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W tym numerze:
+ Dzień Kobiet w naszych klasach
+ Okna wyobraźni
+ Mieszam w garnku - przepis na Tiramisu
+ Podsumowanie zbiórki dla Ukrainy
+ Dzień Świętego Patryka
+ Warto przeczytać!
+ Lodujemy dzień miesiąca
+ Kącik śmiechu
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Mieszam w garnku – przepis na Tiramisu
Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was ze słodkim przepisem. Nada się on na specjalną okazję (w Naszym
przypadku Dzień Kobiet) albo jako zwyczajny deser do zrobienia, gdy zachce nam się czegoś słodkiego.
Składniki:
paczka okrągłych biszkoptów
250 ml śmietanki kremówki 36%
250 g serka mascarpone
2 łyżki cukru pudru
⅔ kubka czarnej kawy
2 łyżki gorzkiego kakao
Krok 1. Pierwszym krokiem będzie zaparzenie mocnej i aromatycznej kawy. Zalewamy ⅔ kubka i

zostawiamy do przestygnięcia.
Krok 2. Śmietankę kremówkę ubijamy na sztywno. Miksujemy stopniowo dodając 2 łyżki cukru pudru, a
następnie dodajemy serek mascarpone. Gotowy krem chowamy na chwilę do lodówki.
Krok 3. Biszkopty przekrawamy na połówki, żeby łatwiej później zmieścić je w pucharkach.
Krok 4. Maczamy biszkopty w kawie i układamy na dnie pucharków. Na biszkopty wykładamy porcję
schłodzonego kremu, posypujemy gorzkim kakao. Następnie powtarzamy warstwy: namoczone biszkopty,
krem, kakao, aż do skończenia składników. Ostatnią warstwą powinien być krem. Pamiętajcie, by jeszcze nie
posypywać go kakao.
Krok 5. Gotowe pucharki z Tiramisu wstawcie do lodówki na minimum godzinę. (Jeżeli macie mało

czasu na leżakowanie deseru w lodówce, mocniej nasączcie biszkopty.)
Przed samym podaniem posypujemy wierzch naszego deseru kakao lub startą czekoladą.
I to koniec. Smacznego!
Martyna Gawlińska
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Podsumowanie zbiórki dla Ukrainy

Dziękujemy za dary dla Ukrainy!
Wydarzenia ostatnich dni w Ukrainie nie pozwalają nam na
bezczynność. Nasza Szkoła także chce nieść pomoc potrzebującym,
dlatego postanowiliśmy zorganizować zbiórkę darów dla naszego
wschodniego sąsiada, która odbyła się poniedziałek 7 marca 2022 r.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i hojności, udało się nam zebrać dużo
artykułów (min. konserw, żywności energetycznej, skarpet) tak
potrzebnych na terenach objętych działaniami wojskowymi w Ukrainie.
Zebrane dary zostały
w imieniu Szkoły przetransportowane do punktu zbiórki przy Domu
Kultury
w Kętach przez nowowiejskich strażaków, którym jeszcze raz składamy
podziękowania za bezinteresowną pomoc.
Każda, nawet z pozoru błaha pomoc ma znaczenie dla potrzebujących i
jest nieoceniona w obecnej sytuacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom za włączenie się
do akcji!
Anna Grzywa, Joanna Gabryś
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Dzień kobiet w klasie 1a i 2b
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Dzień Kobiet w klasie 3a
Jak co roku uczniowie klasy 3a w dniu 8 marca uczcili Święto Kobiet. Chłopaki przygotowały dla dziewczynek
na ten szczególny dzień żółte, różowe i czerwone tulipany. Po wyborach SUPER KOLEŻANKI odśpiewali dla
wszystkich kobiet klasy tradycyjne "Sto lat' i złożyli im życzenia.
W tym dniu wszyscy byli dla siebie szczególnie mili i serdeczni.
B. Ba-Gawęda
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Dzień Kobiet w klasie 5a
W poniedziałek 7 marca 2022 r. chłopcy z klasy 5a zorganizowali dla
dziewcząt sympatyczną niespodziankę, przygotowując konkursy i
słodki poczęstunek dla koleżanek w ramach klasowych obchodów Dnia
Kobiet. Wszystkie panie otrzymały miłe upominki, a następnie
uczestniczyły
w przygotowanym przez chłopaków konkursie wiedzy z „męskich
tematów”. Zwyciężczynie konkursu, Marcelina, Emilia i Kornelia,
otrzymały w nagrodę „złote tiary wiedzy”. Było z klasą, sympatycznie
i z humorem, jak to w naszej klasie.
wychowawczyni
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Dzień Świętego Patryka
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Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i
religijne obchodzone 17 marca, święto patrona Irlandii – św.
Patryka.
Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy w
Irlandii. Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka
jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zielony to narodowy
kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i
symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu
Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i
uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.
Głównym symbolem święta jest shamrock, która jest także
jednym z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią.
Według legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę aby
wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o
Trójcy Świętej. Nie mogli oni zrozumieć, jak to jest możliwe,
że są Trzy Osoby Boskie, a jednocześnie są one jednym
Bogiem.
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Jeszcze inną tradycją związaną z obchodami Dnia św.
Patryka jest tradycja picia whiskey – obowiązkową szklankę
whiskey zwie się „dzbanem Patryka”. Za tą tradycją stoi
legenda, wedle której święty Patryk nastraszył pewną
karczmarkę, która nie dolewała pełnej miarki trunku, że przez
to pojawią się w jej karczmie potwory. Wystraszona kobieta
od tego czasu zawsze napełniała szklankę do pełna.
17 marca jest dniem śmierci św. Patryka, stąd tego dnia co
roku wspomina się jego życie i dokonania.
Marta Glondys
☘
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Okna wyobraźni -

