
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół nr 2 w Pile
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 9 12/14

        ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

    ŚWIĄTECZNY PRZEPIS
              NA SZCZĘŚCIE

Lawiny radości,
potopu miłości,
lampek migania,
kolęd śpiewania.

Prezentów bez liku,
wielu kolędników,

śnieżnego  bałwana
i sylwestra do rana.

Wesołych Świąt  oraz szczęśliwego 
Nowego Roku -

  życzy redakcja gazetki
NIECODZIENNIKA SZKOLNEGO

Cztery filiżanki
miłości,

dwie filiżanki
lojalności,

trzy filiżanki
przebaczenia,

filiżanka przyjaźni.
Dwie łyżeczki

czułości,
cztery kwarty wiary,

beczka śmiechu.
Miłość połączyć 

z lojalnością
i starannie zmieszać 

z wiarą.

Przyprawić dobrocią,
czułością 

i wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń 

i miłość.
Obficie spryskać

śmiechem.
Wypiekać w słońcu.

Serwować
codziennie w

obfitych porcjach!

Cztery filiżanki miłości,
dwie filiżanki lojalności,

trzy filiżanki przebaczenia,
filiżanka przyjaźni.

Dwie łyżeczki czułości,
cztery kwarty wiary,

beczka śmiechu.
Miłość połączyć z lojalnością
i starannie zmieszać z wiarą.

Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń i miłość.

Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu.

Serwować codziennie w obfitych porcjach!

Prawdziwy
 adres 

Świętego 
Mikołaja

Santa Claus,
Arctic Circle 96930

Rovaniemi 
Finlandia 

www.santaclaus.fi 

Cztery filiżanki miłości,
dwie filiżanki lojalności,

trzy filiżanki przebaczenia,
filiżanka przyjaźni.

Dwie łyżeczki czułości,
cztery kwarty wiary,

beczka śmiechu.
Miłość połączyć z lojalnością
i starannie zmieszać z wiarą.

Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń i miłość.

Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu.

Serwować codziennie w obfitych porcjach!

5 GRUDNIA ODWIEDZIŁ NAS PRAWDZIWY ŚWIĘTY
MIKOŁAJ I OFIAROWAŁ KAŻDEMU TABLICZKĘ
PYSZNEJ CZEKOLADY.

DZIĘKUJEMY!
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POD CHOINKĄ 
CHCEMY ZNALEŹĆ...

*

SHREKOWE 
PIERNICZKI

Coraz bliżej święta, to najwyższy czas, by kupić prezenty pod choinkę.
Listy naszych bliskich, którym mamy robić prezenty, sięgają do
samego nieba. A chyba nikt nie chce wydać wszystkich pieniędzy na jedną
grę? Dlatego właśnie dzisiaj, przedstawię wam 7 tanich prezentów, które
każdemu sprawią przyjemność.

1. Pomadka do ust
2. Karta upominkowa

3. Piłka do siatkówki, nogi lub kosza
4. Ciekawa książka

5. Słodycze
6. Artykuły do rysowania/malowania

                                            7. Płyty muzyczne

Jednak najcenniejsze prezenty to te, które są dane szczerze i z myślą 
o osobie obdarowywanej. Najlepiej wykonać drobny upominek
własnoręcznie. Ciekawym prezentem może być ramka na własną fotografię,
książeczka z cytatami czy zawieszka z aforyzmem.

Życzę samych trafionych świątecznych upominków - Zoff

Świąteczne prezenty

Składniki:
-35 dag mąki,
-17 dag cukru,
-15 dag miodu,

-3 jaja,
-łyżeczka sody oczyszczonej,

-łyżeczka przyprawy korzennej do pierników,
-3 dag masła

-do dekoracji: różne gotowe polewy i posypki.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać przez sito i zmieszać z sodą. W rondelku rozgrzać miód
 i wlać do mąki. Dodać cukier, przyprawę korzenną, masło i jedno jajo.
Wszystkie składniki połączyć i zagnieść ciasto. Wyrabiać tak długo, aż
będzie gładkie. Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na grubość
ok. 0,5 cm i różnymi foremkami wykrajać pierniczki. Smarować je
rozkłóconym jajem i układać na wysmarowanej tłuszczem blaszce. Wstawić
rozgrzanego do 180 stopni piekarnika i piec 15-20 minut. Pierniczki
udekorować i cieszyć się cudownym smakiem.

SMACZNEGO !
                                                                                              OLCIA

Olcia

Zoff
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PLAYLISTA
ŚWIĄTECZNE TOP 10
 Witajcie, tym razem już w specjalnej edycji
naszej muzycznej playlisty!
 Dzisiaj przedstawię  świąteczne piosenki
znanych piosenkarek i piosenkarzy oraz
oczywiście  nowinki, które dopiero
teraz zjawiły się na listach muzycznych.

