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Ciekawostki o andrzejkach

Czy tylko wosk?

BudaPress andrzejkowo:)

Istotną część wieczoru
wypełniały wróżby.Nie tylko
samo lanie wosku wróżyło
przyszłość ale również
rzucanie butem zdjętym    
 z lewej nogi, pieczono
ciastka z wróżbą, wróżono z
ręki i magicznej kuli.

Andrzejki, znane też jako
Jędrzejki - noc wróżb
dotyczących miłości            
i małżeństwa, obecnie są
obyczajem świeckim.
Święto pochodzi ze Szkocji
której patronem jest właśnie
Św. Andrzej i tam też są
hucznie
obchodzone.Andrzejki
według tradycji obchodzone

były tylko przez panny,
które chciały poznać imię
przyszłego
męża.Kawalerowie
obchodzili katarzynki, które
przypadały 24
listopada.Dzisiaj                  z
 przymrużeniem oka wróżą
wszyscy, wszystkim   i
wszystko. 
                        Redakcja

wszystko o andrzejkach
warto pracować w PCK
działamy dla UNICEF-u
zaczytani
kącik Łasucha

Dlaczego wosk?

Do jednych z najbardziej
znanych i lubianych wróżb
należało  - i należy do tej
pory - lanie roztopionego
wosku przez dziurkę od
klucza a następnie
interpretowanie przyszłości
z kształtu figurki lub
rzucanego przez nią cienia
w blasku świec. Pierwotnie

wylewano ołów lub cynę,
roztopione na łyżce nad
ogniem świecy, czy
kuchennym żarem, przy
czym uważano że i tak
najlepsze wróżby są          
  z fragmentów ram            
  z kościelnych witraży lub
okien, dopatrując się w nich
symbolu trwałego związku.

Edyta Masłoń Vb
Roksana Musiał Va
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Szkoła w Mali - kolejna akcja UNICEF 

SKPCK pracuje
W tym roku szkolnym koło  liczy 22 członków. Jak co roku planujemy
przeprowadzić wiele akcji m.in:
·  prowadzimy wirtualną adopcję psa ze Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt Psitulmnie w Zabrzu, zbiórkę karmy i potrzebnych rzeczy  dla
schroniska,
·  organizować będziemy spotkania z Honorowym Dawcą Krwi,
wolontariuszami PCK z naszego gimnazjum i ZSP nr 2 z Knurowa,
higienistką szkolną czy stomatologiem, przedstawicielką schroniska,
·  uczestniczyć będziemy w kursach pierwszej pomocy organizowanych
przez ZRPCK w Knurowie,
·  przeprowadzimy na terenie szkoły kwestę w ramach akcji „Pomocna dłoń”,
„Wielkanocny koszyczek” , „Sklepik z drugiej ręki”.
·  weźmiemy udział w konkursach PCK – Olimpiadzie Promocji Zdrowego
Stylu Życia, Mały Ratownik i najaktywniej działającego SKPCK,
·  wspomagać będziemy działający Szkolny Klub Wiewiórka, którego
opiekunem jest obecnie pani mgr Urszula Ficek,
·  włączymy się w obchody  Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia
Zdrowia, Tygodnia PCK

                                                               Barbara Rapcia
                                                              opiekun SKPCK
                                                          

Drodzy uczniowie! W  ramach akcji będziecie  mogli pomóc dzieciom     z
Mali, zbierając pieniądze, które umożliwią im naukę. Wasze zadanie polega
na stworzeniu swoich własnych książek (krótka opowieść przygodowa,
bajka, opowiadanie, tomik poezji, komiks itp.) -  rodzaj literatury, jak i
technika wykonania są dowolne. Książki możecie ozdobić ilustracjami,
zdjęciami, rysunkami. Do wykonania prac wystarczą podstawowe przybory,
takie jak kartki papieru, długopisy, kredki i przede wszystkim wyobraźnia.
Wasze dzieła można będzie „przygarnąć” w zamian za darowiznę, która
zostanie przesłana na konto zbiórki otwartej 
na rzecz dzieci w Mali.
Warto się postarać, bo najciekawsza książka może reprezentować naszą
szkołę w konkursie, 
w którym nagrodą jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Artura
Żmijewskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i poszczególnych etapów
projektu dostępne 
są w świetlicy u koordynatora akcji – pani  Elżbiety Widuch.
Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!
Pomóżmy dzieciom w Mali cieszyć się edukacji! 

