
 

Wydanie świąteczne grudzień 
2013 

Zamiast wstępu 

 Od października swoich sił próbuje grupa 
szkolnych redaktorów. Zapraszamy na stronę interne-
tową szkoły, gdzie swoimi spostrzeżeniami dzielą się 
Marta, Mateusz i Aleksander. Możecie poczytać także 
opowiadanie w odcinkach, którego autorem jest Adrian. 

Gazetka – jednodniówka to kolejny pomysł, 
z którym próbujemy się zmierzyć.  

Być może kiedyś z jednodniówki wyrośnie re-
gularne szkolne czasopismo, być może zwiększy się jego 
objętość, być może przybędzie redaktorów, być może...  
  Dzisiaj przyjmijcie pod choinkę świąteczny 
upominek od redakcyjnego zespołu uczniów klasy I  
z najlepszymi życzeniami  

W E S O Ł Y C H   Ś W I Ą T. 
D.P-S. 

Świąteczna rozmowa  
                  z Panią Dyrektor Anną  Pancer 

rozmawiali Marta i Mateusz z kl.I 

M.M. Po raz pierwszy uczestniczymy w przedświą-
tecznych przygotowaniach w ALO. Jak w ubiegłych 
latach były obchodzone wigilie w naszej szkole? 

A.P. W ALO to już czwarta wigilia, a druga w tej 
siedzibie. Spotykaliśmy się wszyscy w jednej sali, były 
życzenia, łamanie się opłatkiem, a potem spotkania  
w klasach z wychowawcami. Ładnym zwyczajem jest 
składanie życzeń między klasami i uczniami z różnych 
klas. Jest nas niewielu, wszyscy się znamy i chyba 
lubimy. Lubimy też świąteczną atmosferę, która po-
maga budować ten codzienny klimat w szkole.  
W klasach uczniowie wzajemnie obdarowują się drob-
nymi upominkami. Są też Mikołaje, którzy oczekują, 
że obdarowani popiszą się wierszykiem, piosenką, 
dobrym dowcipem. Na koniec spotykamy się znowu  
w jednej sali na wspólne kolędowanie. Wierzę, że  
w tym roku będzie podobnie. 

M.M. Co w szkolnym świętowaniu ceni Pani najwyżej? 

ciąg dalszy na str. 2 

Życzenia Życzenia Życzenia Życzenia     

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły 

dużo, dużo radości, uśmiechu, niezapomnianych wrażeń, 

ciepłych i mile spędzonych chwil z najbliższymi, a pod choin-

ką wspaniałych niespodzianek!   

 Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was pełen 

ciepła, szczęścia, optymizmu i przyjaciół, a w Waszym domu 

niech nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia. 

W imieniu zespołu redakcyjnego 

Tomek kl. II 

Kącik poetycki                przygotował Adrian kl. I 

� � � 

Jest taki czas, co łzy w uśmiech zmienia, 
Jest taka noc, co smutek w radość przemienia, 
Jest taka siła, co spełnia marzenia… 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia. 

Prezenty od świętego już w drodze, 
Nowy Rok przyleci na jednej nodze, 
Uszka w barszczu też się mo-
czą, 
Więc świętujmy dziś ochoczo! 

� � � 

I znów ta uliczka pochyła, 
i tych pod śniegiem topól rząd... 

 Wesołych świąt, moja miła! 
moja miła, wesołych świąt. 

K.I. Gałczyński 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OpOpOpOpowiadanie wigilijne owiadanie wigilijne owiadanie wigilijne owiadanie wigilijne     

W pewną świąteczną wigilijną noc kilka minut przed północą na pokrytej śniegiem polanie niedaleko gospodarstwa domowego ze-
brała się spora gromadka zwierząt, która chciała przedyskutować i wyjaśnić kilka spraw związanych z współczesnym postępowaniem 
ludzkiej rasy.     

Rozmowę żywo rozpoczęła czarno-biała kotka, przemawiając ludzkim głosem: 

- Ludzie są strasznie skąpi. Nie stać ich na kupno smakowitej szynki dla swojego pupila. Faszerują mnie za to jakąś paskudną karmą 
z dużą ilością konserwantów. Przecież tego mój żołądek znieść dłużej już nie może. 

- Skąpi? Mało powiedziane! Bezduszni! Trzymają mnie w budzie na uwięzi! - krzyknął donośnie owczarek niemiecki. 

