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Świąteczne sale

Świąteczna klasa – konkurs
Celem konkursu było uświadomienie
uczniom odpowiedzialności za sale
lekcyjne, motywowanie uczniów do
dbałości o swoje miejsce pracy oraz
stworzenie przyjemnej, świątecznej
atmosfery w szkole. 17 grudnia 2021 roku
w naszej szkole jury dokonało oceny klas
w konkursie na świąteczny wystrój sali
lekcyjnej. W ramach konkursu należało
przygotować świąteczny wystrój swojej
sali lekcyjnej tj. gazetkę ścienną, stroik
świąteczny, drzewko bożonarodzeniowe,
różnego rodzaju formy przestrzenne
nawiązujące do symboliki Świąt Bożego
Narodzenia. Dekoracja sali oceniana była 
w kategoriach :pomysłowość ́, estetyka
wykonania, zgodność ́ z tematem,
samodzielność ́ wykonania ozdób. Jury
miało nie lada problem z wyborem
zwycięzców. W kategorii Przedszkole
zwyciężyła grupa starsza. W klasach I-III
zwyciężyła klasa III, a wśród starszych
roczników klasa VIII. Inicjatywa wzbudziła
wśród uczniów duże zainteresowanie, a
przystrojone sale wprowadziły wśród
uczniów świąteczny klimat.
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Grudniowe święta nietypowe

1 grudnia – Dzień Jubilera
2 grudnia – Dzień Plecaków
3 grudnia – Dzień Sztucznego Futra
4 grudnia – Dzień Górnika
5 grudnia – Światowy Dzień Gleby
6 grudnia – Dzień Anioła
8 grudnia – Dzień Kupca
11 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Tanga
12 grudnia – Dzień Guzika
13 grudnia – Światowy Dzień Skrzypiec
15 grudnia – Dzień Herbaty
16 grudnia – Dzień Pokrywania
Wszystkiego Czekoladą
20 grudnia – Dzień Ryby
24 grudnia – Dzień Raju
27 grudnia – Dzień Kleksa
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Pocałunku
30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego

G.D.

W świątecznym klimacie
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Zapraszamy
do lektury!
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Z życia szkoły
Nowy Rok 2022 zbliża się wielkimi krokami. Dlatego w tym i kolejnym numerze pragniemy podzielić się z
czytelnikami wydarzeniami, które miały miejsce od początku roku szkolnego w naszej szkole.

Cały świat w kilka godzin
Czy możliwe jest odwiedzenie wszystkich
kontynentów w kilka godzin? Klasy IV i VIII przekonały
się, że tak.20 października odwiedzili Park Edukacji
Globalnej „Wioski Świata”. Działanie odbyło się w
ramach projektu „English Explorer Club”
dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. Uczniowie wraz z panią
przewodnik miały okazję zwiedzić cały świat.
Wioski Świata w Krakowie to jedyne miejsce nie tylko
w Polsce, ale i w Europie, gdzie różnorodne kultury
znajdują się obok siebie, na wyciągnięcie dłoni. Tam
wokół wielkoformatowej mapy świata powstały
zabudowania charakterystyczne dla wszystkich
kontynentów - tradycyjna afrykańska wioska, papuaski
dom na palach, andyjska chata, oryginalna mongolska
jurta, indiańskie tipi, a także nietopniejące igloo.
W domkach dzieci podziwiać mogły oryginalne stroje,
instrumenty oraz przedmioty codziennego użytku
przywiezione z różnych części świata. Czekało też na
nich wiele interaktywnych atrakcji, m.in. plująca lama,
jak, którego można wydoić, wielbłąd, którego można
osiodłać, wielkoformatowe gry i puzzle. Całość
stworzyła oryginalny i egzotyczny klimat, a
jednocześnie pozwoliła zwrócić uwagę na trudne
warunki, w jakich żyją do dziś mieszkańcy różnych
miejsc na świecie.

Martyna Biedroń

Wybory prezydium SU
W środę 13 października 2021r. odbyły się
demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego
naszej szkoły. Jest to dla całej wróblowickiej
społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym
uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich
przedstawicieli.
Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła
kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze,
w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a
także konkretne działania. Głosowanie było tajne,
każdy uczeń z klas I - VIII wraz z nauczycielami mogli
oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych
kartkach.
Po podliczeniu wszystkich głosów przez komisję
wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład
Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodniczący – Bartłomiej Wojtas (klasa 8)
Zastępca – Amelia Piątek (klasa 8)
Skarbnik – Martyna Biedroń (klasa 8)
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz
życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz
społeczności.

