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Szkoła Podstawowa w
Żegiestowie
Żegiestów 77A
33-370, Muszyna

Numer 8 12/22

Cześć! Witamy się z Wami na łamach naszej gazetki już ostatni raz w tym roku. Jest to specjalny, świąteczny
numer, który (mamy nadzieję) umili wszystkim Czytelnikom bożonarodzeniowy odpoczynek. Możecie poczytać
o naszych klasowych Wigiliach, obejrzeć reportaż o jasełkach zza kulis, a także rozwiązać świąteczną
krzyżówkę. Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt i wszystkiego
dobrego w nowym roku. 
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Jako aktor mogę z całą pewnością powiedzieć, że
przedstawienie bożonarodzeniowe, w którym brałem
udział, było wyjątkowym i niezapomnianym
doświadczeniem. Cała obsada była bardzo zgrana i
zaangażowana, a przygotowania do przedstawienia
trwały kilka tygodni. Wszyscy bardzo ciężko
pracowaliśmy, aby przedstawienie było jak najlepsze i
by w pełni oddać magię świąt Bożego Narodzenia.
Scenografia była przepiękna i odzwierciedlała klimat
świąt, a muzyka była wyjątkowo wzruszająca.
Widzowie byli zachwyceni i zgromadzeni na widowni
zawsze byli bardzo entuzjastycznie nastawieni.
Jako aktor byłem bardzo zadowolony z mojej roli i
cieszyłem się z tego występu. Przedstawienie było dla
mnie wielkim wyzwaniem, ale także ogromną
przyjemnością i dostarczyło mi wiele radości i
satysfakcji.
Wszystko to sprawiło, że przedstawienie
bożonarodzeniowe było dla mnie wyjątkowym
przeżyciem i na długo zapadnie mi w pamięci. Jestem
bardzo dumny z tego, że mogłem w nim wystąpić i
mam nadzieję, że będę miał okazję brać udział w
podobnych wydarzeniach w przyszłości.

Oskar R.

.

Uczniowie klasy 8 relacjonują tegoroczne
przedstawienie jasełkowe. Jednocześnie zapraszamy
na fotorelację zza kulis.
 
Przedstawienie bożonarodzeniowe było naprawdę
wspaniałym doświadczeniem. Scenografia była
piękna i odpowiednio nastrojowa. Również muzyka i
śpiew były naprawdę wyjątkowe. Aktorzy spisali się
świetnie, szczególnie w głównych rolach, które były
bardzo dobrze obsadzone. Fabuła była interesująca i
zgodna z tradycją. Także elementy humoru i emocji
dodawały głębi do całego przedstawienia. Ogólnie
rzecz biorąc, było to naprawdę udane przedstawienie
i na pewno będę polecać je innym. Chętnie
zobaczyłbym je ponownie w przyszłym roku.
Oskar R.

We wtorek, 20.12 mieliśmy okazję obejrzeć  szkolne
Jasełka. Z mojego punktu widzenia zostały one
znakomicie przygotowane oraz musiały być bardzo
pracochłonne. Scena była świetnie udekorowana w
bożonarodzeniowym klimacie. Najbardziej podobały
mi się stroje występujących. Moim zdaniem takie
przedstawienia powinny być częściej w naszej
szkole.  Wiktoria I.

                Jasełka szkolne "od kuchni"
                                              

Jaswłka
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Fotorelacja zza kulis    

                       Bardzo piękne aniołki :) 

.

.

.

.

Jasełka
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Król, aniołek i pasterze

Fotorelacja zza kulis
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                                                                     Wigilia klasy 7

                                                                        Wigilia klasy 8
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Dzień jeden w roku... Sprawozdania z wigilii klasowej
uczennic z klasy 6

Będę opisywać moją wigilię klasową. Zacznijmy od tego że zaczęła o godzinie 8:00 rano. Wspólnie z klasą
zaczęliśmy ją przygotowywać. Rozłożyliśmy stoliki i złączyliśmy je ze sobą tak aby powstał z nich ogromny stół.
Na stole położyliśmy talerze, sztućce oraz serwetki.
Potem gdy wszystko było już gotowe podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem wspaniałe życzenia.
Wspólnie się pomodliliśmy i zasiedliśmy przy stole. Zjedliśmy wyśmienite dania które przygotowywaliśmy sami
w domu. Wszyscy ze sobą rozmawiali i była bardzo miła atmosfera. W końcu przyszedł czas na prezenty…
Po posiłku zaczęliśmy wręczać sobie nawzajem prezenty. Każdy miał wylosowaną jedną osobę której musiał
kupić jakiś podarunek. Wszyscy byli podekscytowani i nie mogliśmy się doczekać. Dostaliśmy wspaniałe
prezenty i bardzo się cieszyliśmy. Całość przebiegła przyjemnie i miło. Wigilia klasowa się udała i wszyscy byli z
niej zadowoleni. 
Patrycja W.