- I do tego głupi oraz bezmyślni! Niektórzy na własne życzenie chcą nabrać masy. Jeszcze kosztem jedzenia moich braci! Toż to nie-
wybaczalne! - dodała kura. 

- Dziwni i nadgorliwi można by rzec. Wciskają we mnie te marchewki jak w jakąś sokowirówkę. Już mi niedobrze od tego - wypowie-
dział z obrzydzeniem królik. 

- Ale za to są śmieszni i przywiązani do nas, a nawet troskliwi. Zwłaszcza moja opiekunka, z którą biorę udział w zawodach jeź-
dzieckich - wyrzekł koń. 

- A ty lisie? Co nam powiesz? - zapytała z ogromną ciekawością wątłej budowy owieczka. 

- Ring-ding-ding-ding-dingeringeding! 

Wtem wybiła północ. W tym czasie zwierzęta straciły moc posługiwania się ludzką mową i udały się każde w swoją stronę. 

 Jak widać ludziom, a także zwierzętom nie dane jest dowiedzieć się, co powiedział lis. (What does the fox say?) 

Tomek kl.II 

dokończenie ze strony 1 

A.P. Najcenniejsze są więzi między uczniami różnych 
klas. Na ogół zamykamy się w kręgu jednej klasy i skła-
damy sobie życzenia. Indywidualne więzi  
i chęć złożenia życzeń są bardzo ważne. W poprzednich 
latach bywały także jasełka przygotowane przez mło-
dzież. 

M.M. A co uważa Pani za najważniejsze w swoim ro-
dzinnym gronie? 

A.P. To, że jesteśmy razem, nikt nigdzie nie spieszy się, 
jest czas na rozmowy ważne i mniej ważne, jest spokój. 
No i przede wszystkim – radość dzieci. 

M.M. Jakie życzenia przekaże Pani uczniom  
i nauczycielom? 

A.P. Znam moich uczniów dobrze i wiem, że nie 
wszystkich czekają  naprawdę radosne święta. Dlatego 
będę życzyć, by udało się czerpać z tych dni tyle radości 
ile tylko możliwe, aby święta mijały przeżywane jak 
najpiękniej. Tego będę życzyć, łamiąc się opłatkiem. 

M.M. Dziękujemy za rozmowę i życząc Pani 
i Pani Najbliższym wesołych świąt, w prezencie prosi-
my przyjąć naszą gazetkę. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Across : Across : Across : Across :     

1. People send these to each other 

4. Used to decorate the tree 

6. Special Christmas songs 

9. Santa enters the house through this 

10.Circular decoration for the front door 

Down:Down:Down:Down:    

1. Lights made from wax 

2. He brings presents to children 

3. What people exchange at Christmas 

5. Favourite gifts for children 

7. They pull Santa's vehicle 



Koniec roku to czas pytań o to, co będzie, gdy miną magiczne wieczory wigilii i sylwestrowy, a zacznie się  okres hucznych za
karnawałowych. Lubimy wróżby, przepowiednie, horos
Co nas czeka ;) sprawdziła Marta kl. I 

• Baran (21 marca Baran (21 marca Baran (21 marca Baran (21 marca ––––    20 kwietnia)20 kwietnia)20 kwietnia)20 kwietnia)    

Ciesz się, niedługo rozwiążesz wszystkie swoje problemy, 
a w szkole będziesz zdobywać same dobre oceny. Jednak uważaj, 
bo na ciebie i twoją ukochaną osobę czyha ktoś, kto źle wam 
życzy. Samotni natomiast nieprędko znajdą się w wirze uczuć.

• Byk (21 kwietnia Byk (21 kwietnia Byk (21 kwietnia Byk (21 kwietnia ––––    21 maja)21 maja)21 maja)21 maja)    

Nie podejmuj żadnych życiowych decyzji, bo skończy się to źle, 
nie tylko dla ciebie. W szkole bądź systematyczny oraz ci
jeżeli liczysz na sukces.  W sprawach sercowych 
mu więcej swobody.  Ci , którzy szukają drugiej połówki 
cie uważni, bo pewien Rak pojawi się nie wiadomo skąd i szybko 
zniknie, chyba że go schwytacie . 

• Bliźnięta (22 maja Bliźnięta (22 maja Bliźnięta (22 maja Bliźnięta (22 maja ––––    20 cz20 cz20 cz20 czerwca)erwca)erwca)erwca)    

W styczniu musisz starać się starannie oceniać każdego, szcz
gólnie tych, którzy z tobą współpracują, gdyż między nimi zna
dziesz osobę, z którą w najbliższym czasie spędzisz wiele miłych 
chwil. W związkach z Bliźniętami nastąpi duże ocieplenie.