Spotkanie z Johnem Greenem
Moim dzisiejszym gościem jest John Green, znany na całym świecie
amerykański pisarz. John napisał już ponad 10 książek i opowiadań, za
które przyznano mu wiele nagród, a jego najsłynniejsze książki zostały
zekranizowane. Właśnie to dzisiaj naszym tematem będzie jedna z jego
książek na której podstawie został nagrany miniserial pt: "Szukając
Alaski”.
- Co Cię zainspirowało do napisania tej książki? Czy książka została
napisana na podstawie prawdziwych wydarzeń z twojego życia?
- “Szukając Alaski” opiera się po części na moich wczesnych latach
życia. Książka była zainspirowana poniekąd moimi doświadczeniami
jakie przeżyłem w szkole z internatem.
- Czy bohaterowie również byli wzorowani prawdziwymi ludźmi z twojego
nastoletniego życia? Czy poznałeś kiedyś taką osobę jak Alaska? Czy
była ona prawdziwa?
- Tak, wielu bohaterów z książki w tym Alaska było wzorowanych ludźmi,
których znałem lub o których wiedziałem w moim liceum. Kiedy jeszcze
tam uczęszczałem zmarła moja koleżanka z klasy, a jej śmierć była
druzgocząca dla nas wszystkich. Jednak mój związek z nią w niczym nie
przypominał związku Pudge'a z Alaską, ale za to była kimś, kogo bardzo
lubiłem i podziwiałem, i nawet teraz, gdy minęło już prawie 20 lat, nadal
nie czuje się pogodzony z tym, co się stało. Myślę, że to wszystko, co
powiem na ten temat.
- Czy postać Miles’a przedstawia ciebie jako twoją nastoletnią wersję?
- W zasadzie trochę tak. ”Szukając Alaski” opowiada o chłopcu z Florydy,
który „ma obsesję na punkcie umierających słów sławnych ludzi”, więc
opuszcza dom i udaje się do szkoły z internatem w Alabamie, co
odzwierciedla to, co sam zrobiłem i przeżyłem.
- Ile trwał i jak wyglądał przebieg pisania książki?
- Zacząłem książkę zaraz po 11 września 2001, a została wydana w
marcu 2005. W tym okresie przez jeden rok miałem dużą blokadę
pisarską z pewnego powodu, przez co też ten proces trwał dłużej niż
zamierzałem.
- Jakie tematy porusza książka “Szukając Alaski”?
- “Szukając Alaski” porusza wiele tematów w tym: śmierć, poczucie winy,
sens życia, odkrywanie siebie i wiele więcej tematów, które na pewno
zainteresują wielu czytelników.
- Czego można nauczyć się z tej książki?
- ....ciąg dalszy
https://spnowawies.edukacja.kety.pl/wydarzenie/spotkanie-z-johnemgreenem?page=1
Amelia Sokół
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Warto przeczytać !
Tosia na Wyspie Zapomnianych Bajek

