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Jasełka i wigilijki klasowe
Jasełka to przedstawienia związane z cudem narodzin Jezusa
Chrystusa. Zwykle organizowane są podczas wigilijek. Sztuka
zazwyczaj jest przedstawiana w języku gwarowym albo
prostszym i bardziej dostosowanym do ludności na danym
obszarze. Wiele przedstawień wigilijnych wystawiana jest przez
dzieci, dlatego scenariusz jest prosty i dla nich zrozumiały. 
Jasełka wystawiane są parę dni przed Bożym Narodzeniem, w
przedszkolach, szkołach, domach kultury i innych tego typu
miejscach. Organizuje się je, aby przypomnieć historię i powagę
tych świąt. W naszej szkole podczas wigilijek jemy,
obdarowujemy się prezentami, dzielimy się opłatkiem, składając
życzenia.
Julia Tyrasek
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        Kometa C/2022 E3 (ZTF) na naszym niebie
Kometa C/2022 E3 pięknieje z dnia na dzień.
Obecnie, widoczna jest za pomocą teleskopu, bądź
lornetek, ale już za kilkanaście dni, będziemy mogli
podziwiać ją gołym okiem! Nie będzie tak jasna jak
kometa z 2020r. Neowise, lecz również będzie
piękna! Gołym okiem zauważymy ją w lutym jako
malutką i jasną mgiełkę. Może być to rozczarowujące
dla niektórych, lecz pamiętajmy o tym, że to naprawdę
osiągnięcie, ponieważ rzadko kiedy na naszym niebie
przelatuje tak jasna kometa. Z obserwacji wynika, że
to kometa pozostawiająca najdłuższy
warkocz (warkocz to strumień gazów i pyłów,
wydobywających się z komety pod wpływem działania
wiatru słonecznego) ze wszystkich komet! 

Najwyższy punkt kometa osiągnie 12 stycznia tego
roku! Niestety, C/2022 E3 jest kometą długookresową,
co oznacza że zbliża się do Słońca tylko raz na 50
000 lat. Miejmy nadzieję, że pogoda się polepszy i
będziemy mogli podziwiać to wyjątkowe zjawisko.

Vivienne Chmiel

https://www.myhelpforum.net/viewtopic.php?
f=48&t=9613&start=40

 Labradoryt 
Labradoryt występuje w Finlandii i na kanadyjskim
półwyspie Labrador, skąd wynosi się jego nazwa. Jest
kamieniem miesiąca listopada. Przewodzi mu
Archanioł Raziel. Dobrze służy czakrze trzeciego oka
oraz gardła. Ten kamień jest ciemnoszary i mieni się
na wiele barw: fioletowo, niebiesko, pomarańczowo, a
czasem nawet i na złoto. Ten efekt nazywamy
"labradorosencją". Zwany jest przez to kamieniem
magicznego oczarowania. Pomaga nam zapanować
nad wewnętrznym chaosem i wspiera nasze zdolności
do koncentracji. Przynosi samoświadomość i otwiera
nasze oczy na nowe schematy przekonań, przez to
mówi się, że Labradoryt "przynosi światło". Działa
poprzez rozpraszanie ciemności, która występuje pod
postacią nieświadomości. Jego działanie wpływa
również na wyostrzenie się intuicji. Pobudza
kreatywne myślenie i naszą silną wolę. Poleca się go
osobom chorym na reumatyzm czy artretyzm, przez
wierzenie, które mówi, że podnosi on sprawność
kości. Jest często używany w jubilerstwie. Można go
znaleźć w wielu sklepach z biżuterią, szczególnie tych
internetowych.
Natalia Gierczyk

