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Gazetka szkolna
„Echo szkolne”
Wydanie świąteczne
W tym numerze:
 życzenia świąteczne.
 kalendarium grudniowe,
 przepis na smakowite pierniczki z lukrem,
 efektowne dekoracje świąteczne,
 pomysły na własnoręczne prezenty pod choinkę,
 świąteczne piosenki,
 kawały :)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Dzieląc się opłatkiem,
w te piękne Święta,
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.
Życzy redakcja gazetki
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Szkolne kalendarium
grudzień:
1. 4 XII - dzień górnika i imieniny Barbary,
2. 6 XII - Mikołajki (odpust w kościele św. Mikołaja w Żegocinie),
3. 13 XII - ogłoszenie stanu wojennego,
4. 20 XII - apel wigilijny w naszej szkole,
5. 24 XII – Wigilia,
6. 25 XII - Boże Narodzenie,
7. 26 XII - II Dzień Świąt Bożego Narodzenia i rozesłanie kolędników misyjnych,
8. 31 XII – Sylwester.

Przepis na smakowite pierniczki choinkowe
Składniki:


1/4 szklanki miodu,



5 łyżek miękkiego masła,



1/2 szklanki brązowego cukru (lepiej zastąpić cukrem pudrem),



1 jajko,



2 i 1/4 szklanki mąki pszennej,



1 łyżeczka sody,



3 łyżeczki przyprawy do piernika (dałam więcej),



opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają ciemniejszy kolor).

Wszystkie składniki wymieszać i zagnieść ciasto. Rozwałkować, delikatnie podsypując
mąką (podsypałam sporo, by się ciasto nie kleiło), na grubość około 3 mm. Wycinać
pierniczki. Układać na blaszce wyłożonej papierem i piec około l0 minut w temperaturze
180°C. Uważać, by nie piec za długo, bo będą miały posmak goryczy. Po upieczeniu
wystudzić i ozdobić.
Witrażyki: W pierniczku wyciąć otworek, pokruszyć landrynki (wałkiem w woreczku),
napakować do otworków (z górką). Przy pomocy słomki lub wykałaczki można wyciąć
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otworek na wstążkę.
Lukier: jedno białko roztrzepane mikserem z taką ilością cukru pudru (dość dużo), by
tworzyło gęstą, nierozlewająca, się masę. Lukier można zabarwić przy pomocy barwników
spożywczych lub naturalnie: kolor czerwony - koncentrat barszczu, niebieski - jagody,
pomarańczowy - sok z marchewki, itp.
By pierniczki ładnie się błyszczały i miały ciemną skórkę, można przed pieczeniem
posmarować roztrzepanym jajkiem.
Po upieczeniu są mięciutkie, później twardnieją, by znów zrobić się miękkie chłonąc wilgoć
z powietrza. Przechowywać W szczelnym pojemniku (długo się przechowują).
Smacznego :)

Efektowne dekoracje świąteczne
Gwiazda z masy solnej
Potrzebne rzeczy:
 pół szklanki wody,
 szklanka soli,
 szklanka mąki,
 wałek,
 foremka do ciastek w kształcie gwiazdek,
 farby i pędzel.
Sposób wykonania:
Wszystkie składniki na masę solną wymieszać a potem rozwałkować ciasto. Wybić
gwiazdę i włożyć na 10 min di piekarnika podgrzanego do 50 stopni. Po upływie
określonego czasu, wyjąć i położyć w suchym miejscu, aż całkowicie nie wyschnie.
Pomalować żółtą farbą i gotowe. Możecie również wybić inne kształty, np. choinkę,
dzwonek itp., a później powiesić na choince.
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Prezenty
Kartka świąteczna
Materiały:
 kolorowy papier techniczny formatu A5,
 pisaki brokatowe,
 nożyczki,
 wata,
 klej.
Sposób wykonania:
Kartkę papieru złóż na pół. Z różnych kolorowych ścinków papieru wytnij: zielony trójkąt (
choinka), kilka małych kółek (bombki) i z tych figur ułóż kompozycję choinki z bombkami
na śniegu z waty. W górnym prawym rogu naklej napis „Wesołych Świąt” i gotowe!
Bałwanek z masy solnej
Materiały:
 składniki na masę solną ze strony …
 farba.
Sposób wykonania:
Z masy solnej uformuj trzy kulki: małą, średnią i dużą, następnie złącz je ze sobą (jak nie
będą się kleiły to złącz je za pomocą wody). Powstałemu bałwankowi dorób z masy oczy,
nos i guziki. Włóż do piekarnika nagrzanego do 50 stopni, a po upływie tego czasu wyjmij i
połóż w suchym miejscu do całkowitego wyschnięcia. Następnie pomaluj i...prezent
gotowy!

Polecane świąteczne piosenki
1. Tich - „ Love on Christmas Eve”
2. Mariah Carey - „ All I want for Christmas is you”
3. Wham – „ Last Christmas”
4. Shakin Stevens - „ Merry Christmas Everyone”
5. Cliff Richard - „ Christmas Time”
6. Celine Dion - „ So This Is Christmas”
7. Justin Bieber - „ Mistletoe”
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Kawały :D
Jaki lekarz nie może poślubić swojego pacjenta?
Weterynarz...
Rozmawiają dwie blondynki na spacerze:
-Patrz jaki ładny las !
-Nie widzę drzewa mi zasłaniają...

Jakie chipsy je hydraulik?
Crunchipsy.
Rynkiem krąży mężczyzna z białym niedźwiedziem:
-Czego pan tu szuka?-pyta się przechodzień
-Szukam tego cwaniaka co mi chomika sprzedał

Nauczyciel:
-Ostatnia ławka za drzwi!
Uczeń:
-Dobra, wynosimy...

Redakcja: Natalia Orzeł, Karolina Wolak
Opiekun: pani Marta Giza-Balawajder
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