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Nota redakcyjna

Jasełka

Już nowy rok, więc:
19 grudnia odbyły się jasełka
i wigilia szkolna w
restauracji ValdeBene.
Ubieranie choinki,
dekorowanie stołu, śpiewanie
kolęd i pastorałek – oto
wszystko podczas
przedstawienia wykonywały
dzieci. Potem były prezenty
od świętego Mikołaja – było
bardzo śmiesznie ☺
Pani Dyrektor i ksiądz
proboszcz złożyli wszystkim
życzenia i zaprosili do
wspólnej uczty wigilijnej. Cieszę się, że mogłam tam być,
było bardzo fajnie.

Dużo uśmiechu,
siły i wytrwałości
w dążeniu do celu,
sukcesów w dalszej nauce,
tylko słonecznych dni,
przyjaźni, miłości
i
wielu radości.
Aby ten rok uskrzydlił
każdego
z Was .

Zuzanna Danił
Redakcja
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc styczeń - luty w roku szkolnym 2014/2015

23.01. uczcimy dzień
Babci i Dziadka ☺
13.02. – Bal
Karnawałowy Indiański!
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Mikołajki
5 grudnia odbyły
się
Mikołajki
szkolne.
Wszyscy
przebrani
za
Mikołaje, Śnieżynki czy renifery przybyli by
uczestniczyć w zabawie.
Dostaliśmy list od Św. Mikołaja z instrukcją
jakie zadania musimy wykonać, by otrzymać
prezenty. Ubieraliśmy choinki, śpiewaliśmy
kolędy, zgadywaliśmy czym pachną skarpety
Mikołaja,
rozwiązywaliśmy
krzyżówki,
„ciągnęliśmy sanie z Mikołajem” i ozdabialiśmy
skarpety mikołajowe.
Skarpety powiesiliśmy na kominku ☺
Czekaliśmy
czy odwiedzi nas Prawdziwy Święty
Mikołaj, ale niestety przysłał swoich
otrzymał
pomocników.
Każdy
prezent, a my będziemy czekać czy
Święty Mikołaj odwiedzi nas
w Święta ☺

Kuchcikowo
Walentynkowe Precelki
Po zagnieceniu ulep z ciasta w kulę,
przykryj miskę ściereczką i odstaw
w ciepłe miejsce na godzinę –
powinno powiększyć się dwukrotnie
Formuj z ciasta precelki, serduszka,
a nawet serduszka przebite strzałami
amora! Powstaną drożdżowe
precelki dla najukochańszych!
Będziesz potrzebować:
- 1 szklanka ciepłego mleka
- 2 łyżki stołowe cukru
- połowa opakowania drożdży
- 4 szklanki mąki
- 1 jajko
- gruboziarnista sól
- duża miska
- blacha do pieczenia
wysmarowana masłem
Wykonanie:

Złoty słowik
Również 5 grudnia po
południu
odbył
się
w Konarzewie Powiatowy
Przegląd Piosenki „Osób
Niepełnosprawnych
„Złoty
Słowik”.
Nasi
uczniowie
Martyna Dobrzyńska, Nikola

w składzie: Wiktoria Janas,
Łukaszewicz, Paweł Marczak,
Marcin
Napierała,
Katarzyna
Gałązka i Paulina Chojnacka – dali
czadu! Publiczność śpiewała z
nimi, bujała się , a na koniec
każdego
występu
gorąco
oklas
kiwała wykonawcę lub wykonawców. Nie
możemy
już
doczekać
się
przyszłorocznego Słowika!

http://miastodzieci.pl/zabawy-dladzieci/zabawa/6:zabawy-dla-dzieciwalentynki/5332:walentynkowe-precelki

1. utrzyj drożdże z cukrem, dodaj
ciepłego mleka
2. odstaw w ciepłem miejsce na 15
min
3. dodawaj stopniowo mąki i
zagniataj
4. gotowe ciasto uformuj w kulę,
przykryj miskę ściereczką i odstaw
w ciepłe miejsce na godzinę powinno powiększyć się
dwukrotnie
5. formuj z ciasta precelki,
serduszka, a nawet serduszka
przebite strzałami amora!
6. układaj na blasze, smaruj każde
ciastko roztrzepanym jajkiem
i posypuj solą
7. piecz okolo 10-15 min
w temperaturze 250 stopni
Smacznego!
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WYSTAWA LEGO
3 grudnia byliśmy wszyscy na
wystawie klocków lego w Galerii
Pestka. Interaktywna, największa
w Polsce wystawa budowli
z klocków Lego. Wielkie plansze
z klockami ułożone w gablotach

ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ
GŁÓWKI

cieszyły nasze oczy. Miło było
podejść do gabloty i zastanawiać
się z jakiego filmu, bądź bajki jest
widziana ekspozycja. Największy
zachwyt wzbudził w nas Titanic,
zrobiony
tylko
w
całości
z klocków! Mamy nadzieję, że
wystawa wróci do Poznania.