Przyszliśmy na godz.7:00 przygotowywaliśmy stoły, które były udekorowane serwetkami oraz podstawkami pod
talerze  każdy przyniósł coś dobrego do jedzenia  między innymi barszcz czerwony, soki, krokiety i pierogi oraz
słodkie przekąski i owoce. Włączyliśmy świąteczne piosenki oraz kolędy złożyliśmy sobie życzenia. Słuchaliśmy
świątecznych piosenek usiedliśmy przy stołach  każdy częstował się  tym na co miał ochotę. Ciężko było nam
zjeść to co przygotowaliśmy  lecz daliśmy radę. Zadzwonił dzwonek na przerwę nie poszliśmy ponieważ
mieliśmy dwie godziny przeznaczone na wigilię klasową . Po dzwonku rozdaliśmy prezenty każdy się ucieszył.
Zjedliśmy ciasta oraz babeczki porozmawialiśmy. Naszą tradycją jest to że robimy sobie paczki na wigilię
klasową i wręczamy sobie je dopiero pod koniec gdy już wszystko zjemy. Atmosfera wtedy staje się bardzo miła
ponieważ każdy cieszy się z otrzymanego prezentu. Gdy już się nimi nacieszymy, każdy zaczyna sprzątać  po
wigilii. Zostawiamy  klasę w należytym porządku. A po dzwonku wróciliśmy do planowych lekcji szkolnych. 

Wiktoria J.

Wigilia WigiliaKlasa 6 Klasa 6
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Przepis na udane Święta? Proszę bardzo!

Nasi redaktorzy postanowili w kreatywny sposób
przedstawić Wam swoje pomysły na dobre, pełne
magii Boże Narodzenie. Jesteśmy pewni, że gdy
dokładnie połączycie wszystkie podane składniki,
przeżyjecie najlepsze Święta w życiu. 

Przepis 1 
"Kolorowy zawrót głowy"

250 ml rodziny
szczypta miłości
10 dag dobrego jedzenia
1 kg dobrego kolędowania
5 g prezentów
200 g klimatu
łyżeczka uśmiechu
szklanka zaufania
3 kg serca
100 kg uczuć

Wymieszać i wstawić do mikrofali na 40 min.
Wesołych Świąt :)

Marcelina B.
Ala J.
Joachim P.
Adrian D.

Przepis 2 
"To, co najważniejsze"

1. Dużo miłości.
2. Spędzenie Świąt w gronie najbliższych.
3. Rodzinna atmosfera.
4. Dobra organizacja czasu.
5. Chwila dla samych siebie.
6. Modlitwa.
7. Dużo radości i życzliwości.
8. Drogie, fajne prezenty.
9. Brak jakichkolwiek kłopotów.
10. Dużo miłości koleżeńskich.
11. Oglądnięcie Kevina.

Wszystkiego najlepszego życzą Julka B., Robert P.,
Kamil T.

Wigilia Klasa 6
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. Zuzia i Marcysia
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Przepisy na domowe pierniczki do zrobienia wspólnie z
rodziną

PIERNICZKI
Masło - 100 g
Mąka pszenna - 450 g
Soda oczyszczona - 1 łyżeczka
Cukier puder - 80 g
Kakao - 1 łyżka
Przyprawa do piernika - 1 łyżka
Jaja - 2 sztuki
Miód wielokwiatowy - 3-5łyżek

LUKIER
Cukier puder 150g
Sok z cytryny lub woda 3, 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI CIASTA
Masło rozpuszczamy w garnku, a następnie studzimy.
Do dużej miski wsypujemy mąkę, sodę, cukier puder,
kakao oraz przyprawę do piernika – dokładnie
mieszamy. Wbijamy jajka, dodajemy ostudzone masło
oraz miód. Ciasto zagniatamy do momentu uzyskania
jednolitej konsystencji. Następnie zawijamy je w folię
spożywczą i wkładamy do lodówki na 25 minut (a
najlepiej na całą noc).

KROK 2: PIECZEMY PIERNIKI
Ciasto dzielimy na dwie części. Zagniatamy i
rozwałkowujemy na grubość około 3-4 mm. Za
pomocą foremek wycinamy pierniczki o różnych
kształtach. Następnie układamy je na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C i
pieczemy ok. 10 minut. Upieczone pierniczki
studzimy.

KROK 3: LUKRUJEMY PIERNICZKI
Cukier puder wsypujemy do miseczki i dolewamy sok
wyciśnięty z cytryny lub wodę. Składniki mieszamy na
gładką masę, a następnie lukrujemy pierniczki.

Julka B.,
Oliwka M.

Pierniczki

Pierniczki

Źródło: internet

Źródło: internet

https://www.lidl-sklep.pl/Naczynia-i-sztucce/h195407?utm_source=kuchnialidla&utm_medium=linkzprzepisu&utm_campaign=pierniczki12
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                                 Krzyżówka świąteczna

Zuzia. D.kl.VI
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Z okazji nadchodzących świąt pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia.
 Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby
był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił
zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł
wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji
i zadumy nad planami na Nowy Rok.
Życzymy wszystkim zadowolenia 
i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji
i zadumy nad planami na Nowy Rok.
Życzymy wszystkim zadowolenia
i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Bożego Narodzenia. Odpoczynku od
codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Życzymy
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym.

Spokojnego przeżywania tajemnicy Narodzenia
Bożego, niezapomnianego smaku i aromatu
świątecznych potraw, tradycji, które się nie kończą,
upominków radujących serce, oraz wielu ciepłych
słów i ubogacających spotkań, życzy redakcja
szkolnej gazetki.

.

               Życzenia świąteczne od redakcji gazetki

.
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                                                                              KONIEC!!!!

.
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                     Jeszcze raz wszystkim życzę
                              Wesołych Świąt!!!! 

.