1. Mariah Carey ft. Justin Bieber - All I Want For
Christmas Is You
2. Ariana Grande - Santa Tell Me
3. Band Aid 30 - Do They Know It's Christmas?
4. Ariana Grande - Last Christmas
5. Wham! - Last Christmas

+ nowinki 

1. Iggy Azalea ft. MO - Beg For It
2. Taylor Swift - Blank Space
3. Alesso ft. Tove Lo - Heroes
4. Selena Gomez - The Heart Want What It Wants
5. Charli XcX - London Queen

Pozdrawiam i życzę Muzycznych Świąt!
                                                   Zoff

Jasio pisze list do
świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty,
łyżwy, sanki i grypę 
na zakończenie ferii
świątecznych".

Lekcja wychowawcza.
Nauczycielka pyta
dzieci, kim chciałyby
zostać, kiedy dorosną.
Dzieci wymieniają
zawody piosenkarza,
aktora, strażaka,
policjanta... tylko Jasio
mówi, że chciałby
zostać 
św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że
rozdaje prezenty? -
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że
pracuje tylko jeden
dzień w roku!

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Uwaga miłośnicy śniegu! 

  Ogłaszamy konkurs fotograficzny 
    na najlepsze zdjęcia bałwanków! 

Zróbcie je sami, z rodziną lub z przyjaciółmi!
Swoje zdjęcia wysyłajcie na nasz adres 
niecodziennikszkolny@gmail.com

Najlepsze zdjęcie opublikujemy 
w następnym numerze!

Na zwycięzcę czeka nagroda!
                             Redakcja

Są święta Bożego
Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi
do mamy 
i mówi:
- Mamo, choinka się
pali.
- Synku, nie mówi się
"pali", tylko "świeci".
Po chwili Jasiu znów
przychodzi:
- Mamo, a teraz firanka
się świeci.

*

google .

*

Zoff

Agx Agx

Agx
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26 listopada 2014 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu
recytatorskiego„Mój ulubiony wiersz” w poziomie klas 4-6.  
W konkursach klasowych wyłoniono najlepszych recytatorów,  
do zmagań szkolnych zakwalifikowało się 29 osób.Jury  po owocnych
naradach wytypowało następujących laureatów i wyróżnionych:
Klasy 4
1.  miejsce – Wiktoria Gembara z klasy 4d
2.  miejsce – Martyna Chrobak z klasy 4c
3.  miejsce – Wiktoria Zbonik z klasy 4c
Wyróżnienia: Natalia Szarejko z klasy 4c, Bianka Brzezińska i Julia Kubas 
z klasy 4d
Klasy 5
1.  miejsce – Martyna Koralewska z klasy 5a
2.  miejsce – Maja Ganske z klasy 5a
3.  miejsce – Julia Żurawińska z klasy 5c
Wyróżnienia: Jakub Tekiel i Julia Szuksztul z klasy 5c
Klasy 6
1.  miejsce – Wiktoria Rydellek z klasy 6b
2.  miejsce- Marta Strzelec z klasy 6b
3.  miejsce – Zuzanna Sójka z klasy 6b
Wyróżnienie: Agata Fogtman z klasy 6b

1.12.2014 r. uczniowie
klas VI  obejrzeli
uwspółcześnioną
adaptację "Szatana 
z siódmej klasy" pióra
Kornela
Makuszyńskiego.
Spektakl, choć
odbiegający
momentami od
literackiego
pierwowzoru, podobał
się bardzo.
Szczególną uwagę
zwracały piosenki,
często pojawiające się
wśród kwestii aktorów
jak na Wrocławski
Teatr Muzyczny T-art
przystało. Warto
zauważyć, że efekty
specjalne i multimedia
zostały tu doskonale
wykorzystane do
zobrazowania
detektywistycznej
historii z motywem
romantycznym w tle. 

10.12. 2014 r.
uczniowie klas IV i V
wzięli udział w
niecodziennej "Lekcji 
w kinie". Podczas
spotkania uczniowie:
 -poznali zagadnienie
gatunku filmowego,
- wzięli udział w grze,
która odkryła przed
nimi reguły
poszczególnych
gatunków,
- odkryli, ze ich ulubieni
bohaterowie filmowi są
wyznacznikami
gatunku,
- dowiedzieli się ,
dlaczego bohaterowie
musicalu śpiewają 
w nieoczekiwanych
momentach,
- odkryli, jak działa
śmiech na widza
komedii.

Następnie odbyła się
projekcja filmu "Pan
Popper i jego
pingwiny". 

Do etapu rejonowego:
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
zakwalifikowali się:
Z.Paliwoda, A. Fogtman, M.Strzelec, K.Iwicki.
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego –
K.Dudek, Z.Paliwoda, M.Sierhart, Z.Durak,
A.Fogtman, P.Gawęda, K.Iwicki, A. Piątek.
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego -
A.Piątek
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

"Lekcja w kinie"

*

CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

*

*