• RakRakRakRak    ( 21 czerwca ( 21 czerwca ( 21 czerwca ( 21 czerwca ––––    22 lipca)22 lipca)22 lipca)22 lipca)    

To będzie dobry okres dla każdego Raka. Twój wielki entuzjazm 
będzie się udzielał każdemu w twoim otoczeniu, a szczególnie 
twojej ukochanej osobie. Wasz związek będzie kwitł. Samotne 
serca niedługo nie będą już samotne. 

• Lew (23 liLew (23 liLew (23 liLew (23 lipca pca pca pca ––––    22 sierpnia)22 sierpnia)22 sierpnia)22 sierpnia)    

Z każdym dniem rosnąć będzie poziom twojego zdenerwowania; 
ty sam nie będziesz wiedział, czego chcesz. Z kolei pary mogą, 
niestety, się rozpaść, a single stracić na dłuższy czas możliwość 
znalezienia kogoś. 

• Panna (23 sierpni Panna (23 sierpni Panna (23 sierpni Panna (23 sierpni ––––    22 wrześni22 wrześni22 wrześni22 września)a)a)a)    

We wielu sprawach możesz liczyć na prawdziwy uśmiech losu
Wszystkie trudy miną, a szczęście napłynie niespodziewanie 
wielką falą. Uczucia będą niespodziewanie wybuchać i rosnąć 
w siłę przez długi czas. 

• Waga (23 września Waga (23 września Waga (23 września Waga (23 września ––––    23 października)23 października)23 października)23 października)    

W twoim życiu zagości nuda, która nie będzie się dawała niczym 
przegonić. Dlatego nawet długo trwające związki wypalą się, 
a sinlge nie będą nawet zainteresowane poszukiwaniami drugiej 
połówki. 

Wigilia na wesołoWigilia na wesołoWigilia na wesołoWigilia na wesoło    

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 
scy czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy stole 
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! :D 

HoroskopHoroskopHoroskopHoroskop    

Koniec roku to czas pytań o to, co będzie, gdy miną magiczne wieczory wigilii i sylwestrowy, a zacznie się  okres hucznych za
karnawałowych. Lubimy wróżby, przepowiednie, horoskopy, chociaż nie wszyscy się do tego przyznają...

Ciesz się, niedługo rozwiążesz wszystkie swoje problemy,  
dziesz zdobywać same dobre oceny. Jednak uważaj, 
i twoją ukochaną osobę czyha ktoś, kto źle wam 

życzy. Samotni natomiast nieprędko znajdą się w wirze uczuć. 

Nie podejmuj żadnych życiowych decyzji, bo skończy się to źle, 
nie tylko dla ciebie. W szkole bądź systematyczny oraz cierpliwy, 
jeżeli liczysz na sukces.  W sprawach sercowych – daj ukochane-
mu więcej swobody.  Ci , którzy szukają drugiej połówki – bądź-
cie uważni, bo pewien Rak pojawi się nie wiadomo skąd i szybko 

W styczniu musisz starać się starannie oceniać każdego, szcze-
gólnie tych, którzy z tobą współpracują, gdyż między nimi znaj-
dziesz osobę, z którą w najbliższym czasie spędzisz wiele miłych 
chwil. W związkach z Bliźniętami nastąpi duże ocieplenie. 

To będzie dobry okres dla każdego Raka. Twój wielki entuzjazm 
będzie się udzielał każdemu w twoim otoczeniu, a szczególnie 
twojej ukochanej osobie. Wasz związek będzie kwitł. Samotne 

Z każdym dniem rosnąć będzie poziom twojego zdenerwowania; 
ty sam nie będziesz wiedział, czego chcesz. Z kolei pary mogą, 
niestety, się rozpaść, a single stracić na dłuższy czas możliwość 

iczyć na prawdziwy uśmiech losu! 
Wszystkie trudy miną, a szczęście napłynie niespodziewanie 
wielką falą. Uczucia będą niespodziewanie wybuchać i rosnąć  

u zagości nuda, która nie będzie się dawała niczym 
przegonić. Dlatego nawet długo trwające związki wypalą się,  
a sinlge nie będą nawet zainteresowane poszukiwaniami drugiej 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, wszy-
scy czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy stole 
puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi. Kto tam? 

Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? Jest. 

