Suchar
Hej Wszystkim! :D
Witamy ponownie w “Sucharze”. Jak zwykle mamy
dla Was kolejne artykuły. Przeczytajcie wieści z
naszej szkoły, o wydarzeniach szkolnych, które się
odbyły niedawno, przepis na świąteczne ciastka
oraz wiele innych ciekawostek. Znajdziecie tutaj
również propozycję ciekawego
filmu i świetnej książki na święta.
Życzę przyjemnej lektury!‘ :P
Nita

Dzień Górnika w
naszej szkole.
Patrycja Lenort.
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Wywiad
Koniecznie przeczytajcie wywiad z naszą kochaną (za
niedługo byłą) Panią sekretarką Jadwigą Rogała. Jak
wiecie, pracowała w naszej szkole bardzo długo i świetnie
wykonywała swoją pracę. Pragniemy jej za to podziękować
i życzyć szczęścia oraz odpoczynku na emeryturze.
Nita

Wesołych Świąt!

Artur ratuje gwiazd- 7
kę
Igrzyska śmierci

7

Rozrywka

8

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy ciepłych, pięknych chwil,
spędzonych w gronie najbliższych,
które przyniosą tyle wzruszenia, co
radości podczas świątecznych
spotkań, a w nadchodzącym Nowym
Roku optymizmu i niezliczonych
powodów do szczęścia.

Samorząd Uczniowski
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WYDARZENIA
Dzień Górnika

Szkolenie z ING BŚ

4 grudnia w naszej szkole odbył się
Dzień Górnika. Przygotowali tę
uroczystość uczniowie klasy IV.
Przeprowadzono ciekawy i zabawny
konkurs dla klas I-III. Jego celem było
sprawdzenie wiedzy naszych uczniów
o górnikach. Konkurs wygrała klasa II
szkoły podstawowej. Następnie jedna z
uczennic klasy IV wykonała zabawny
skecz pod tytułem „Mariolka w SPA”.
Odwiedziło nas też wielu górników.
Śpiewaliśmy głośne „Sto lat” im oraz
wszystkim Barbarom z okazji ich imienin
m.in. pani wicedyrektor Barbarze
Tomczyk. Zaraz po świętowaniu imienin
śpiewaliśmy piosenki o tematyce
górniczej. Pod koniec uroczystości
każdy uczeń dostał kromkę chleba ze
smalcem. Było to bardzo miłe
wydarzenie.
Vici & Olive

Witam, dzisiaj opowiemy o szkoleniu z
programów oszczędnościowych w
ramach projektu Socrates Comenius,
które przeprowadziły panie z ING Banku
Śląskiego. Na początku panie z ING
Banku powoli i dokładnie przedstawiały
nam oferty kont oraz programów
oszczędnościowych. Później opowiadały
nam o kontach na nieco wyższym
poziomie, a mianowicie jak możemy grać
na giełdzie, ale tylko po ukończeniu 18nastego roku życia. Po skończonej
prezentacji zadawano uczniom różne
pytania
na
temat
kont
oszczędnościowych i innych. Jeżeli ktoś
odpowiedział poprawnie, zostaliśmy
nagrodzeni notesami z logo ING Banku
Śląskiego, panie rozdały także dwa
parasole i folię do pakowania. Gadżety,
które pozostały rozdano uczniom
gimnazjum.

Moda na Świętaa ;-)

Helloo. ;-) W dzisiejszym numerze gazetki pokażę wam jak się
modnie ubrać na święta i sylwestra.
W tym roku podczas Świąt Bożego
RA
Narodzenia będzie dominować czerwień i zieleń. Pokażę wam kilka ubrań
Randy Crawfo
w których będziecie wyglądać modnie
w Cincinnati, gdz
i elegancko. Hitem będą połąrozrywkowych. R
czenia koloru czerwonego i zielonego oraz
na
ubrania w szkocką kratę .
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W latach 70 wra
Czerwień jest barwą miłości jako
bardzo silnego uczucia związanego z zaEuropie. Podp
zdrością. Ponadto jest kolorem ziemskim,
odnieść spekta
oznacza krew, ogień Kolor czerwieni to
barwa władzy – jest to kolor królewski. Natomiast kolor zielony to barwa nadziei na
szczęście, zwycięstwa i kontemplacji. ZieEuropa przyjęła
leń jest kolorem kompromisowym, symbolion Heaven’s D
zuje także nieśmiertelność.
Szkocka krata, jest wełnianą tkaniną o charakterystycznym
wzorze: zwykle symetrycznej kracie stworzonej za pomocą pasów o różnej szerokości i barwie.
An@aa