                                                              Milena Kaletka VIb
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Szkolne Koło PCK pracuje

Nowa akcja UNICEF
Drodzy uczniowie! W  ramach akcji będziecie  mogli pomóc dzieciom     z
Mali, zbierając pieniądze, które umożliwią im naukę. Wasze zadanie polega
na stworzeniu swoich własnych książek (krótka opowieść przygodowa,
bajka, opowiadanie, tomik poezji, komiks itp.) -  rodzaj literatury, jak i
technika wykonania są dowolne. Książki możecie ozdobić ilustracjami,
zdjęciami, rysunkami. Do wykonania prac wystarczą podstawowe przybory,
takie jak kartki papieru, długopisy, kredki i przede wszystkim wyobraźnia.
Wasze dzieła można będzie „przygarnąć” w zamian za darowiznę, która
zostanie przesłana na konto zbiórki otwartej 
na rzecz dzieci w Mali.
Warto się postarać, bo najciekawsza książka może reprezentować naszą
szkołę w konkursie, 
w którym nagrodą jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Artura
Żmijewskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i poszczególnych etapów
projektu dostępne 
są w świetlicy u koordynatora akcji – pani  Elżbiety Widuch.
Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.
Pomóżmy dzieciom w Mali cieszyć się edukacją!!!
                                                                           Milena Kaletka VIb

Oni czekają na naszą pomoc

Co w szkole piszczy?

W tym roku szkolnym koło  liczy 22 członków. Opiekunem jest pani   mgr
Barbara Rapcia. Jak co roku planujemy przeprowadzić wiele akcji, które 
mają  na celu uwrażliwiać na krzywdę innych i nieść określoną pomoc  
w ramach naszych możliwości.
 W dalszym ciągu:
·  prowadzimy wirtualną adopcję psa ze Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt Psitulmnie w Zabrzu, zbiórkę karmy i potrzebnych rzeczy  dla
schroniska,
·  organizować będziemy spotkania z Honorowym Dawcą Krwi,
wolontariuszami PCK z naszego gimnazjum i ZSP nr 2 z Knurowa,
higienistką szkolną czy stomatologiem, przedstawicielką schroniska,
·  uczestniczyć będziemy w kursach pierwszej pomocy organizowanych
przez ZRPCK w Knurowie,
·  przeprowadzimy na terenie szkoły kwestę w ramach akcji „Pomocna dłoń”,
„Wielkanocny koszyczek” , „Sklepik z drugiej ręki”.
·  weźmiemy udział w konkursach PCK – Olimpiadzie Promocji Zdrowego
Stylu Życia, Mały Ratownik i najaktywniej działającego SKPCK,
·  wspomagać będziemy działający Szkolny Klub Wiewiórka, którego
opiekunem jest obecnie pani mgr Urszula Ficek,
·  włączymy się w obchody  Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia
Zdrowia, Tygodnia PCK,
Zapraszamy do współpracy!
                                                                         Barbara Rapcia
                                                                           opiekun SKPCK

Kolejny raz na Targach Książki w Krakowie

Jak co roku nasza
szkoła
zorganizowała 23
października wyjazd
na targi do Krakowa.
Pojechali uczniowie
klas 5 i 6 oraz
uczniowie                  
 z gimnazjum.
Ja byłem już drugi
raz   i niektórzy
uczniowie również,
ale byli też tacy,
którzy pojechali po
raz pierwszy. Jak
każdego roku, tak    
   i     w tym był
Wojciech Cejrowski.
Był ubrany w tą sam
ą koszulę co w
zeszłym roku i był
boso. Promował swoj
ą książkę i rozdawał
autografy, a oprócz

tego pozował do
zdjęć. Atrakcją był
pan przebrany za
Gandalfa z „ Władcy
Pierścieni, który
rozdawał dzieciom
kupony. Gdy
wszyscy  wypisali
swoje kupony i
wrzucili do specjalnej
skrzynki odbyło się
losowanie nagród. Ja
wygrałem czarny
kubek do picia  z
Gandalfem i bardzo
się ucieszyłem z tej
nagrody. Na targach
było bardzo dużo
stoisk (boksów) z
różnymi książkami,
grami planszowymi  
   i gadżetami. Znane
    i nieznane 
wydawnictwa i
księgarnie

zapraszały do
zakupów m. in.
Gandalf, Empik,
Matras itp. I jak
zwykle było bardzo
dużo ludzi. Każdy
kupił sobie jakąś
książkę, grę lub jakiś
gadżet. Ja, ponieważ
bardzo lubię układać
puzzle, kupiłem
sobie właśnie puzzle
składające się z
2000 elementów, ale
będę układał je z
rodzinką.
Kupiłem sobie
również sprytną
plastelinę skaczącą i
świecącą   w
ciemności
oraz trzy książki w
cenie dwóch autora
Andreasa Wilhelma.
Książki noszą tytuły:

