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 Już niedługo Święta! 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia , chcielibyśmy 

życzyć Dyrekcji, Nauczycielom , 

Pracownikom naszej szkoły               

i Wam- drodzy Uczniowie  

spokoju, radości w gronie 

rodzinnym oraz szczęścia                       

i sukcesów w Nowym Roku! 

Zespół redakcyjny                          

wraz z opiekunami 

 



 

 

Nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez Kevina  i piernika. 

Przestawiamy Wam więc jeden  z wielu przepisów na to 

pyszne ciasto.      

Piernik z czekoladową polewą 

  Przygotuj:  

 400g mąki                           

 6 jajek 

 ¾ szklanki miodu 

 200 g bakali 

 6-7 łyżek bakalii 

 1 opakowanie przyprawy 

 do piernika 

 4 łyżki karmelu 

 Słoik konfitury 

 Tabliczka gorzkiej czekolady 

Sposób przygotowania: 

1. W niewielkim rondelku ugotuj miód z przyprawą do piernika. 

2. Do tego dodaj kakao, karmel i bakalie, następnie poczekaj aż się 

wystudzi. 

3. Do miodowej masy dodaj same żółtka, wsyp mąkę następnie ubij na 

sztywno białka. Wszystko dokładnie wymieszaj. 

4. Blachę wysmaruj margaryną oraz lekko posyp mąką. Ciasto wylej na 

blachę i włóż do piekarnika. Piecz od 15 do 20 minut w temperaturze 180 

stopni Celsjusza. 

5. Upieczone i wystudzone ciasto przekrój w poprzek na pół i posmaruj 

konfiturą. 

6. Czekoladę łamię na kawałki i rozpuszczam w kąpieli wodnej. Gdy 

czekolada się rozpuści oblewamy piernik i dekoruję. 

No i można już zasiąść  z kawałkiem piernika przed telewizorem.                                                                                                                 



 

Wywiad 

W tym numerze gazetki szkolnej                     

na  pytania zgodził się odpowiedzieć pan 

Paweł Porębski –                    

konserwator w naszej   szkole . 

1. Na czym polega Pana praca? 

-Tutaj jestem konserwatorem, naprawiam 

ewentualne uszkodzenia i awarie. 

2. Jakie są zalety Pana zawodu? 

-Bardzo lubię kontakt z młodzieżą . 

3.  Czy jest coś, co Pana irytuje w  pracy? 

  -Zatkane ubikacje, zwłaszcza u 

dziewczyn. 

4.Czy mógłby coś Pan powiedzieć o swoich 

zainteresowaniach? 

-Mam działalność gospodarczą , zajmuję 

się budową i przebudową motocykli. 



 

5. Jaki jest pana ulubiony zespół muzyczny? 

-Mam ich wiele, ale tymi najbardziej  

ulubionymi są  Metallica, Guns’ N Roses                    

i Kat. 

6. Jak spędza Pan święta? 

-Święta lubię spędzać w domu z rodziną. 

7. Jaka jest Pana ulubiona tradycja 

świąteczna? 

-Ubieranie choinki. 

8. A jaka jest Pana ulubiona potrawa 

świąteczna ? 

 -Lubię wszystkie, ale najbardziej rybę    

z kapustą i  grzybami. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

  Wywiad przeprowadziła: Gabriela Wilk  

 

 



Recenzja filmowa 

 

Tytuł: Last Christmas        Reżyser: Paul Fieg 

Akcja filmu rozgrywa  się w stolicy Wielkiej Brytanii-
Londynie, w okresie świątecznym . Główna bohaterka 
Kate (Emilia Clarke) po poważnej operacji musi wrócić 
do normalnego życia. Wiele osób mówi jej, że się 
zmieniła i jest inna niż wcześniej. 

Gdy spotyka mężczyznę o imieniu Tom (Henry Golding), 
ich wspólne rozmowy prowadzą do zmiany trybu życia 
Katariny. Bohaterka postanawia przeprosić osoby, 
którym wyrządziła przykrość , angażuje się też                         
w pomaganie bezdomnym. 

W filmie wykorzystano utwór "Last Christmas" zespołu 
"Wham!" (stąd też tytuł ), jak  również wiele innych 
świątecznych piosenek. Film jest naprawdę warty 
obejrzenia ,a jego zakończenie zaskakujące.  

Autor recenzji: Eryk Cichoń 

 



 

 

Skoki narciarskie 

 

Skoki narciarskie w naszym kraju utrzymują się  na wysokim 

poziomie, a polscy   skoczkowie co roku uzyskują wysokie 

wyniki. 

 

W Zakopanem i w Wiśle znajdują skocznie narciarskie. 

Skocznia w Zakopanem nosi nazwę "Wielka Krokiew" ,a jej 

punkt konstrukcyjny (czyli miejsca według którego wyznacza 

się odległość skoku) wynosi 125 metrów.  

Skocznia w Wiśle nosi imię Adama Małysza. Obecnie 

trenerem polskiej reprezentacji jest Czech Michal Doležal. 

Chociaż Polakom nie powodzi się w obecnym sezonie, nie 

można ich skreślać. Obecnym liderem w indywidualnym 

konkursie mistrzostw świata jest Daniel-André Tande. 

W drużynowych mistrzostwach świata,  po pierwszym 

konkursie, liderem jest Austria. Chociaż jest to trudny sport 

ma on wielu pasjonatów pełnoletnich jak i osób młodszych. 