KĄCIK MUZYCZNY – JAZZ
Jazz powstał na początku XX w.
w Stanach Zjednoczonych. Jego początki łączą się z Congo Square jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i
europejsko-amerykańskiej (bluesa, ragtime'u i muzyki europejskiej). Stanowi on
połączenie muzyki ludowej, artystycznej
i rozrywkowej. Jazz rozwinął się w Nowym Orleanie, mieście o bogatej tradycji
muzycznej. Stamtąd pochodzi również
bardzo rozpoznawalny na całym świecie
Louis Armstrong (wokalista , trębacz),
który dał początek jazzu.

JAZZ W POLSCE – rozpoczął
się w latach 20, kiedy zaczęły powstawać zespoły muzyczne grające w lokalach w sposób naśladujący jazz. W 1928
roku zespół Zygmunta Karasińskiego
podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu dał pierwszy koncert,
grając jazz "do słuchania", a nie do tańca. Ważny był wtedy Jazz Club YMCA.
Muzykę jazzową popularyzowało radio,
w którego programie w 1937 roku jazz
zajmował najwięcej czasu antenowego z
programów muzycznych. Pod koniec lat
30. pojawiła się w Polsce swingowa faza
jazzu, uprawiana przez big bandy Henryka Warsa, braci A. i H. Goldów, Jerzego
Petersburskiego, Szymona Kataszkę,
Adiego Rosnera i Zygmunta Karasińskiego.

Głównymi instrumentami Jazzu są: saksofon, trąbka,
puzon, klarnet, fagot, skrzypce, pianino, gitara,
kontrabas, perkusja i oczywiście śpiew.

RANDY CRAWFORD
Randy Crawford urodziła się w Macon, a dorastała
w Cincinnati, gdzie jako nastolatka pracowała w klubach
rozrywkowych. Randy śpiewała wtedy w zespole, gdzie
na basie grał Bootsy Collins.

W latach 70 wraz z grupą The Crusaders wyjechała w trasę koncertową po
Europie. Podpisała kontrakt z Warner Bros, nigdy jednak nie udało jej się
odnieść spektakularnego sukcesu w USA, mimo faktu, iż posiada jeden z
najoryginalniejszych głosów na świecie.
Europa przyjęła Crawford z większą aprobatą, a single takie jak „Knocking
on Heaven’s Door,” „Rainy Night in Georgia,” i „Last Night at Danceland”
zdobyły powszechne uznanie.
Marlena
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CIEKAWOSTKI
Przepis na święta