„ Projekt Babilon”, „
Projekt Sahara” i „
Projekt Atlantyda”.
Książki te można
porównać do „ Kodu
Leonarda da Vinci „
oraz „ Przygód
Indiana Jonesa” więc
mam nadzieję że będ
ą ciekawe. Bardzo
lubię jeździć na Targi
Książki i uważam, że
dobrze, że są
organizowane     i że
w szkołach zachęcaj
ą dzieci           i
młodzież do
uczestnictwa w
takich imprezach. W
dzisiejszych
czasach dzieci i
młodzież bardzo
mało czytają   (ja
również nie bardzo
lubię czytać),

ale mama często
mnie przekonuje i
zachęca do czytania.
Czytanie książek
dużo nam daje, gdyż
pobudza naszą
wyobraźnię a osoby
mające pamięć
wzrokową
zapamiętują jak
poprawnie pisać     i
nie robić błędów.
Zachęcam
wszystkich, którzy
jeszcze nie byli na
takich targach, żeby
przynajmniej raz
pojechali bo to
ciekawa i  fajna
wyprawa. Wyjazd,
jak  i w zeszłym roku
uważam za udany:)

                           
  Damian Wieczorek
   klasa V B
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 Zaczytani

Agnieszka poleca …

„Babcia rabuś” – Walliams Dawid
Znudzony wnuczek i niemrawa babcia. Ta para skazana jest na koszmar
piątkowych wieczorów o smaku zupy kapuścianej. Nic ciekawego… Czy
aby na pewno?
Skąd wzięły się klejnoty w puszce po ciasteczkach? Kim jest „Czarny kot”?
Dlaczego babcia wieczorami ubierała się jak Nina? Czy słoik zupy
kapuścianej może służyć jako broń biologiczna?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj do szkolne biblioteki i wypożycz
książkę

Kornelia poleca…

„Najdek nasz przyjaciel pies” – Lidia Jesionek – Jędrak

Czy poznałeś już smak prawdziwej przyjaźni? Ile byłbyś gotowy poświęcić
dla swojego przyjaciela? Bohaterowie tej baśniowo ilustrowanej historii
wielokrotnie przekonali się, ile warta jest wierna przyjaźń. Jeżeli znajdziesz
chwilę czasu zapoznaj się z Kasią, Filipem      i znalezionym przez nich
psem, a opowiedzą ci o swoich przygodach,    w których zawsze
towarzyszył im Niewidzialny Przyjaciel...
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Babeczki z marchewką

Kącik ŁASUCHA

Sałatka z czerwonych buraczków

Potrzebujesz:

Kilka dużych buraków
2-3 kiszone ogórki
1 puszka kukurydzy konserwowej
1 średnia cebula
1 cytryna
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżeczka suszonej cebulki (dla chętnych)
sól do smaku

Wykonanie:
Ugotuj buraczki w skórce do miękkości. Ostudź i obierz. Buraki, świeżą
cebulkę oraz ogórki kroimy w drobną kostkę i przekładamy do miski.
Dodajemy kukurydzę, oliwę z oliwek oraz doprawiamy sokiem z cytryny i
solą. Dosypujemy suszoną cebulkę. Wszystko dokładnie mieszamy.
Smacznego!

                                                          Kornelia Kroczyk Vb

Składniki na 12 dużych babeczek:
300g mąki
1,5 łyżeczki sody
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka cynamonu
po 1/2 łyżeczki zmielonego kardamonu, gałki muszkatołowej i imbiru
1 opakowanie cukru waniliowego
3 jajka
100g roztopionego masła
80ml śmietany
300g startej marchewki
1 łyżeczka starej skórki cytrynowej
Sposób wykonania:
1. Wymieszać razem mąkę, sodę, proszek do pieczenia, sól               i
przyprawy.
2. W drugiej misce ubić jajka z cukrem i cukrem waniliowym
3. Dodać roztopione masło i śmietanę, wymieszać łyżką.
4. Dodać marchewką i skórkę cytrynową, wymieszać krótko łyżką. Dodać
mąkę i znów wymieszać krótko łyżką, tylko do zwilgotnienia składników.
5. Ciasto przełożyć do formy na muffinki wyłożonej papierowymi foremkami
lub posmarowanej masłem i posypanej mąką. Piec w temperaturze 170
stopni na funkcji termoobieg przez 25 minut
                                                               Jagoda Wdowiak Vb
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