• Skorpion ( 24 października Skorpion ( 24 października Skorpion ( 24 października Skorpion ( 24 października ––––    21 listopada)21 listopada)21 listopada)21 listopada)

Coś, co kiedyś sprawiało ci wiele trudności, obecnie zał
twisz od ręki. Do tego kontakty międzyludzkie przestaną 
ci sprawiać tyle trudności, więc łatwo uda ci się kogoś zn
leźć. W związkach można liczyć 
drugiej strony. 

• Strzelec (22 listopada Strzelec (22 listopada Strzelec (22 listopada Strzelec (22 listopada ––––    21 grudnia)21 grudnia)21 grudnia)21 grudnia)

Pewna całkiem przelotna znajomość może przerodzić się 
w coś bardzo romantycznego, jeżeli trochę się postarasz.  
Natomiast w życiu codziennym wykaż się większą ufn
ścią oraz trochę mniejszym rozsądkiem, a wszystko, na 
czym ci zależy, spełni się. 

• Koziorożec (22 grudnia Koziorożec (22 grudnia Koziorożec (22 grudnia Koziorożec (22 grudnia ––––    19 stycznia)19 stycznia)19 stycznia)19 stycznia)

Ciężki kamień, który obecnie nosisz w sercu, rozpadnie się, 
gdy bliska twojemu sercu osoba wybaczy ci twoje stare w
stępki. Jednakże, ta dobra passa 
cia rodzinnego i uczuciowego, gdyż czeka cię ciężki okres 
w szkole. 

• Wodnik ( 20 stycznia Wodnik ( 20 stycznia Wodnik ( 20 stycznia Wodnik ( 20 stycznia ––––    18 luty)18 luty)18 luty)18 luty)

Pewna osoba, która czule o tobie myśli, niedługo będzie 
próbowała namówić cię na spotkanie. Nic złego się nie st
nie, jeżeli odpoczniesz, a być może ta osoba zapełni pustkę 
w twoim sercu. Z kolei, związki muszą uważać na kłótnie, 
które mogą wybuchnąć nawet z błahych powodów.

• Ryby ( 19 lutego Ryby ( 19 lutego Ryby ( 19 lutego Ryby ( 19 lutego ––––    20 marca)20 marca)20 marca)20 marca)    

Włóż więcej rozwagi w to, co robisz. Ponadto przygotuj się 
na nadchodzący okres smutku i braku humoru, skutecznie 
odstraszające od ciebie ludzi, z którymi łączą cię napięte r
lacje. Dlatego zakochane Ryby w najbliższym czasie z
staną singlami, a ci, którzy szukają drugiej połówki, niech 
zaczną wreszcie coś robić, a nie tylko żalić się

Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:

    

    

    

    

    

    

    

    

Gdy w mroku Gdy w mroku Gdy w mroku Gdy w mroku     

światłem świecy rozjaśnionym, 

wieczerza już czeka na obrusa bieli – 

wszystkim wam tak bliskim, 

Koniec roku to czas pytań o to, co będzie, gdy miną magiczne wieczory wigilii i sylwestrowy, a zacznie się  okres hucznych zabaw  
kopy, chociaż nie wszyscy się do tego przyznają... 

21 listopada)21 listopada)21 listopada)21 listopada)    

Coś, co kiedyś sprawiało ci wiele trudności, obecnie zała-
twisz od ręki. Do tego kontakty międzyludzkie przestaną 
ci sprawiać tyle trudności, więc łatwo uda ci się kogoś zna-
leźć. W związkach można liczyć na wiele niespodzianek od 

21 grudnia)21 grudnia)21 grudnia)21 grudnia)    

Pewna całkiem przelotna znajomość może przerodzić się  
w coś bardzo romantycznego, jeżeli trochę się postarasz.  
Natomiast w życiu codziennym wykaż się większą ufno-

chę mniejszym rozsądkiem, a wszystko, na 

19 stycznia)19 stycznia)19 stycznia)19 stycznia)    

Ciężki kamień, który obecnie nosisz w sercu, rozpadnie się, 
gdy bliska twojemu sercu osoba wybaczy ci twoje stare wy-
stępki. Jednakże, ta dobra passa dotyczy  tylko twojego ży-
cia rodzinnego i uczuciowego, gdyż czeka cię ciężki okres  

18 luty)18 luty)18 luty)18 luty)    

Pewna osoba, która czule o tobie myśli, niedługo będzie 
próbowała namówić cię na spotkanie. Nic złego się nie sta-

zniesz, a być może ta osoba zapełni pustkę 
w twoim sercu. Z kolei, związki muszą uważać na kłótnie, 
które mogą wybuchnąć nawet z błahych powodów. 

