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Kącik Kulinarny
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż...
Szukasz najlepszego przepisu na pierniczki świąteczne?
Pierniki powinny być przygotowane wcześniej niż kilka dni przed świętami.
Nie daj się więc zaskoczyć - przygotowaliśmy dla Was sprawdzony przepis
na pyszne pierniki. Zobacz jakie składniki są Ci potrzebne i zrób je koniecznie
już dzisiaj.

Składniki :
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżki miodu
3/4 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 10 g
(1/2 torebki) przyprawy piernikowej
1 łyżka masła
1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do
posmarowania) około 1/3 szklanki
ciepłego mleka

PRZYGOTOWANIE PIERNIKÓW:
1. Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej
nożem).
2. Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i
jedno jajko.
3. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio
twarde i gęste, przypominające ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego
mleka). Dokładnie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut.
4. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości max. 1/2 cm.
5. Foremkami wykrajać pierniczki. Smarować roztrzepanym jajkiem i układać na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10
- 15 minut, w zależności od grubości.
No i najlepsze! Pierniczki udekorować kolorowymi pisakami lukrowymi
lub własnoręcznie zrobionym lukrem.

Amelka i Emilka Wilk

Humor Szkolny
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce.
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

Dwaj koledzy spotykają się przed
świętami. Pierwszy pyta:
- Kupiłeś już coś pod choinkę?
- Tak, stojak.

Mama oświadcza swojej córce:
- Święta idą.
Córka staje przed drzwiami, nasłuchuje, po chwili mówi:
- Nieprawda, nie idą, nie słychać kroków.

Przed Świętami Bożego Narodzenia tata przynosi do domu choinkę,
którą wkładają do stojaka. Mama mówi:
- Małgosiu, teraz ubierzemy choinkę.
- A w co? W sweterek, sukienkę, czy w garnitur?

Kącik Muzyczny
Organy - klawiszowy, idiofoniczny instrument muzyczny; umieszczany
najczęściej w kościołach, salach
koncertowych, czy aulach. Organy
piszczałkowe są największym instrumentem,
nieporównywalnym z żadnym innym, jaki
został wymyślony – pod względem
rozmiarów przestrzennych. Rozpiętość skali
dźwięków dużych instrumentów wynosi ok.
10 oktaw. Instrument ten posiada miech.

Sylwetka Artysty
Andrzej Sikorowski - Andrzej Sławomir Sikorowski (ur. 10 października 1949
w Krakowie) – polski piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, autor tekstów. Od
1977 w krakowskiej grupie Pod Budą. Mieszka w Krakowie. Jest absolwentem
wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem
zdecydowanej większości tekstów piosenek grupy Pod Budą oraz większości
kompozycji. Autor przebojów:
„Ballada o ciotce Matyldzie”,
„Ballada o drugim brzegu”,
„Bardzo smutna piosenka retro”.
Jego żoną jest Chariklia Motsiou
(obecnie Sikorowska).

Gabriela Stachowiak

Recenzja
Recenzja książki Johna Greena, Maurey Johnson i Lauren
Myracle – „ W śnieżną noc”
Tytuł: „W śnieżną noc”
Autorzy: Maurey Johnson, John Green
i Lauren Myracle
Gatunek: Literatura Młodzieżowa
Bohaterowie: w każdym opowiadaniu inny
Tematyka: W Wigilię miasteczko Gracetown
kompletnie zasypuje śnieg. Na pocztówkach
może i wygląda to malowniczo, ale w
rzeczywistości bardzo komplikuje życie. I na
pewno nikt nie spodziewa się, że przedzieranie
się przez zaspy samochodem rodziców,
nieplanowana kąpiel w przerębli albo nieprzyzwoicie wczesna zmiana w Starbuksie
mogą prowadzić do spotkania z miłością. Jednak w śnieżną noc, kiedy działa magia
świąt, zdarzyć się może wszystko.
Trzy nastrojowe i dowcipne zarazem, powiązane ze sobą romantyczne opowiadania,
napisane przez troje znanych amerykańskich pisarzy to wspaniały świąteczny
prezent nie tylko dla miłośników powieści Johna Greena.

