
Od A do Z
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 8 z
Oddziałami Integracyjnymi
im. Szarych Szeregów
Pogorska 8c
32-500, Chrzanów

Numer 2 02/22

W oczekiwaniu na wiosnę
witamy w kolejnym numerze
gazetki!

Uczniowie Naszej Szkoły solidaryzując się
z obywatelami Ukrainy przyłączyli się do
akcji #pokojdlaukrainy.

Śnieżyczka przebiśnieg 
to gatunek popularny w uprawie i rozpoznawalny jako symbol
przedwiośnia. Jest  rośliną leczniczą. W Polsce występuje na
terenach górskich, na wyżynach oraz na Dolnym Śląsku.

Bociany
rozpoczynają swe
powroty na
lęgowiska już w
styczniu. W Polsce
zobaczyć je można
w marcu, niekiedy
dopiero w kwietniu.
Dziennie potrafią
pokonać do 700
km.
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DZIEŃ KOBIET
Kiedy obchodzi się Dzień Kobiet i jaka jest historia tego święta?
Dzień kobiet jest obchodzony 8 marca. Jako początek istnienia tego święta można uznać obchodzone
w starożytnym Rzymie Matronalia. Wtedy mężowie dawali swoim żonom prezenty i spełniali ich życzenia. 
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie.
Pierwsze obchody Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Miało to upamiętnić
odbywający się w 1908 r. nowojorski strajk pracownic fabryki ubrań przeciwko złym warunkom pracy i śmierć
126 z nich zamkniętych tam przez właściciela (jednak ta informacja nie została nigdy
potwierdzona). Prawdopodobnie doszło do pomieszania faktów, bo 8 marca 1908 roku na ulicach Nowego
Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic przemysłu odzieżowego (upamiętniających z kolei podobny marsz z
1857 roku), domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym marszem
pracownice zakładów odzieżowych podjęły strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku przeciwko wyzywającym
je właścicielom fabryk.

Jak obchodzi się Dzień Kobiet w dzisiejszych czasach Polsce?
W dzisiejszych czasach mężczyźni i chłopcy dają kobietom kwiaty i upominki.

A jak kiedyś?
Dzień kobiet zaczął był popularny w Polsce w okresie PRL-u. Wtedy w zakładach pracy i szkołach był
obchodzony obowiązkowo. W tamtych czasach kobiety często dostawały przedmioty codziennego użytku np.
rajstopy, ręczniki, ścierki, mydło i kawę.

Jakie prezenty z tej okazji najczęściej dostają kobiety?
Kobiety najczęściej dostają kwiaty (tulipany i goździki) i słodycze (np. czekoladki), lecz czasem też przytulanki,
biżuterię lub spersonalizowane prezenty np. kubek.
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Ósmoklasiści przygotowujący się do egzaminów końcowych,
powinni pamiętać o:

- odpowiedniej ilości snu;
- zbilansowanej diecie;
- systematycznej nauce;
- aktywnym spędzaniu wolnego czasu;
- uśmiechu;
- jak najmniejszej ilości stresu;
- wierze we własne siły;
- pogodzie ducha.
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Kiermasz słodkości
W Tłusty Czwartek w Naszej Szkole odbył się III Kiermasz Słodkości. Kolejny raz włączyliśmy się w zbiórkę
prowadzoną przez ojców Kapucynów „Wyślij pączka do Afryki” , wspierając budowę studni w Czadzie,
dożywianie dzieci w Republice Środkowej Afryki i wiele innych działań pomocowych.

Dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Jak zawsze mogliśmy na Was liczyć a
Wasza pomoc przerosła oczekiwania organizatorów.

Koordynatorem akcji była p. Darwina Matuszczak wraz z grupą "Kaktusy Helenki".
Kiermasz nie udałby się bez Wszystkich, którzy odwiedzali  stoisko nabywając  wszystkie słodkości.
Na każdej przerwie, stosując się do zasad pandemicznych ustawiały się kolejki i każdy chętnie kupował coś
dla siebie. Nikomu w tym dniu nie zabrakło pączka i "słodkiego ducha".
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Przepis na wyśmienite ciasto marchewkowe
Potrzebne składniki do ciasta:
* 2 jajka(najlepiej w temperaturze pokojowej)
* 200 g drobnego cukru lub cukru pudru
* 150 ml oleju roślinnego
* 200 g drobno startej marchewki
* 75 g drobno pokrojonego jabłka
* 50 g wiórków kokosowych
* 200 g mąki
* 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
* po 1 łyżeczce sody i cynamonu
* szczypta soli

Składniki do masy:
* 125 g kremowego serka typu Philadelphia
* 50 g masła (miękkiego)
* 100 g cukru pudru (lub mniej)
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1.Jajka ubijamy do momentu aż podwoją swoją objętość, następnie dodajemy cukier i ubijamy aż masa będzie
puszysta i gładka, wciąż ubijając wlewamy do masy olej.

2.Dodajemy marchewkę, jabłko oraz wiórki kokosowe, delikatnie wszystko mieszamy.

3.Do osobnej miski musimy przesiać mąkę, dodać proszek do pieczenia, sodę, cynamon i sól, wymieszać,
następnie przesypać do miski z marchewką i delikatnie połączyć wszystkie składniki.

4.Naszą masę wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia najlepiej żeby nasza forma miała ok.24
cm średnicy. Ciasto wstawiamy do piekarnika na 60 minut i pieczemy w 150 stopniach.

Masa do ciasta:
* Nasz serek ubijamy razem z miękkim masłem oraz cukrem pudrem i odstawiamy na ok.15 do lodówki.

* Dobrze wystudzone ciasto przekrawamy poziomo na 2 części.

* Przykrywamy drugą część ciasta i nakładamy resztę masy.

Źródło: https://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasta/ciasto_marchewkowe/przepis.html

https://www.kwestiasmaku.com/desery/ciasta/ciasto_marchewkowe/przepis.html
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Zachęcamy do szukania pierwszychoznak WIOSNY!

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia.
Z utęsknieniem wypatrujemy przylatujących
ptaków, szukamy śladów na uśpionych jeszcze
drzewach i marzymy o cieplejszym słońcu.
"Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty..."
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