Włóż więcej rozwagi w to, co robisz. Ponadto przygotuj się 
smutku i braku humoru, skutecznie 

odstraszające od ciebie ludzi, z którymi łączą cię napięte re-
lacje. Dlatego zakochane Ryby w najbliższym czasie zo-
staną singlami, a ci, którzy szukają drugiej połówki, niech 
zaczną wreszcie coś robić, a nie tylko żalić się na swój los. 

Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:Można wykorzystać wysyłając życzenia świąteczne:    

PamiętajPamiętajPamiętajPamiętaj,  

będą ludzie smutni, opuszczeni, 

niepotrzebni nikomu – 

i nikt z nimi słowa nie zamieni, 

nie zaprosi do swego domu... 

Weź do ręki biały opłatek, 



KKttoo  nnaajjppiięękknniieejj  śśwwiiąątteecczznniiee  uuddeekkoorroowwaałł  ssaa

W przedświątecznym tygodniu grupa szkolnych dziennikarzy ogłosiła konkurs na najpiękniejszy wystrój szkolnej sali. Komisja z 
udziałem Pani Dyrektor, Pani Iwonki i przedstawiciel
Komisja postanowiła przyznać: 

I miejsce:  sala nr  6, przygotowana przez klasę II
II miejsce: sala nr  2, przygotowana przez klasę  
III miejsce: pokój nauczycielski, 23 punkty,  

IV miejsce: sala 1, przygotowana przez klasę III, 14 punktów

ZZwwyycciięęzzccoomm  ggrraattuulluujjeemmyy  ii  żżyycczzyymmyy  wweessoołłyy

  W sylwestrową noc chętnie ulegamy magii szampańskiej zabawy.
niepamiętnych czasów. Nadchodzący rok witano głośnymi okrzykami, śpi
to, by odpędzić złe moce. 

Podobnie zachowujemy się dziś, choć w duchy mało kto wierzy. Życzenia, które sobie 
składamy, to nic innego jak pradawne zaklęcia, mające zapewnić nam pomyślność. Popularne dziś 
Do siego Roku znaczy ”obyśmy doczekali przyszłego roku”.

Mimo zmian w obyczajach warto spróbować zajrz
okazją do patrzenia  przymrużonym okiem.

Do tradycji sylwestrowej należą fajerwerki. Zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z Chin, gdzie wynaleziono proch strzelniczy
Ostrożnie! 

 

AlO! ALO! Wydanie świąteczne przygotował zespół:

Adrian Płotka, Alexander Ratajek pod opieką Danuty Parys 

W kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. IW kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. IW kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. IW kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. I

    

Składniki:Składniki:Składniki:Składniki:    

• garść suszonych grzybów, najlepiej prawdziwków (ewe
tualnie mieszanych z podgrzybkami) 

• 2 ząbki czosnku 

• 4 średnie buraki 
• 2 litry esencjonalnego wywaru warzywnego (marchewka, 

cebula, pietruszka, por) 
• suszone zioła: 2 liście laurowe, 2 łyżki majeranku, 6 ziar

nek czarnego pieprzu, 4 ziarenka ziela angielskiego
• 3 łyżki posiekanej świeżej natki pietruszki 
• 3 łyżki soku z cytryny 

• sól, świeżo zmielony czarny pieprz  

 

aallęę……   

W przedświątecznym tygodniu grupa szkolnych dziennikarzy ogłosiła konkurs na najpiękniejszy wystrój szkolnej sali. Komisja z 
przedstawicieli klas z uwagą przyjrzała się salom lekcyjnym i pokojowi nauczycielskiemu. 

przygotowana przez klasę II, 28 punktów 
przygotowana przez klasę  I, 27 punktów   

sę III, 14 punktów

yycchh  śśwwiiąątt..  

    

Sylwestrowe znaki szczęściaSylwestrowe znaki szczęściaSylwestrowe znaki szczęściaSylwestrowe znaki szczęścia    

chętnie ulegamy magii szampańskiej zabawy. Nadejście Nowego Roku świętowano hucznie od 
niepamiętnych czasów. Nadchodzący rok witano głośnymi okrzykami, śpiewami, strzelaniem, biciem dzwonów

dziś, choć w duchy mało kto wierzy. Życzenia, które sobie 
dawne zaklęcia, mające zapewnić nam pomyślność. Popularne dziś 

znaczy ”obyśmy doczekali przyszłego roku”.  