„Nie ma znaczenia, co daje nam wszechświat.
Ważne jest to, co my mu oferujemy.” – Lauren Myracle

Wiktoria Szewczyk

Sonda
Jaki masz pomysł na ciekawy sposób spędzenia zimowego,
świątecznego wieczoru? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do kilku
osób. Oto odpowiedzi:

Kinga Stachowiak, kl. Vb
Oglądanie „Kevina samego w domu”
Julka Kowal, kl. Vb
Z rodziną, jedząc coś smacznego,
oglądając film
Weronika Domalewska, kl. VI
Z rodziną, grając w gry.
Zuzia Grab, kl. VI
Oglądając film i jedząc popcorn.
Tomasz Łysik, VII
Piekąc ciasta świąteczne.
Norbert Figiel, kl. Va
Lubię grać w gry planszowe .
Pani Monika Kulpa
W gronie rodzinnym.
Ks. Seweryn Puchała
W pierwszym dniu świąt spełniając
obowiązki duszpasterza, drugi dzień
z rodziną.

Sondę przeprowadziła
Gabriela Stachowiak

Wywiad
W świątecznym wydaniu naszej gazetki przeprowadziliśmy wywiad
z nauczycielką języka niemieckiego p. Magdaleną Obłozą.
1. Jak to się stało, że uczy Pani języka niemieckiego?
W czasach, kiedy to ja chodziłam do szkoły, nie było angielskiego tylko
niemiecki. Polubiłam ten język i postanowiłam związać z nim mój zawód.
Po studiach germanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim wyjechałam
do Niemiec, gdzie nauczyłam się lepiej władać tym językiem.
2. Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie i w jakich szkołach Pani uczy?
W swoim zawodzie pracuję już kilkanaście lat. Uczę w Szkole Podstawowej
w Zagórzu, w niepołomickim Gimnazjum oraz Szkole
Podstawowej.
3. Co daje Pani największą satysfakcję
w pracy z młodzieżą?
Kiedy uczeń zdobywa osiągnięcia
oraz lubi język niemiecki.
4. Jak Pani spędza wolny czas?
Lubię czytać literaturę rosyjską, hiszpańską
oraz amerykańską. Odwiedzam różne
ośrodki kultury np. teatry i opery. Czasem słucham muzyki i gotuję.
5.Ma może Pani wymarzony prezent na nadchodzące święta?
Nie zastanawiałam się nad tym, ale myślę, że dobra książka lub album
z dziełami sztuki będzie wymarzonym prezentem.
6. Jak spędzi Pani tegoroczne Boże Narodzenie?
Spędzę je w gronie rodziny, a następnie wyjadę do Wrocławia na targi
świąteczne.

Dziękujemy za rozmowę
Wywiad przeprowadziły
Gabiela Stachowiak i Wiktoria Szewczyk

Kącik Zainteresowań
O swojej pasji-grze na gitarze opowiadają nam uczniowie klasy VII-Mateusz
Kosiński i Ania Chytkowska.

Gram na gitarze od III klasy, raz w tygodniu przyjeżdża do mnie
nauczyciel- Michał Dewódzki(syn Jacka Dewódzkiego, znanego muzyka,
byłego wokalisty zespołu
„Dżem”).Początki były trudne,
ale żeby coś zagrać, wystarczy znać
akordy i już można próbować grać
każdą piosenkę. Mam też osobny
zeszyt, w którym zapisuję sobie
wszystkie piosenki i to, czego się
nauczyłem do tej pory.

Mateusz Kosiński

Na gitarze gram od dwóch lat, umiem bardzo wiele pomimo tego ,że nie
chodzę do szkoły muzycznej ani nie biorę lekcji gry, jak mój kolega
Mateusz. Ostatnio nawet występowałam razem z Mateuszem i Gabrysią
grając piosenkę
na wieczornicy z okazji
Święta Niepodległości.

Anna Chytkowska

Anna Chytkowska i Natalia Taczała