Hmm…
Pięć miesięcy od wybuchu I Wojny
Światowej na zachodnim froncie doszło do
niespotykanego wcześniej zjawiska. W
Wigilię Bożego Narodzenia żołnierze
zawiesili walkę i śpiewali kolędy. Gdy 25
grudnia niemieccy żołnierze wyszli
z okopów oraz zaczęli zbliżać się do
aliantów krzycząc po angielsku "Wesołych
Świąt", ci pomyśleli że to fortel. Na
s z c z ę śc i e
obawy
okazały
si ę
bezpodstawne. Dziesiątki brytyjskich
żołnierzy opuściło pozycje obronne i
powitało Niemców życzeniami i uściskami
dłoni. Niektórzy nawet wymieniali się z
wrogami papierosami, co symbolizowało
t radycj ę wręczania świ ąt ecznych
podarków.
Okazywanie świątecznego nastroju w
Bostonie w latach 1659-1681 mogło
kosztować mandat w wysokości 5
szylingów. W brytyjskich koloniach w
Ameryce Północnej, Boże Narodzenie było
bowiem nielegalne. W Ameryce po Wojnie
Rewolucyjnej (lata 1775-1783),
Kongres nie miał nawet w tym dniu
wolnego. Dopiero po około stu latach
ustanowił Boże Narodzenie jako święto
narodowe.
Powszechnie znany wizerunek Świętego
Mikołaja
mknącego
po
niebie
zaprzężonymi w renifery saniami został
stworzony przez autora, który wymyślił
postać jeźdźca bez głowy (The Headless
Horseman).
Rudolf Czerwononosy Renifer został
p o wo ł a n y
do
ży ci a
w
c el a c h
marketingowych.
Ludy germańskie zaczęły przystrajać
wiecznie zielone drzewka jeszcze przed
pojawieniem się chrześcijańst wa.
Dekoracje służyły rozświetlaniu ciemnych i
ponurych zimowych dni. Pierwsze „choinki”
pojawiły się w Strasburgu w XVII wieku.
Monika
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Ciast eczka
pieczone na
Boże
Narodzenie pachną
c yn am on em ,
goździkami
i orzechami.
Mogą to być
kruche
ciasteczka albo
pierniczki, ale najlepiej aby miały kształt
gwiazdek lub zabawnych reniferów i Mikołajów.
Ciasteczka świąteczne
Ciasteczka są łatwe do zrobienia i mają
przepyszny smak. Pięknie wyglądają wycięte w różne kształty oraz przyozdobione
lukrem i posypkami.
Sposób przygotowania:
1.Nagrzać piekarnik do 175°.
2.Utrzeć razem masło, tłuszcz do pieczenia
i cukier. Dodać jajka i nadal ucierać. Dodać
anyż, a następnie 7 szklanek mąki, proszek
do pieczenia i sól. Mieszać, aż ciasto będzie
miękkie. Dodać kolejną szklankę mąki w
razie potrzeby. Schłodzić ciasto.
3.Na lekko posypanej mąką powierzchni
rozwałkować ciasto i powykrawać foremkami ciastka. Ułożyć ciastka na wysmarowanej blaszce.
4.Piec w temperaturze 175°C przez 12 do
15 minut. Po ostygnięciu udekorować ciasteczka polewą lub posypką.
Składniki :
220 g masła
200 g tłuszczu do pieczenia
400 g cukru
5 jajek
940 g (7,5 szkl.) mąki
6 łyżeczek proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
15 g ekstraktu z anyżu
Ilość porcji: 72
Wera

WYWIADY ... WYWIADY….
1.Czy zawsze chciała Pani
zostać sekretarką? Jeżeli nie
to kim chciała Pani być ?
Kiedy rozpoczynałam pracę
w S z k o l e P od s ta w ow e j
w Chałupkach, to dopiero tutaj
poznałam charakter pracy
sekretarki. To bardzo ciekawa
praca, przede wszystkim wiele
w yk on yw a n yc h za d a ń
i czynności związanych jest
z
p r a w i d ł o w y m
funkcjonowaniem szkoły, praca
służąca uczniom, nauczycielom,
a także rodzicom uczniów.
Jeżeli nie podjęłabym tej pracy
tutaj, to na pewno
rozpoczęłabym pracę w innej
instytucji bo lubię nowe
w y z w a n i a .
Za ws ze
chcia łam
być ,,podróżnikiem”,
podróżować po kraju i za
granicą, ale niewiele z tych
marzeń, realizuję ponieważ
praca zawodowa zajmuje mi
bardzo dużo czasu.
2.Jak długo pracuje Pani w
naszej szkole? Jak wygląda
Pani dzień w pracy? Jest on
stresujący?
Przepracowałam dla dzieci
i młodzieży prawie 31 lat.
W naszej szkole pracuję prawie
28 lat , al e w cześni ej
rozpoczęłam pracę też dla
dzieci
w
Przedszkolu w Rudyszwałdzie.
Mówię prawie 31 lat, bo tak
naprawdę zabrakło mi 2