.
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Anna Dolińska

                   Lego na nartach 

Interesuję się Lego od 8 lat. Mój pierwszy zestaw  to
radiowóz, a ulubiona seria to Ninjago. (D.B.)
Klockami Lego interesuję się od 6 -7lat. Moim
pierwszym zestawem w życiu był zestaw Lego City z
autem strażackimi. Najlepszą serią Lego, moim
zdaniem, jest Lego Ninjago i Lego Speed Champions.
(K. H.)
Daniel Burakiewicz, Ksawery Hobot

Monika Grabowska

Daniel Burakiewicz, Ksawery Hobot
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             Recenzja gry "Among Us"

Among Us to gra wieloosobowa, dozwolona od 3 roku
życia, jak podaje "PEGI".
Ukazała się 15 czerwca 2018 na platformie "Android",
a 17 czerwca tego samego roku zadebiutowała
na platformie "IOS". Jest to gra strategiczna, w której
wykonuje się zadania.
Dostępne są 2 klasy "Crewmate" i "Impostor".
Jako Crewmate wykonujesz zadania i próbujesz
przeżyć, a jako Impostor próbujesz się pozbyć
wszystkich na mapie.
Gra jest ciekawa i co ważne darmowa.
Moja ocena to 8,5/10.

Paweł Tobor

RECENZJE PROZĄ PISANE

,,Niespokojni ludzie" Fredrik Backman
   
    Kiedy po napadzie na bank zamaskowana osoba 
 wpada w popłochu do obcego domu, żeby się   ukryć 
- jej lista przewinień wydłuża się o wzięcie 
 zakładników. I to najgorszych pod słońcem!
     Śmieszna, nietuzinkowa powieść kryminalna, 
mająca w sobie niezwykły przekaz. Jaki? Sami się
dowiedzcie! 

  ,,Książę Mgły" Carlos Ruiz Zafón
        Mała osada rybacka na wybrzeżu  Atlantyku nie 
 jest domem z marzeń rodziny Carverów, ale 
uciekając przed wojną muszą się przystosować. Jest 
 to jednak trudne, zwłaszcza dla Maxa - 
 najmłodszego członka rodziny. Gdy okazuje się, że
senna osada skrywa więcej tajemnic, niż można by
było przypuszczać, Max decyduje się je wszystkie
odkryć.
     
 Maria Szastok
   

RECENZJE PO REŻYSERSKU
  
 TYTUŁ: PATRZ JAK KRĘCĄ
 PREMIERA: 2022 r.
 CZAS TRWANIA: 1 godz. 38 min.
 REŻYSER: Tom George
 OCENA: 9/10
 FABUŁA: Mamy rok 1953. Na londyńskim West 
 Endzie podczas celebracji setnego wystawienia 
 ,,Pułapki na myszy” według opowiadania Agathy 
 Christie, dochodzi do morderstwa. Aby rozwiązać 
 zagadkę tajemniczej śmierci reżysera filmowego
musi się spotkać nietypowa para: zupełnie
niepasująca do siebie para detektywów - zmęczony
życiem i swoja pracą inspektor Stoppard oraz młoda 
i niebywale energiczna policjantka Stalker.
OPINIA: Film był świetny, choć momentami trochę 
 nużący. Pojawiło się w nim mnóstwo nawiązań do 
 twórczości Agathy Christie czy Arthura Conana 
 Doyla. Dialogi pomiędzy bohaterami były pełne
werwy oraz śmieszne. Również dobór aktorów okazał
się strzałem w dziesiątkę.  Jeśli lubicie komedie
kryminalne, to zdecydowanie polecam ten film.
 Maria Szastok

Recenzja serialu Wednesday 

Większość osób już obejrzało pewnie serial
Wednesday, dla pozostałych jego recenzja. 
Serial opowiada o tym jak główna bohaterka
Wednesday Addams idzie do nowej szkoły
"Nevermore" po tym jak w starej szkole wrzuciła do
basenu piranie podczas treningu drużyny pływackiej.
 