Mimo zmian w obyczajach warto spróbować zajrzeć w przyszłość – sylwester jest dobrą 
okazją do patrzenia  przymrużonym okiem. 

Do tradycji sylwestrowej należą fajerwerki. Zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z Chin, gdzie wynaleziono proch strzelniczy

zespół: redaktorzy odpowiedzialni: Marta Wawrzyszuk kl.I, Tomek Kupper kl.II oraz Mateusz Kolera, 

Adrian Płotka, Alexander Ratajek pod opieką Danuty Parys – Siodelskiej. 

    

WigilijnWigilijnWigilijnWigilijnyyyy    barszczykbarszczykbarszczykbarszczyk    

W kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. IW kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. IW kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. IW kuchni swojej mamy podpatrzył Alexander kl. I    

garść suszonych grzybów, najlepiej prawdziwków (ewen-

litry esencjonalnego wywaru warzywnego (marchewka, 

suszone zioła: 2 liście laurowe, 2 łyżki majeranku, 6 ziare-
nek czarnego pieprzu, 4 ziarenka ziela angielskiego 

3 łyżki posiekanej świeżej natki pietruszki 

Przygotowanie:Przygotowanie:Przygotowanie:Przygotowanie: 

Grzyby opłukać na sitku, włożyć do rondelka, zalać 
2 szklankami zimnej wody i zostawić na noc do namoknięcia. 
Następnego dnia grzyby ugotować do miękkości, co może zająć 
około 20 minut, w wodzie, w której się moczyły, z dodatkiem 
liści laurowych i czosnku. 

Buraki umyć, każdy zawinąć w folię aluminiową, ułożyć na 
blasze do pieczenia i piec do miękkości w przez około 1 godzinę 
w 190ostopniach (sprawdzić czy wbity w buracz
w niego wchodzi). Rozwinąć z folii, obrać 
o dużych oczkach. 

Do wrzącego wywaru z warzyw dodać majeranek, pieprz, 
ziele angielskie oraz natkę pietruszki. Dodać starte buraki, d
prawić solą i zagotować. Gotować
około 3 - 4 minuty, zdjąć z ognia i dodać sok z cytryny. Wywar 
warzywny przecedzić (najlepiej odczekać jeden dzień, jeśli mamy 
czas, wówczas barszcz będzie bardziej intensywny) i połą
z wywarem z grzybów. Kilka 
grzybków pozostawić w zu-
pie, resztę wykorzystać do 
farszu na uszka. 
Mmmm… PALCE LIZAĆ 

W przedświątecznym tygodniu grupa szkolnych dziennikarzy ogłosiła konkurs na najpiękniejszy wystrój szkolnej sali. Komisja z 
się salom lekcyjnym i pokojowi nauczycielskiemu. 

Nadejście Nowego Roku świętowano hucznie od 
wami, strzelaniem, biciem dzwonów, a wszystko po 

dziś, choć w duchy mało kto wierzy. Życzenia, które sobie 
dawne zaklęcia, mające zapewnić nam pomyślność. Popularne dziś 

sylwester jest dobrą 

Do tradycji sylwestrowej należą fajerwerki. Zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z Chin, gdzie wynaleziono proch strzelniczy. 

redaktorzy odpowiedzialni: Marta Wawrzyszuk kl.I, Tomek Kupper kl.II oraz Mateusz Kolera, 

Grzyby opłukać na sitku, włożyć do rondelka, zalać  
2 szklankami zimnej wody i zostawić na noc do namoknięcia. 
Następnego dnia grzyby ugotować do miękkości, co może zająć 

w której się moczyły, z dodatkiem 

Buraki umyć, każdy zawinąć w folię aluminiową, ułożyć na 
blasze do pieczenia i piec do miękkości w przez około 1 godzinę  

stopniach (sprawdzić czy wbity w buraczek nóż gładko  
nąć z folii, obrać i zetrzeć na tarce  

Do wrzącego wywaru z warzyw dodać majeranek, pieprz, 
ziele angielskie oraz natkę pietruszki. Dodać starte buraki, do-
prawić solą i zagotować. Gotować na malutkim ogniu przez 

nuty, zdjąć z ognia i dodać sok z cytryny. Wywar 
warzywny przecedzić (najlepiej odczekać jeden dzień, jeśli mamy 
czas, wówczas barszcz będzie bardziej intensywny) i połączyć 