Z serii Duszek przedstawia...

+IE
Karnawał

Karnawał to okresów balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w dniu Trzech Króli
czyli 6 stycznia, koniec wypada w Środę Popielcową.
Sam karnawał kojarzy się jednak z szaleństwem
noworocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach
i balach, które wstrzymywał skutecznie okres adwentu.
Oczywiście rozpatrując w ten sposób samo istnienie karnawału równie dobrze można
powiedzieć, że jest on przejawem szampańskiej zabawy przed okresem Wielkiego Postu, który
poprzedza Święta Wielkiej Nocy. Zwłaszcza na to tłumaczenie wskazuje sama nazwa
„karnawał”, ponieważ rozdzielając na odpowiadające człony w języku włoskim, otrzymamy
znaczenie pożegnanie mięsa, co jednoznacznie można skojarzyć z zapowiedzą nastania postu.
Wracając do tematu dzisiejszej formy karnawału, należy zwrócić uwagę, że nie można
jednoznacznie określić jego długości. Wiąże się to ściśle z ruchomością Świąt Wielkiej nocy,
a w szczególności Środy Popielcowej.
Polska nie pozostaje w tyle za innymi krajami w kwestii karnawałowego szaleństwa. Już od
dawnych czasów polski karnawał, nazywany zapustami, obfitował w dobrą zabawę i mnogość
wydarzeń. W naszym kraju podobnie jak i w innych krajach okres ten był czasem poczęstunków,
dużej ilości tańca i szeroko rozumianej zabawy.
Także do nas zawędrował zwyczaj organizacji balów maskowych, nazywanych redutami. Także
wieś bawiła się w czasie karnawału. Jeżeli chodzi o szlachtę, to ulubioną rozrywką były wielkie
kuligi, które zmierzały od dworu do dworu oraz oczywiście późniejsze bale z ucztami i parkietem do
tańca. Także ludność wiejska celebrowała nastanie karnawału. W granicach możliwości jedzono,
pito i tańczono przez cały okres trwania karnawału. Wszystkie osoby, które przebierały się, były
chętnie przyjmowane w domach.
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Zabawa wróżbiarska
24 listopada odbyły się Andrzejki
połączone
z
Katarzynkami.
Tradycyjnie w ten dzień wróżyliśmy
sobie, co stanie się w przyszłości.
Jakie będzie imię męża czy żony, kim
każdy zostanie z zawodu, itd. śmiechu
i radości było co nie miara.
Imprezę
zakończyła
konkurencja,
podczas której musieliśmy piosenki
z danym słowem. Słowo prowadziło do
litery, a litery tworzyły hasło ☺
Było super!

Gala „Otwarty
Świat”
29 listopada zebraliśmy się
w Nowej Gazowni, by świętować zakończenie wspólnych zajęć
organizowanych przez Fundację
APJA.
Na
gali
było
wiele
atrakcji, aktor Teatru Nowego
pan Janusz Andrzejewski czytał
bajki, występował trzy osobowy
zespół szantowy i p. Tomasz Szwed z zespołem. Dziękujemy za
wspaniałą galę! Cieszymy się na dalszą współpracę☺

Z wizytą u biskupa
8 grudnia odwiedzilismy jak co roku
Ostrów Tumski, by połamać się
opłatkiem
z
bp.
Grzegorzem
Balcerkiem. Przedstawilismy nasze Jasełka, które biskup
przyjął z wielką radoscią. Bardzo podobały się nasze
pastorałki, których nigdy nie spiewalismy wczesniej.
Ksiądz Balcerek poprosił nas nawet bysmy zaspiewali kilka
pastorałek jeszcze raz. Zrobilismy to z wielką ochotą. Po
życzeniach i połamaniu się opłatkiem poszlismy do stolu,
by poczęstować się ciasteczkami.
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Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz, że…
1.Kot spędza średnio 2/3 doby
na drzemce. Oznacza to, że
dziewięcioletni kot przespał
całe sześć lat swojego życia.
2.Koty blisko 1/3 czasu,
w
którym
nie
śpią,
wykorzystują na mycie się.
3.W przeciwieństwie do psów,
koty nie rozpoznają słodkiego
smaku.
4.Kocury
są
zazwyczaj
lewołapkowe, podczas gdy
większość
kotek
używa
częściej swojej prawej łapki.
5.Koty wydają z siebie ok. 100
różnych dźwięków , psy
natomiast tylko ok. 10.
6.Koci słuch jest lepszy niż
słuch psa. Koty są w stanie
wychwytywać
dźwięki
o wyższej częstotliwości, niż
te, które są słyszalne przez
człowieka.
7.Maksymalna
prędkość
biegnącego kota to 49km/h.
8.Koty ocierają się o ludzkie
nogi nie tylko dlatego, że to
lubią, ale również po to, aby
zaznaczyć swoje terytorium
gruczołami
zapachowymi
zlokalizowanymi w okolicy
pyszczka.
http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach/
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