W nowej szkole Wednesday poznaje swoją
współlokatorkę Enid, która wydaje się być kompletnym
przeciwieństwem głównej bohaterki, lecz mimo
przeciwieństw zobaczycie, że uda im się do siebie
zbliżyć. Wednesday poznaje również swojego
przyszłego przyjaciela Tylera. Czy jednak ich relacje
będą takie dobre? Czy Wednesday odkryje tajemnicę
swoich rodziców? Czy dowie się, kto jest potworem,
który zabił kilkoro ludzi? Wszystkiego dowiecie się po
obejrzeniu tego serialu! Miłego oglądania! :-) 

Wiktoria Burda
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Ciasto kruche
Składniki na ciasto kruche:
- 125 g masła, temperatura pokojowa
- 250 g mąki pszennej
- 60 g cukru + 1 łyżeczka cukru waniliowego
- pół jajka (pół białka i pół żółtka)
- szczypta soli
- 150 g dżemu (malinowy lub wiśniowy)
Sposób przygotowania:
1. Do miski przełożyć masło, mąkę, cukier, cukier
waniliowy, jajko i sól. Zagnieść na jednolitą masę.
Zawinąć w folię i wstawić do lodówki na 30 minut. 
2. Ciasto rozwałkowywać na posypanym mąką blacie
na grubość ok. 3 mm i wykrawać dowolne kształty.  3.
W połowie ciasteczek wykroić mniejsze kształty.
Ciasteczka przełożyć na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia. (Otwór można wyciąć już na blasze, aby
ciasteczko się nie zdeformowało przy
przenoszeniu). 4.Piec w nagrzanym piekarniku do
zarumienienia, ok. 13 minut w temperaturze 180°C
(grzałka góra - dół). Po upieczeniu pozostawić do
ostygnięcia. 5. Dżem przetrzeć przez sitko, podgrzać 
w rondelku i posmarować nim duże serca.
Monika Grabowska

Oliwia gotuje klasyczne wrapy, czyli idealną
przekąskę na sylwestrowy wieczór. 

Składniki : 
- tortilla 
- pomidor 
- ogórek 
-  sałata
- pierś z kurczaka 
- majonez, ketchup 
- sól , pieprz 
- papryka słodka ( mielona ) 
- czosnek granulowany 
Przygotowanie:
1. Pierś z kurczaka pokrój w paski, a następnie posyp
obficie przyprawami.
2. Rozgrzej olej na patelni i podsmaż mięso. 
3. Pomidora i ogórka pokrój, sałatę  porwij na kawałki. 
4. Wymieszaj majonez z ketchupem i posmaruj
otrzymanym sosem tortille.
5. Na każdej posmarowanej tortilli ułóż sałatę ,
pomidora, ogórka,  kurczaka , a następnie zwiń ją ,
formując wrappa. 
6. Piecz tortille w 180°C przez 5 minut.
Oliwia Nicpoń
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PASJA MATEUSZA - NOWA RUBRYKA W NASZEJ
GAZETCE

Cześć, mam na imię Mateusz i bardzo lubię
zajmować się  pająkami. Tak, hoduję je w domu. 
Na zdjęciu na górze jest mój pierwszy pająk, nazywa
się Tliltocatl Albopilosum Nicaragua - po polsku
ptasznik kędzierzawy. Jest to pająk polecany dla
początkujących, ponieważ jego jad nie jest groźny dla
człowieka, nie mówię oczywiście o osobach z alergią.
Natomiast drugi pająk to Acanthoscurria Geniculata -
po polsku ptasznik biało kolanowy. Polecany również
dla poczatkujących, jednak jest bardzo agresywny i
nie zawaha się zaatakować. 
Chilobrachys sp. Electric Blue to mój ostatni i
najciekawszy pająk, ponieważ jest on bardzo jadowity
i agresywny. Jego cena wynosi od 150 złotych do
nawet 600, nie jest on też polecany dla
początkujących, ponieważ to szybki, jadowity i
agresywny stwór. Ma on tez od spodu jasno
niebieskie elementy na nogach.

