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Ferie w domu 

Ferie poza domem

1.Zimowe spacery.
2.Obozy zimowe.
3.Lepienie bałwana.
4.Aniołki w śniegu.
5.Budowa igloo.
6.Bitwa na śnieżki.
7.Jazda na sankach.
8. Jazda na łyżwach.
9.Jazda na nartach.
10.Kulig.
11.Nocowanie u przyjaciół.
1.Odwiedzanie bliskich.
13.Zabawa ze zwierzętami.
14.Wycieczka w góry.

1.Czytanie książek
2.Granie w gry planszowe.
3.Układanie puzzli.
4.Rysowanie.
5.Gotowanie wraz z rodzicami.
6.Rozwijanie zainteresowań.
7.Sprzątanie pokoju.
8.Przemeblowanie pokoju.
9.Porządki w szafie.
10.Zabawa z młodszym rodzeństwem.
11.Nauka języków obcych.
12.Pomoc rodzicom.
13.Rozmowa z przyjaciółmi przez
telefon.
14.Piżama party.
15. Oglądanie filmów.
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Bezpieczne ferie

Pamiętaj o zasadach bezpiecznego
spędzania ferii zimowych!

1.Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg
i zbiorników wodnych.
2.Nie wychodź na zamarznięte zbiorniki
wodne.
3. Nie doczepiaj sanek do samochodów.
4. Nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające
samochody.
5. Nie wchodź na zamarznięty staw.

6. Stosuj się do obowiązków ograniczeń
nakazów i zakazów związanych z
wystąpieniem stanu epidemii.
7. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi

Zapamiętaj telefony alarmowe:
Policja- 997
Straż pożarna- 998
Pogotowie ratunkowe- 999
Z telefonu komórkowego- 112

vectorpocket

vectorpocket
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Projekt eTwinning
Klasa VII uczestniczy w międzynarodowym projekcie
eTwinning, w którym współpracuje z rówieśnikami z Portugalii,
Hiszpanii, Francji i Węgier. Uczniowie w każdym miesiącu
wykonują różne zadania, a następnie porównują rezultaty. 

Jednym zadań było przygotowanie logo projektu. Uczniowie
klasy VII przygotowali piękne projekty używając strony
internetowej https://www.canva.com/.  Według uczniów klas
VI-VIII, logo Julki okazało się najlepsze. Czekamy teraz na
rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu na najlepsze
logo.

W grudniu udało nam się zorganizować wideokonferencję, na
której rozmawialiśmy o świętach Bożego Narodzenia oraz
uczestniczyliśmy w quize. Michał okazał się najlepszy ze
wszystkich uczestników projektu. Ponadto wysłaliśmy i
otrzymaliśmy piękne kartki świąteczne z życzeniami. 

W lutym zajmujemy się zdrowym trybem życia. Nasi uczniowie
przygotowali już plakaty promujące zdrowie, a w najbliższym
czasie wezmą udział w debacie na temat najlepszych
sposobów dbania o nasze dobre samopoczucie.

Dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie kształcą swoje
umiejętności językowe, a także kompetencje cyfrowe i
artystyczne. Czekamy z niecierpliwością na kolejne ciekawe
zadania oraz następną wideokonferencję.

wideokonferencja

klasa VII

Julka

eTwinning
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eTwinning kartki
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Walentynkowe muffinki

Składniki na 6 babeczek:
140 g mąki pszennej typ 450
1 pełna łyżeczka proszku do pieczenia
60 g cukru
skórka otarta z 1 dużej, niewoskowanej, sparzonej cytryny
1 jajko
125 ml jogurtu naturalnego
125 ml oleju

Krem:
250 g mascarpone
200 ml kremówki
1 pełna łyżka cukru pudru
czerwony barwnik w żelu

Dodatkowo:
świeże owoce (maliny, porzeczki, truskawki, borówki,
granat)
mięta do dekoracji

W dwóch osobnych miskach łączymy ze sobą suche i mokre składniki. Mokre składniki łączymy z suchymi i mieszamy łyżką
przez chwilkę - tylko do momentu połączenia się składników. Ciasto nie powinno być idealnie gładkie.

Formę na muffinki wypełniamy papilotkami i napełniamy je ciastem do 3/4 wysokości. 

Formę wstawiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i pieczemy 20 minut. Muffinki nie powinny zbyt mocno się spiec,
ponieważ stają się suche i niesmaczne. Najlepiej wyjąć je z piekarnika, gdy są jeszcze dość jasne, ale wbity w środek patyczek
wychodzi czysty. 
Upieczone muffinki odstawiamy do całkowitego wystudzenia. 

Mascarpone łączymy z cukrem pudrem oraz płynną kremówką i ubijamy do chwili powstania gęstego kremu. Do masy dodajemy
3-4 krople barwnika i mieszamy łyżką delikatnie, ale dość niedbale. Barwnik nie powinien równomiernie rozprowadzić się w
kremie, jeśli chcecie uzyskać efekt cieniowania - jak na zdjęciu. 

Krem przekładamy do szprycy lub worka cukierniczego i dekorujemy nim wierzch babeczek. Na kremie układamy owoce oraz
listki mięty. Przed podaniem owoce delikatnie oprószamy cukrem pudrem. 

Smacznego! 
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Niesamowite darmowe obrazy (pixabay.com)

Walentynki 
Coroczne święto zakochanych przypadające 
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w
Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na
Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi upominkami. Do Polski obchody walentynkowe trafiły
wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak
dopiero w latach 90. XX wieku.

walentynki

Krzyżówka! 
Zachęcamy uczniów VI-VIII do
wydrukowania i rozwiązania krzyżówki.
Można przynieść rozwiązania napisane
odręcznie. Wśród osób, które dobrze
rozwiążą krzyżówkę, rozlosowane zostaną
nagrody. Rozwiązania przynosimy do p.
Ilony Helowicz .

pixabay
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