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Poznaj nas, czyli zainteresowanie
uczniów naszej szkoły!

Chcesz opowiedzieć o swoich
zainteresowaniach w gazetce?
Wrzuć kartkę z imieniem,
nazwiskiem, klasą do pudła
redakcyjnego w bibliotece!

Poznaj Piotra
Sobonia! To
utalentowany
tancerz naszej
szkoły. Na
swoim koncie
ma nie jedno
zwycięstwo.

Poznaj
Krzysztofa
Dawidziuka! 
Jest uczniem
naszej szkoły,
lecz
jednocześnie
należy również
do jednostki
strzeleckiej.

-Co jest twoją pasją, czym interesujesz się na
codzień?
Moją pasją jest wojsko. Interesuję się militariami, a
dokładniej czołgami, karabinami czy też bojowymi
wozami piechoty.
-Od czego to się zaczęło? Ktoś Cię tym "zaraził"?
Zacząłem się tym interesować w wieku 5 lat.
Właściwie zawdzięczam to mojemu tacie. Często
zabierał mnie na swoją jednostkę, tam poznawałem
żołnierzy i sprzęt bojowy. 
-To niesamowite, że w tak młodym wieku
rozpocząłeś tą przygodę i nadal ją kontynuujesz.
Co zmieniła w Twoim życiu ta decyzja? 

Nigdy nie zastanawiałem się co zmieniła, ale nie
wyobrażam sobie życia bez niej. Dzięki tej pasji
dołączyłem do jednostki strzeleckiej, gdzie poznaje
fantastycznych ludzi, jednocześnie ucząc się odwagi
jak i nowych umiejętności.
-Wow! To naprawdę niezwykłe, ale czy każdy może
to robić? Jeżeli tak to gdzie można się zgłosić do
rozpoczęcia tej wartościowej przygody?
Jeżeli chodzi o jednostkę strzelecką to może dołączyć
każdy po ukończeniu 15 roku życia. Zawsze jeżeli
pojawia się chęć można do mnie napisać bądź podejść
w szkole. Chętnie służę pomocą i wszystko
wytłumaczę.
Dziękujemy za ten wywiad Krzysztofowi i życzymy
dalszych sukcesów.

-Jak długo tańczysz? Co Tobie to daje?
Tańczę od 5 roku życia. Swoje pierwsze "kroki"
stawiałem w szkole tańca Astra w formacji Mango.
Taniec daje mi satysfakcję i radość życia. 
-To bardzo długo. Miałeś jakieś chwile słabości?
Chciałeś się poddać?
Myślę, że takie momenty są nieuniknione. Ostatnio taki
moment miałem w 7 klasie, gdzie po prostu miałem
dużo materiałów do nauki i nie nadążałem, ale udało mi
się poradzić z wszystkim.
-Interesujesz się czymś poza tańcem? 
Tak. Gram dosyć często w gry, mógłbym się nazwać
po części gamerem. Oprócz tego uwielbiam uprawiać
wszelkiego rodzaju sport.

-To niezwykłe, że posiadasz aż tyle pasji, ale czy
taką pasję jaką jest taniec, może posiadać każdy?
Myślę, że tak. Jest wiele gatunków tańca i dla każdego
znajdzie się coś w czym będzie świetny.
Najważniejsze jednak jest, żeby być wytrwałym i
dążyć do wyznaczonego celu.
-To świetnie. Jakie osiągnięcia posiadasz w tym co
robisz?
Myślę, że moimi największym sukcesem jest
dwukrotne mistrzostwo Polski w 2016 roku i 2 miejsce
w Europie, które zdobyłem całkiem niedawno, bo
dokładnie rok temu.
Dziękujemy Piotrkowi za wywiad i życzymy
dalszych sukcesów.
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Przepiśnik - przepis na
pierniczki z lukrem

Świąteczne
dekoracje...

Święta Bożego
Narodzenia w
innej odsłonie...

Dwudziestego
pierwszego
grudnia 
(piątek)
odbędzie się
konkurs na
najładniej
ozdobioną
salę.