Mateusz Mazurkiewicz

PRZEGLĄD MIESIĄCA

W Naszej Szkole ubiegłoroczny miesiąc grudzień był
bardzo owocny.
A co się wydarzyło?:
·  6 grudnia zawitał do naszej szkoły
św. Mikołaj, każde dziecko otrzymało paczkę
popcornu
·  7 grudnia wzięliśmy udział w Mistrzostwach
Radzionkowa w mini koszykówce, dziewczyny
zdobyły srebrny medal, a chłopcy sięgnęli po zacny
zacny brąz.
·  Konkurs na logo biblioteki SP2 został rozstrzygnięty
·  Obchodziliśmy dzień świątecznego sweterka 
I wreszcie nastał świąteczny czas, w Naszej Szkole
odbyły się Jasełka, przepiękna uczta dla uszu, oczu 
i serca, po Jasełkach zostały wręczone nagrody za
konkurs na najpiękniejszą choinkę.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Szymon Szołtysik
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Atrakcje na ferie
Ogród świateł - Legendia Chorzów
Lodowisko sezonowe w Chorzowie
- bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy
7 zł, wypożyczenie łyżew na 45
min. 8 zł 
Śląski stok Narciarski Bytom
Sportowa Dolina -godzina kosztuje
39 zł 
Kino Cinema City - Bytom
Ania Dąbrowska
14.01. godz. 16:00, Kino Karolinka
- "Kierunek: Księżyc!" bilet 15 zł
15.01 godz.16:00 Wycieczka do
parku milion świateł w Zabrzu bilet
ulgowy 15zł bilet normalny 20 zł
17.01. godz.11:30, Gry planszowe,
czas trwania 2 godziny
19.01. godz.11:30, Warsztaty
krawieckie bilet 25 zł
23.01. godzina 9:00, Wycieczka
Kolejkowo bilet 28zł
Kinga Lubos

Veronika Karpyshyn

Wiktoria Burda
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Lena Adamczyk

Nietypowe święta w styczniu

2 - Dzień ptysia
3 - Dzień słomki do picia
4 - Dzień spaghetti
5 - Dzień bitej śmietany
7 - Dzień dziwaka
9 - Dzień moreli
10 - Dzień obniżenia kosztów energii
13 - Dzień gumowej kaczuszki
15 - Dzień Wikipedii
17 - Światowy dzień pizzy
18 - Dzień Kubusia Puchatka 
19 - Dzień popcornu
20 - Dzień bigosu
21 - Międzynarodowy Dzień Spodni Dresowych
22 - Dzień ostrego sosu
23 - Dzień bez opakowań foliowych
25 - Dzień Kryptologii 
29 - Międzynarodowy Dzień puzzli 
30 - Dzień rogalika
31 - Dzień zebry
                                       Kinga Lubos

Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku
życzy cała redakcja Waszej szkolnej gazetki

"Szkolniczek"!

KĄCIK
ŻARTÓW
Pijana kobieta
ogląda
telewizor,
płacze i krzyczy:
"Nie idź tam, nie
wchodź do tego
kościoła,
błagam cię". Jej
mąż pyta:
"Kochanie, co ty
oglądasz", a
ona odpowiada:
"Nasz ślub na
DVD".

Nauczycielka
mówi do Jasia:
-Jasiu zawsze,
gdy jest
kartkówka, nie
ma cię z
powodu chorej
babci.
-Proszę Pani,
my też
podejrzewamy,
że babcia
symuluje.
Mówi Jasio do
taty:
- Nauczyłem się
liczyć do
10!!! 2,3,4,5,6,7,8,9,10!

- Dobrze Jasiu,
ale gdzie 1?
Na to Jasiu: - W
dzienniczku.

Wiktoria Burda,
Anna
Dąbrowska,
Kinga Lubos,
Paweł Tobor

Karolina Matysik