JN

Wybory pixabay
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WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI, CZYLI  ARTYKUŁY 
ZE ŚWIATA  NAUKI

Ciekawostki o
zwierzętach

Skok na cztery łapy
O zwinności i skoczności kota marzy wielu
sportowców. Nic zatem dziwnego, że jedna z firm
produkujących obuwie i odzież do uprawiania sportu
nazwała się nawet imieniem wielkiego kota. Puma
skacze najwyżej ze wszystkich ssaków. Ma tak silne
tylne łapy, że bez rozbiegu potrafi podskoczyć 5
metrów wzwyż. W skoku w dal wygrywa pantera
śnieżna: Daje ona susy o długości 15 metrów!

Gruboskórne kolosy
Wielcy afrykańscy roślinożercy – słonie, hipopotamy,
bawoły, z pozoru łagodne i powolne, zabijają więcej
osób niż drapieżne koty. Ocenia się, że ich ofiarą
pada około tysiąca osób rocznie, z czego większość
to myśliwi i kłusownicy, polujący na grubą zwierzynę.

Źródło: „Rekordy zwierząt”

Gabriela Duda

PRACA ZDALNA A
TELEPRACA

Zatrudnienie w formie telepracy wiąże się z
wykonywaniem swoich obowiązków regularnie poza
zakładem pracy z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej. Na telepracę decydują się
osoby lubiące pracować chociażby z domu czy
kawiarni. To także dobre rozwiązanie dla
pracodawców, którzy chcą zatrudniać specjalistów
mieszkających w innym mieście czy zredukować
koszty związane z organizacją przestrzeni biurowej.

Praca zdalna sprowadza się z kolei do wykonywania
swoich obowiązków poza stałym miejscem pracy i
przez czas oznaczony. Wszystko w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

WNIOSEK
Praca zdalna ze względu na wady i zalety powinna
być wprowadzona, ale w odpowiednim
zakresie(zależność od specyfiki zawodu i czasu
pracy).

Zuzanna Niemiec

Przed monitorem

Nasi pupile
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STREFA ROZRYWKI
(OPOWIADANIA, KRZYŻÓWKI, REBUSY, PRZEPISY KULINARNE)

MałoPolska smakuje na Boże
Narodzenie

Koło Gospodyń Wiejskich we Wróblowicach (z którym
współpracuje nasza szkoła) wzięło po raz kolejny
udział w konkursie organizowanym przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (oddział w Krakowie),
którego zadaniem było przesłanie zdjęcia słodkiego
wypieku świątecznego wraz z przepisem i rysem
świątecznym dania. Panie Wróblowianki znalazły się
w grupie nagrodzonych kół i z radością podzieliły się
informacją o AMONIACZKACH - świątecznych
ciasteczkach.

SKŁADNIKI:
500 g mąki pszennej, 150 g cukru, cukier wanilinowy,
cukier puder, 100 g margaryny, 1/2 szklanki mleka
3,2%, 2 jajka, szczypta soli, 2 łyżeczki amoniaku

WYKONANIE:
1. 100 g margaryny utrzeć z cukrem. Dodać 2 jajka,
cukier wanilinowy, szczyptę soli, 500 g mąki.
2. Podgrzać lekko mleko (nie ma być gorące) i
rozpuścić w nim 2 łyżeczki amoniaku. Dodać do
ciasta.

Świąteczny wypiek

Wyrobić ciasto za pomocą rąk. Jeśli będzie mocno się kleiło, to możemy delikatnie podsypać niewielką ilość
mąki na stolnicę/blat i dalej wyrabiać. Nie przesadź z ilością mąki, bo ciastka będą twarde! Można też
podsypywać same ręce, żeby nie kleiły się do ciasta.
3. Długo ugniatane ciasto (minimum 10 minut) powinno nabrać sprężystości, łatwo odklejać się od dłoni i
będziesz widział, że jest mocno spulchnione i pełne powietrza. Wtedy wkładasz je do lodówki na minimum
godzinę.
4. Ciasto wałkujesz jak najcieniej (około 5 mm) i wykrawasz foremkami ciasteczka.
5. Układasz amoniaczki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Do nagrzanego na 200 stopni piekarnika
(góra-dół), wkładasz ciastka i pieczesz – do zarumienia (około 12-15 minut).
6. Tak przygotowane ciasteczka powinny ostygnąć. Posyp je cukrem pudrem, choć dobre są i bez niego.

Ten niezwykły wypiek z pewnością będzie ozdobą stołów, nie tylko świątecznych.
L.K.

STOPKA REDAKCYJNA
Autorzy wydania: Julia Koza, Szymon Korczyński, Amelia Piątek, Oliwia Biel, Gabriela Duda, Oskar Nijak,
Martyna Biedroń, Jakub Nowak, Lena Krzyżanowska
Opiekun redakcji: Agnieszka Łazarek
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