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Witamy wszystkich i zapraszamy do
zapoznania się z nową gazetką szkolną i
ciekawymi artykułami.

Witamy w nowym numerze gazetki szkolnej!
Przed nami zimowy czas, przygotowujemy się do rodzinnych spotkań. Zanim jednak to
nastąpi, odliczamy dni do końca roku kalendarzowego.

Przepis na
wzmacniający
posiłek do szkoły,
propozycje
interesujących
sposobów na
spędzanie wolnego
czasu, horoskop.

 

Myślimy, że każdy
znajdzie coś dla
siebie i nie
zapomni, że
jeszcze tylko 177
dni........i znów
będą wakacje!

owsianka

Naszą nową
Redakcję tworzą: 
Redaktor Naczelny-
p. S Macuda ;
redaktorzy od
ważnych zadań: 
Anna Ziajka, Anna
Nerush, Karolina
Zawartka - Kiri,
Sandra Pilch,
Oliwia Wójcik

W pierwszym numerze gazetki:
horoskop i sposoby spędzania wolnego czasu;
przepisy;
Święto Niepodległości.

Zaczął się grudzień. Czekamy z utęsknieniem na śnieżną zimę i radosne zabawy z
przyjaciółmi. 

'Idzie zima, biała zima,
Sople lodu w ręku trzyma,
Idzie zima, mroźna zima,
Silnym wiatrem drzewa zgina,
Idzie zima, mroźna zima, 
Cudnym puchem świat okrywa"

U Jędrusia
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Sposoby spędzania wolnego czasu: 
Spacer po parku;
Zrobienie dekoracji jesiennych do domu;
Jesienne domowe porządki;
Jesienne wycieczki rowerowe;
Przygotowywanie garderoby na zimę;
Ulepić bałwana razem z znajomymi;
Bitwa na śnieżki, gdy jest dużo śniegu na dworze;
Jazda na łyżwach;
Zjeżdżanie na sankach z górki;
Oglądanie filmów świątecznych;
Słuchanie kolęd / piosenek świątecznych;
Ozdabianie pokoju na zimę;
Świąteczne zakupy;
Otwieranie okienek kalendarza adwentowego;
Wigilia klasowa/rodzinna;
Napisać list do Świętego Mikołaja;
Pakowanie prezentów pod choinkę dla bliskich;
Pieczenie pierniczków;
Zimowe wieczory z ciepłą herbatą/czekoladą;
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Święto Niepodległości
Narodowe Święto
Niepodległości - święto
państwowe w Polsce
obchodzone corocznie
11 listopada dla
upamiętnienia
odzyskania
niepodległości przez
Polskę w 1918 roku, po
123 latach zaborów
(1795-1918).

10 listopada odbyła się
uroczysta akademia z
okazji Święta
Niepodległości. Występ
został przygotowany
przez klasę 4bi wraz z
wychowawcami.
Wysłuchaliśmy pieśni
patriotycznych i
pięknych wierszyków.
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                               HOROSKOP 

Wodnik, w tym miesiącu dostaniesz coś o czym
zawsze marzyłeś. Będziesz miał dużo energii do
nauki. Spotkają Cię drobne problemy, ale z
łatwością je pokonasz. Jeśli nie będziesz umiał się
na coś zdecydować to idź za głosem serca.
Serce będzie Twoim najlepszym przyjacielem.

Ryby, spróbuj być bardziej otwarty. Jeśli masz
jakieś pytania do koleżanki albo do nauczyciela, to
nie wstydź się je zadać. Nawet kiedy coś źle
wypowiesz to nic się nie dzieje, każdy popełnia
czasami błędy. Często się uśmiechaj.  

Baran, bądź ostrożny. Uważaj na stres i pośpiech.
Postaraj się zoorganizować czas tak, aby wszystko
mieć pod kontrolą. Unikaj wszystkiego co jest
hałaśliwe i zrób sobie dzień czytania Twoich
ulubionych książek. Zrelaksuj się i wycisz. 

Byk, osoby, które mają ten znak zodiaku powinny
zwrócić większą uwagę na to, co mówią i
podpowiadają im inni. W przeciwnym razie, jeśli nie
posłuchają rozsądku, może się to źle dla nich
skończyć.
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Bliźnięta, listopad będzie dla nich niezwykłym
miesiącem. Będą czekały na nich dobre dni.
Bliźniaki nie powinni za bardzo kombinować.
Najlepiej, żeby postawiły na prostotę. Czasami
nieskomplikowane pomysły są najlepsze. 

Rak, skup się na sobie i pomyśl o swoim zdrowiu.
Zrezygnuj z krzyku, agresji i wielu innych
niedobrych rzeczy. Bądź wesoły i spokojny. Skup
się na nauce i spędź trochę czasu z rodziną albo
przyjaciółmi. 

Lew, zadbaj o swoich znajomych i zaoferuj im dzień
filmowy. Pooglądajcie Wasze ulubione seriale albo
odcinki. Korzystaj także z pięknej pogody. Pamiętaj,
że aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
dobrze wpływa na ciało i umysł. 

Panna, poznasz nowego kolegę, z którym będziesz
się czuł komfortowo. Mógłbyś mu wszystko
powiedzieć. Jeśli pojawi Ci się jakiś kłopot albo
czegoś nie będziesz rozumiał, on Tobie pomoże i
da Ci radę. Będziesz mu bezgranicznie ufać.
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Waga, bądź silny i pewny siebie. Nie daj sobą
manipulować. Masz mocny charakter i nie zmieniaj
go. Tylko wytrwałość pomaga osiągnąć swój cel.