Zwierzaki rozrabiaki

Tosia nie za bardzo lubi czytać książki, woli gry
komputerowe. Jednak pewnego dnia wszystko się
zmienia, Tosia spotyka Jonasza, chłopca z Wyspy
Zapomnianych Bajek. Powierza on dziewczynce
ważne zadanie: ma ocalić jego królestwo, ponieważ
znajduje się w nim król Elektronik – miłośnik tabletów,
telefonów i komputerów. Przez niego dzieci przestają
czytać książki a całej wyspie grozi zagłada. Czy Tosia
podoła wyzwaniu ? Czy przełamie swoja niechęć do
książek, co jest warunkiem powodzenia misji ?

Ta książeczka opowiada o zwierzakach, które psocą i
rozrabiają, oczywiście niechcący. Przeczytamy o
zabawie kota Niemiołka ze świątecznym aniołkiem, o
nietoperzu Franku, który był ciekawski czy sarence
Bronce, która zgubiła klucz do zimowej spiżarni.
Zrozumiecie, że nie każda zabawa należy do
bezpiecznych a nieposłuszeństwo nie popłaca.
Chcecie poznać zakończenie ?
Przeczytajcie koniecznie tą książeczkę.

Marta Drozdowska
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Dzień Kobiet w klasie 4a
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Dzień Kobiet w klasie 5b
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Dzień Kobiet w klasie 7a
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Aby uhonorować dziewczyny z okazji Dnia Kobiet, chłopcy z klasy 7a zorganizowali dla swoich klasowych
koleżanek wiele ciekawych atrakcji i konkursów. Wpierw przygotowali salę i zaprosili damską część klasy, po
czym każdy chłopak wręczał indywidualnie piękne imienne medale. Rozpoczął się czas konkursów, Quizów i
nie lada wyzwań. Na koniec chłopaki zadbali o słodki poczęstunek. Duże uznanie dla chłopców, za całościową
organizację, umiejętność pracy w grupie i efekt końcowy czyli uśmiechy na twarzach każdej kobiety z klasy 7.
Wychowawca: Magdalena Węglińska
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Dzień Kobiet w klasie 3b
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Osoby urodzone 24 marca wykazują się silną
odpornością fizyczną i psychiczną. Łatwo znoszą
wszelkie porażki, które nie przeszkadzają im w
osiągnięciu swoich marzeń i celów. Często właśnie
takie potknięcia stanowią nawet dodatkową
motywację w dążeniu do sukcesów. Nie muszą się
martwić o stabilność finansową, gdyż w przyszłości
zajmują wysokie stanowiska, które spełnią ich
płacowe oczekiwania. Bywaj jednak dość rozrzutni,
dlatego nie posiadają przy sobie większych
oszczędności.
Szczęśliwe liczby urodzonych:
3,6,15,24
Osoby z naszej szkoły urodzone 24 marca:
Julia Żmudka
Znane osoby urodzone 24 marca:
Jessica Chastuin - amerykańska aktorka

*

*

*****
Pani od Biologii pyta Jasia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.
*****
Co ty przyniosłeś w tym futerale na skrzypce? - dziwi
się nauczycielka muzyki - Przecież to pistolet
maszynowy!
- Ale heca, ojciec poszedł robić skok na bank ze
skrzypcami...
*****
Na lekcji Jasio pyta panią od biologii :
- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i
wyłupiaste czarne oczy?
- Nie wiem .....
- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu!
*****
Proszę pani, czy można być karanym za to, czego się
nie zrobiło? Nie Aniu, w żadnym wypadku. To dobrze,
proszę pani, bo ja nie zrobiłam pracy domowej.
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Dzień Kobiet w klasie 8b
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Dzień Kobiet
W czwartek, 10 marca, klasa 8a zorganizowała
uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Chłopcy zadbali,
aby panie poczuły się tego dnia ważne i docenione –
złożyli swoim koleżankom życzenia i wręczyli żółte
tulipany. W dobrych nastrojach przy słodkim
poczęstunku rozmawialiśmy, zagraliśmy w grę
planszową i naszą ulubioną klasową zabawę.
Spotkanie stało się doskonałą okazją do
podsumowania ćwiczenia grupowego „Czy dobrze się
znamy?”. Miło będziemy wspominać ten czas.
wychowawczyni Beata Matusiak
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