Potrzebne będą nam:
-300g mąki pszennej
-150ml miodu
-50g cukru
-50g masła
-1 jajko
-łyżeczka proszku do pieczenia
-łyżeczka cukru waniliowego
-łyżeczka przypraw do piernika
-szklanka cukru pudru
-łyżka soku z cytryn
Przygotowanie:
Masło wymieszaj z mąką, cukrem
pudrem i miodem. Dodaj proszek
do pieczenia, jajko i
przyprawy. Ciasto zagnieć i wsadź
do lodówki na 30 minut. Piekarnik
rozgrzej do temperatury 180
stopni. Wyjmij ciasto z lodówki i
rozwałkuj, po czym wykrawaj
pierniczki i układaj je na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia i
piecz przez ok.10 minut. Do
cukru puderu dodaj soku z cytryny.
Całość podgrzej i udekoruj
upieczone pierniczki.

W Hiszpanii zamiennikiem opłatka
jest chałwa. Każda rodzina posiada
w swoim domu szopkę. Wigilijna
wieczerza rozpoczyna się po
pasterce. Później wszyscy
wychodzą na ulicę oświetlone

Zastanawialiście się kiedyś
jak Święta Bożego
Narodzenia wyglądają w
innych kulturach, krajach?
Jeżeli tak to ten artykuł jest
dla Ciebie. Opiszemy wam
jak obchodzą to święto w
Hiszpanii oraz w Grecji.

Greckie Boże Narodzenie
rozpoczyna się 6 grudnia w dniu
Świętego Mikołaja i trwa aż do 6
stycznia. Na dzień przed Bożym
Narodzeniem i Nowym Rokiem
dzieci śpiewają coś na wzór kolęd,
chodząc od domu do domu, za co
otrzymują słodycze i owoce.

Na każdym stole można znaleźć
Christopsomo. To okrągły
bochenek ozdobiony na szczycie
krzyżem. W Grecji nie są
powszechnie używane choinki, a
prezenty są wręczane 1 stycznia.

tysiącami barwnych żarówek,
śpiewają kolędy, tańczą i bawią się
do rana. Głównym daniem jest
pieczona ryba oraz "ciasto Trzech
Króli", w którym zapieka się drobne
upominki. Prezenty rozdawane są 6
stycznia - Święto Trzech Króli - na
pamiątkę darów, które otrzymał
Jezus od mędrców.

Greckie Boże Narodzenie
rozpoczyna się 6 grudnia i trwa aż
do 6 stycznia. Na dzień przed
Bożym Narodzeniem i Nowym
Rokiem dzieci śpiewają coś na
wzór kolęd, chodząc od domu do
domu, za co otrzymują słodycze i
suszone owoce. Na każdym stole
można znaleźć Christopsomo. To
okrągły bochenek ozdobiony na
szczycie krzyżem. W Grecji nie są
powszechnie używane choinki, a
prezenty wręczane są 1 stycznia.
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QUIZ ŚWIĄTECZNY!

Święta Bożego Narodzenia to według wielu osób najpiękniejsze
święto w roku. Co o nim wiesz? Sprawdź swoją wiedzę!
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Opowieść wigilijna - zobacz i przeżyj
to z nami!

Egzemplarz
oryginalny

      Kalendarz nietypowych świąt -       
                   Grudzień 2018

W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia w naszej
szkole odbywa się tradycyjne spotkanie opłatkowe, podczas którego
uczniowie prezentują świąteczny program artystyczny. W tym roku
postanowiliśmy przygotować przedstawienie oparte na „ Opowieści
wigilijnej ” Ch. Dickensa. Po raz kolejny będzie można przeżyć niezwykłą
metamorfozę bohatera, który z wyrachowanego bankiera przeobraża się
w miłosiernego człowieka. Zobaczymy, jak świat realistyczny i
fantastyczny przenikają się po to, aby ratować każdego śmiertelnika. W
imieniu uczniów naszej szkoły zapraszamy na przedstawienie, które
odbędzie się w sali gimnastycznej 20 i 21 grudnia. 21. grudnia przed
południem odbędzie się spektakl dla uczniów. Natomiast 20.12 po południu
zapraszamy wszystkich, którzy zechcą towarzyszyć Scrooge’owi w
wędrówce aż do szczęśliwego finału.
Serdecznie zapraszamy!
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