Skorpion, osoby, które mają ten znak zodiaku
powinny zwrócić uwagę na to jak podejmują
decyzję. Nie działajcie pochopnie. Skorpiony
spędzą ten miesiąc w zabawnym towarzystwie i
otworzą się na nowe znajomości. 

Strzelec, w szkole nauczyciele docenią Waszą
ciężką pracę nad nauką. Dobrze się uczycie więc
nie będziecie mieć problemów z lekcjami.
Zostaniecie zaskoczeni wspaniałymi wynikami. 

Koziorożec, błyśniecie dobrą energia. Będziecie
niezwykle kreatywne i ambitne. Zmotywujecie
swoich przyjaciół, znajomych, a nawet rodzinę.
Mnóstwo obowiązków to dla Was bułka z masłem.   
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                    Przepis na ciasto Brownie 
 Składniki : 
 ~ 200g masła 
 ~ 200g czekolady gorzkiej
 ~ 3 jajka ( temp. pokojowej )
 ~ 250g cukru
 ~ 135g mąki 
 ~ mała szczypta soli 
 Dodatkowo ok. 50-100g gorzkiej czekolady na wierzch 

 Przygotowanie :
 ~ Piekarnik nagrzać do 160*C. Przygotować małą prostokątną foremkę o miarach ok. 21cm x 28cm ( lub 
 podobnej powierzchni ) 
 ~ Masło pokroić w kostkę i włożyć do rondelka, dodać połamaną na kostki czekoladę i cały czas mieszając 
 roztopić na małym ogniu, odstawić z palnika.


	Witamy wszystkich i zapraszamy do zapoznania się z nową gazetką szkolną i ciekawymi artykułami.
	Sposoby spędzania wolnego czasu:
	10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Występ został przygotowany przez klasę 4bi wraz z wychowawcami. Wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych i pięknych wierszyków.
	Święto Niepodległości
	Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795-1918).
	HOROSKOP
	Wodnik, w tym miesiącu dostaniesz coś o czym zawsze marzyłeś. Będziesz miał dużo energii do nauki. Spotkają Cię drobne problemy, ale z łatwością je pokonasz. Jeśli nie będziesz umiał się na coś zdecydować to idź za głosem serca.
	Serce będzie Twoim najlepszym przyjacielem.
	Ryby, spróbuj być bardziej otwarty. Jeśli masz jakieś pytania do koleżanki albo do nauczyciela, to nie wstydź się je zadać. Nawet kiedy coś źle wypowiesz to nic się nie dzieje, każdy popełnia czasami błędy. Często się uśmiechaj.
	Baran, bądź ostrożny. Uważaj na stres i pośpiech. Postaraj się zoorganizować czas tak, aby wszystko mieć pod kontrolą. Unikaj wszystkiego co jest hałaśliwe i zrób sobie dzień czytania Twoich ulubionych książek. Zrelaksuj się i wycisz.
	Byk, osoby, które mają ten znak zodiaku powinny zwrócić większą uwagę na to, co mówią i podpowiadają im inni. W przeciwnym razie, jeśli nie posłuchają rozsądku, może się to źle dla nich skończyć.
	Bliźnięta, listopad będzie dla nich niezwykłym miesiącem. Będą czekały na nich dobre dni. Bliźniaki nie powinni za bardzo kombinować. Najlepiej, żeby postawiły na prostotę. Czasami nieskomplikowane pomysły są najlepsze.
	Rak, skup się na sobie i pomyśl o swoim zdrowiu. Zrezygnuj z krzyku, agresji i wielu innych niedobrych rzeczy. Bądź wesoły i spokojny. Skup się na nauce i spędź trochę czasu z rodziną albo przyjaciółmi.
	Lew, zadbaj o swoich znajomych i zaoferuj im dzień filmowy. Pooglądajcie Wasze ulubione seriale albo odcinki. Korzystaj także z pięknej pogody. Pamiętaj, że aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu dobrze wpływa na ciało i umysł.
	Panna, poznasz nowego kolegę, z którym będziesz się czuł komfortowo. Mógłbyś mu wszystko powiedzieć. Jeśli pojawi Ci się jakiś kłopot albo czegoś nie będziesz rozumiał, on Tobie pomoże i da Ci radę. Będziesz mu bezgranicznie ufać.
	Waga, bądź silny i pewny siebie. Nie daj sobą manipulować. Masz mocny charakter i nie zmieniaj go. Tylko wytrwałość pomaga osiągnąć swój cel.
	Skorpion, osoby, które mają ten znak zodiaku powinny zwrócić uwagę na to jak podejmują decyzję. Nie działajcie pochopnie. Skorpiony spędzą ten miesiąc w zabawnym towarzystwie i otworzą się na nowe znajomości.
	Strzelec, w szkole nauczyciele docenią Waszą ciężką pracę nad nauką. Dobrze się uczycie więc nie będziecie mieć problemów z lekcjami. Zostaniecie zaskoczeni wspaniałymi wynikami.
	Koziorożec, błyśniecie dobrą energia. Będziecie niezwykle kreatywne i ambitne. Zmotywujecie swoich przyjaciół, znajomych, a nawet rodzinę. Mnóstwo obowiązków to dla Was bułka z masłem.
	Przepis na ciasto Brownie