miesięcy do pełnych 31 lat
pracy
w oświacie.
Praca dla uczniów, nauczycieli,
a także rodziców uczniów jest
bardzo ci ekawą pracą
przynoszącą mi wielką radość i
satysfakcję niemalże każdego
dnia.
3.Jakie jest Pani ulubione
zajęcie w czasie wolnym?
W czasie wolnym moim
ulubion ym zajęciem jest
robienie zakupów, ale takich,
które są tylko dla mnie.
Uwielbiam przymierzać ciuszki,
eleganckie buty, a jeżeli zakupy
się udadzą, to lubię iść do
kawiarenki na kawę i wielki
puchar lodów
z
bakaliami.
4.Czy
apele,
które
przygotowują uczniowie są
według Pani są ciekawe?
Który apel w ciągu okresu
pracy w naszej szkole podobał
się Pani najbardziej?
Wszystkie apele w naszej
szkole są bardzo interesujące, z
wielką
starannością
przygotowane przez nauczycieli
i uczniów, a występy zarówno
najmłodszych, jak
i
starszych uczniów, mnie
os obiś cie ba rdzo ujmują
i niejeden raz ze wzruszenia
łezka zakręciła mi się w oku.
Wszystkie uroczystości były i
są bardzo ciekawe, maja swoją
niepow ta rza lną atmos ferę
i oprawę. Najbardziej lubię
inaugurację roku szkolnego,
jasełka, zakończenie roku
szkolnego, komers oraz także
te, które związane są

z rywalizacją międzyklasową a
więc: za w ody sportow e,
konkursy na najlepszą klasę itd.
5.Czy pamięta Pani śmieszną
niecodzienną sytuację w
pracy?
Śmiesznych sytuacji na pewno
było wiele w ciągu całego
okresu mojej pracy, ale taką
szczególną
s ytuacją
niecodzienną była ta: pewnego
razu przed drzwiami naszej
szkoły ktoś zostawił pudełko
za w i ą za n e s zn u rk i e m z
karteczką ,,Nazywam się Mija”.
Wtedy w pierwszym momencie,
byliśmy bardzo wystraszeni,
nikt nie chciał dotknąć tej
paczki, bo istniała możliwość,
ż e m oż e za w i e ra ć c oś
niebezpiecznego, ale potem
woźny, pan Leszek Pawełek,
wziął pudełko do kotłowni i
otworzył go. Okazało się, że to
podrzucony kot perski i wtedy
było śmiechu co nie miara.
Oczywiście opiekowaliśmy się
kotkiem, dawaliśmy mu jeść, aż
pewn eg o ra zu znalazł
właściciela.
6. Czy uczniowie często
sprawiali Pani problemy? Czy
polubiła Pani pracę w naszej
szkole?
Tak, bardzo polubiłam pracę w
naszej szkole, a uczniowie
nigd y nie spra wia li mi
problemów. Jeżeli potrzebowali
pomocy lub mieli jakiś kłopot,
to ja starałam się szybko go
rozwiązać i pomóc.
Dziękujemy za wywiad i za
to, że solidnie Pani pracowała
w naszej szkole.

„By Ci wszystko pasowało,
By kłopotów było mało.
By się wiodło znakomicie,
By wesołe było życie.
Sto całusów na dodatek,
By smaczniejszy był opłatek.”

Karolina Kowacz.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Niezłe przypadki ze szkolnej ławki cdn.
(…) Nie zaskoczył
mnie ten niecodzienny widok,
ponieważ
takie ,,odpały” to codzienny
styl życia naszego Jasia. Nie
spodziewałam się jednak, że
tak wysoko wejdzie po zardzewiałym i bardzo niestabilnym piorunochronie. No
ale cóż … Jasia po prostu nie
da się przewidzieć. Z nim
nuda nie ma miejsca, bo najwidoczniej nie został stworzony, aby być spokojnym i
zrównoważonym człowiekiem. Jednakże jego dzisiejsza ''wspinaczka'' nieco mnie
przeraziła. Zauważyłam, żewspiął się już ponad połowę
szkoły. Po chwili jednak jego
ręce osłabły i kolega Jasiek
zaczął schodzić z niestabilnego drutu. Całe szczęście, że
zszedł w porę, bo inaczej
mogłoby się to dla niego źle
skończyć.
Czemu? - zapytacie.
Ponieważ Pan Feotil zbliżał
się już właśnie w jego stronę.
Gdy tylko Jasiek zszedł z
piorunochronu zauważył, że
jego dłonie jak i całe ubranie
są pokryte jakimś pomarańczowy m p yłem! T y m
„pyłem'' była rdza! Tak! Jasiu był cały brudny od zardzewiałego drutu, po którym
się wspinał. Jego dzisiejsza
wspinaczka to był jeden
wielki błąd! Ale Jasiu, to

