdę super przygoda.
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Miesiąc grudzień, jest szczególnym czasem, bowiem każdy w oddali wypatruje i radośnie
oczekuje, świąt Bożego Narodzenia.
W naszej szkole już od pierwszych dni grudnia trwa okres intensywnej pracy, by duch świąt
Bożego Narodzenia gościł jak najdłużej i napawał wszystkich radością, pokojem,
oczekiwaniem na pierwszą gwiazdkę w wigilijny wieczór, na łamanie się opłatkiem wśród
najbliższych sercu ludzi, na miłość wypływającą z samego serca betlejemskiej groty.
Odbywają się ciekawe lekcje, podczas których uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o
tradycjach i zwyczajach wigilijnych oraz bożonarodzeniowych, śpiewają kolędy i pastorałki,
wykonują ozdoby świąteczne i wreszcie pięknie dekorują swoje klasy i korytarze, choinkami,
stroikami i innymi ozdobami, by świąteczny nastrój zapanował nie tylko w domach, ale i w
szkole.
Uczniowie nie zapomnieli też o tych, którzy pierwszej gwiazdki nie będą wyglądać w
rodzinnych domach, którzy nie zasiądą do wigilijnego stołu w otoczeniu rodziny, a także o
tych, u których stół wigilijny i świąteczny będzie ubogi. Poczuć ducha świąt Bożego
Narodzenia, to nie tylko zachwycić się świątecznymi ozdobami, ale nade wszystko dostrzec
ludzi, którym można i należy pomóc, na miarę swoich możliwości. Pod kierunkiem
nauczycieli Małgorzaty Pustelnik, Wiesławy Buckiej, Doroty Żmudki Agaty Froń, uczniowie
naszej szkoły zebrali pokaźną ilość słodyczy i innych produktów żywnościowych, które
następnie pięknie świątecznie zapakowano i zawieziono, tym, którzy bez wsparcia i pomocy,
nie mogliby cieszyć się słodkim smakiem świątecznych łakoci.
Słowa wdzięczności popłynęły od pensjonariuszy DPS w Bulowicach, sióstr klarysek z
klasztoru wieczystej Adoracji w Kętach, dzieci ze Szkoły Życia w Kętach. Tymi miłymi
akcentami zostaliśmy wprowadzeni w okres świętowania, niech on trwa i trwał, jak najdłużej.
Wiesława Bucka
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