Jasiu, więc wybrnie z każdej
sytuacji! Kiedy Pan Feotil
wyszedł na szkolne podwórko i ujrzał Jasia, od razu poczuł, że coś się tam działo.
Ledwo co zawołał Jasia zadzwonił dzwonek i musiał iść
na lekcje. Na następnej lekcji
mieliśmy język polski. Tym
razem obeszło się bez słynnego ,,wejścia smoka do gnojoka”, aby uniknąć kary
za ,,wspinaczkę”. Po dzwonku wszyscy weszliśmy do
sali i rozpoczęła się normalna
lekcja.
Po chwili jednak Jasiowi zaczęło się coraz bardziej nudzić. Gdy tylko Pani
zaczęła dyktować notatkę,
Jasiu wstał i podszedł do historycznego regału, na którym min. znajdował się stary
telewizor, naczynia i bardzo
stare radio, które pochodziło
prawdopodobnie sprzed wojny. Na takie bynajmniej wyglądało. Jasio zaczął kręcić
coś przy wcześniej wspomnianym radio i szukać sposób jego włączenia. Nagle
szperając z tyłu radia, znalazł
stary, czarny kabel, który nie
posiadał dużych uszkodzeń, a
więc radio powinno bezproblemowo działać. Taak …
Pozostało jeszcze tylko znaleźć gniazdko, do którego
mógłby podłączyć kabel.
Kombinował, aż tu nagle

„Przez śnieżycę, zawieruchę
ślę życzenia i otuchę,
by te święta, choć tak zimne,
były ciepłe i rodzinne.
Moc prezentów i miłości,
w Nowym Roku pomyślności.”
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krzyknął : Ha
ha! Mom cie
piedr ónie!
Cała
klasa
ski er owa ła
głowę w stronę Jaśka i z
wielkim zainteresowaniem w
oczach przypatrywała się
jego zmaganiom z szafą, którą właśnie odsuwał, aby dostać się do gniazdka. Po odsunięciu ciężkiej, starej szafy
podłączył kabel do gniazdka
iii … I NIC !!!
Niezwykle oburzony
niepowodzeniem radia Jasio
walnął w nie z całej ,,pety”
jak to zazwyczaj był mawiać
i nagle… Radio zaczęło bardzo głośno huczeć!
Uradowany sukcesem Jasiek
pokręcił co nieco różnymi
pokrętłami i nagle... W radiu
było słychać niemieckie ,,szlagiery” i cała klasa
wybuchła śmiechem! I tak
oto właśnie minęła lekcja
polskiego...
( Dalszy ciąg w następnym numerze
gazetki szkolnej „Suchar”. Pozdrawiam i serdecznie zachęcam do
zakupu ).

LiLi ;*

„Z okazji Świat Bożego Narodzenia,
życzę Ci na stole dużo jedzenia.
By ryba świetnie smakowała
i kapusta pięknie się prezentowała.
Choinka ślicznie świeciła
i każda bombka się mieniła.
Byś znalazł pod choinką prezentów moc,
w tę świąteczną noc.”

KULTURAlnie
"Artur ratuje Gwiazdkę" to znakomi- Technologia dotarła nawet do Bieguna Półte kino rozrywkowe doskonale oddające
naturę zbliżających się świąt. Co więcej,
jest to produkcja zrealizowana z myślą
zarówno o dzieciach (choć raczej tych
nieco starszych), jak i dorosłych. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie i niezależnie od
tego, co to będzie, efekt jest ten sam:
chce się ten film obejrzeć jeszcze raz.
Fabuła:
Film opowiada o pracy Mikołaja. O tym, w
jaki sposób rozdaje prezenty dzieciom na
całym świecie… I to w jedną noc! Pomaga
mu w tym jego starszy syn - Steve oraz
ogromna gromada jego pomocników - elfów. Jednakże nie robi tego tak, jak słyszymy w opowiadaniach: „Mikołaj razem ze
swoimi reniferami przemierza cały świat w
swoich saniach..” NIE!

nocnego i to właśnie dzięki niej wszystko
się dzieje. Mikołaj ma także młodszego
syna - Artura - jednak on nie pomaga w
ten sam sposób co Steve. Artur zajmuję
się pocztą, którą otrzymuje Mikołaj od
dzieci z całego świata. Czyta listy, a czasami nawet odpisuje. Dzięki temu wie, co
dane dziecko chcę pod choinkę. Po rozdaniu wszystkim prezentów Mikołaj i jego
druzyna się cieszą… Lecz w przeliczeniach
komputera od Steve’a wystąpił błąd i jedna dziewczynka nie dostała prezentu. Artur, nie chcąc zawieść dziecka, postanawia
własnoręcznie dostarczyć jej wymarzony
rower. Artur więc - z pomocą swego trochę szalonego dziadka oraz ambitnej elfki
Bryony - wyrusza starymi saniami do miasteczka dziewczynki, mając przy tym ciekawe przygody.

Igrzyska śmierci W pierścieni Ognia
„W pierścieniu ognia” autorstwa Suzanne Collins to kontynuacja bestsellerowych już „Igrzysk śmierci”. Przyznam, że z
niecierpliwością czekałam na tę książkę, zachwycona pierwszą
częścią historii Katniss, zwycięskiej trybutki z Dwunastego Dystryktu. Jednak gdzieś z tyłu głowy świtała mi pewna wątpliwość.
Co, jeśli okaże się, że druga część jest kompletnym niewypałem?
Niestety wielokrotnie przekonałam się, że kontynuowanie świetnej powieści przez autora często, źle się kończy. Z reguły dzieje
się tak, że pisarzowi zaczyna brakować pomysłów i kolejne części stają się tylko komercyjnymi pożywkami. Nie tym razem, moi drodzy! Suzanne Collins stanęła na wysokości zadania i ze spokojem sumienia mogę powiedzieć, że „W pierścieniu ognia” dorównuje swojej
poprzedniczce, jeśli nawet nie okazuję się być lepszą. Świetna, trzymająca w napięciu fabuła, nagłe zwroty akcji i ani chwili nudy!
Katniss, po spektakularnym zwycięstwie wraca do swojego Dystryktu i tam okazuje
się, że to nie koniec jej przygód. Jeśli myśleliście, że wszystko potoczy się jak najlepiej dla
głównej bohaterki, to niestety… Problemy zaczynają się mnożyć. Wraz z Peetą wyrusza w
obowiązkowe Tournee po wszystkich Dystryktach. Dziewczyna po raz kolejny musi wykazać się odwagą i mądrością. Okazuje się jednak, że sprawy zaczynają się komplikować i to
co wydawało się oczywiste, już takim pewnym nie jest. Katinss po raz kolejny musi ratować
swoich bliskich. Dlaczego? Tego dowiecie się czytając „W pierścieniu ognia”.
Karolina
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ROZRYWKA
Zagadki
1. Pewien człowiek miał brata, ale brat tego człowieka nie miał brata.
Kim był człowiek dla brata?
2. Biegniesz w maratonie, meta jest coraz bliżej. Wyprzedzasz zawodnika na drugiej pozycji. Który jesteś?
3. Jak zerwać gałązkę, na której siedzi ptak?
4. Niektóre miesiące mają 30 dni, a niektóre 31. Ile jest miesięcy, które
mają 28 dni?

ROZWIĄŻ REBUSY

Pytania:

1.

Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych czekoladach.

2.
3.
4.

Ozdoba na świąteczne drzewko.

5.
6.

Świąteczne drzewko.

Leżało w nim dzieciątko w stajence.
Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na
rozpakowanie.
Msza święta odbywająca się w Wigilię około
północy.

7. Twoi najbliżsi.
8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.
9. Betlejemska.
10. W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem

11. Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.
12. Powóz Mikołaja.
13. Ciągną Mikołaja i jego powóz.
Imię bożego dzieciątka.

Poniżej wpisz rozwiązanie. Spośród zebranych
haseł odbędzie się losowanie w dniu 03.01.2014

Hasło: ……………………………………..
Imię i nazwisko: ……………………….....
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