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Rys. N. Ziętara

Zapewne nikt ostatnio na brak zajęć nie mógł
narzekać. Wystarczy tylko wymienić przygotowania
do świąt Bożego Narodzenia, powitanie nowego
roku, zakończenie pierwszego półrocza w szkole i
związane z nim ostatnie sprawdziany i kartkówki.
Ferie przyniosły chwilę wytchnienia i czas, aby
naładować akumulator na następny semestr. W
nowym 2020 roku przygotowaliśmy kolejną część
naszego pisma. Serdecznie zapraszamy do lektury.
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Co w szkole piszczy?
 21 stycznia przed

klas 7 odbyły się warsztaty dla
rodziców

pod

nazwą

,,Bezpieczny krok”.
 22 stycznia klasy 8a i b były w
kinie na filmie ,,Nieplanowane”.
 Dnia 24 stycznia 2020r. odbył się
turniej piłki siatkowej, w której
wzięły udział klasy 7a oraz 8a/b,
turniej

połączony

Jasełka dla babci i dziadka

zebraniami

był

z

konkursem historycznym ,,W

10 stycznia w naszej szkole odbyły się
Jasełka dla babci i dziadka. Występowali w
nich uczniowie klas: 3a i 1b oraz dzieci z
kółka

religijno-teatralnego.

Po

przedstawieniu dziadkowie aktorów z 3a i z
1b zostali zaproszeni na poczęstunek,
recytację wierszy i śpiewanie piosenek,
które uczniowie przygotowali specjalnie na
tą okazję.
Wszystko się udało, widownia była liczna,

historii jest SIŁA I MOC”.
 13 lutego w kl. 8 a i 8 b odbyło

a dziadkowie zadowoleni!!!

się szkolenie nt. zagrożeń w
internecie

i

środków
Kamila Chmura

odurzających.
 14 lutego 2020r. wszystkie klasy
5 i 6 uczestniczyły w spektaklu
,,Czerwony

Kapturek”.

Cały

występ był w języku angielskim.
 Turniej szachowy.
 20 lutego klasy 8 były na wycieczce
zawodoznawczej w ZSE nr 2.

Michałek pyta dziadka:
Dziadku, jak poznałeś

babcię, skoro

dawniej nie było internetu, czatu, ani gadugadu?
Jak

nie

było?

Babcia

mieszkała

w

internacie, my z kumplami czatowaliśmy
pod drzwiami, a jak tylko wyszła z
koleżankami, to od razu poszliśmy na gadugadu!
http://grywalizacja24.pl/humor-kawaly-z-babcia-i-dziadkiem/

Nowohuckie targi szkół
ponadpodstawowych w
Technikum nr 2 w Krakowie

interesuje. Wszyscy wyszli z masą ulotek
o danych szkołach. Dobrze byłoby także
zobaczyć ofertę wszystkich krakowskich
szkół ponadpodstawowych.
Izabela Jajeśniak

20 lutego klasy 8a i 8b pojechały
na targi edukacyjne do technikum nr 2
w Krakowie. Zbiórka pod szkołą była o
godz. 7.50. Przy okazji tłustego czwartku
dostaliśmy po pączku.
Przy wejściu do „ekonomika”
zostaliśmy rozdzielni na kilka grup. Każda
grupa dostała po parze przewodników,
którzy kierowali nas do różnych klas, które
przedstawiały swoją ofertę, różne kierunki
szkół ponadpodstawowych. Moja grupa
została zaprowadzona m.in. do sali
językowej,
gdzie
uczono
języka
niemieckiego,
spotkaliśmy
również
nauczycielki od tego przedmiotu, które
przeprowadziły z nami krótki quiz. Sala
była bardzo nowoczesna. Następnie
mogliśmy porozmawiać z
uczniami
kierunków technik rachunkowości, technik
handlowiec i wiele innych. Na korytarzach
prezentowały się także inne instytucje, np.
poradnia psychologiczna, w
której
udzielane jest doradztwo zawodowe. Byli
tam przedstawiciele
z
OHP, czyli
ochotniczych hufców pracy. Na koniec
zainteresowani mogli przejść do
sali
gimnastycznej, gdzie prezentowały się
wszystkie szkoły średnie z Nowej Huty.
Była
możliwość
porozmawiania
z
uczniami interesujących nas szkół i
zapoznanie się z ich ofertą. Każde
stanowisko było dobrze zorganizowane.
Dzięki temu, że uczniowie szkół nosili
bluzy lub koszulki z nazwą swojej szkoły,
można było z łatwością znaleźć stanowisko
danej placówki. Po zapoznaniu się z ofertą
opuściliśmy mury „ekonomika”.
Uważam, że ten wyjazd był bardzo
pomocny.
Każdy
miał
możliwość
zapoznania się z ofertą szkoły , która nas

BLOG KSIĄŻKOWEGO MOLA
Od paru miesięcy w szkole działa kółko
polonistyczne
o
nazwie
,,Blog
Książkowego Mola”. Są to zajęcia dla osób
kreatywnych i twórczych. Pod opieką Pani
Anny Dragan dzieci prowadzą stronę na
facebooku. Wrzucają tam posty z wieloma
zadaniami do rozwiązania np. krzyżówki.
Są tam również zdjęcia z podpisami ,,Nasza
twórczość” czyli wykonane własnoręcznie
prace. Znajdą się tam też życzenia dla babci
i dziadka więc jak ktoś nie ma pomysłu to
serdecznie zapraszamy. Znajdziecie tam
informacje na to aby spędzić ciekawie ferie
czy wspaniałe cytaty.
Dominika Zając

Wnuczek częstuje babcię cukierkiem.
– I co, babciu, smakuje ci?
– Tak, wnusiu, bardzo.
– To, dlaczego Azor go wypluł?
https://bogucin.net/2017/05/dowcipy-o-dziadku-i-babci/

WYWIAD Z PANIĄ KARYŚ

była sławna. Podoba mi się w niej to, że ma
bardzo nowatorskie podejście do życia.

Cofniemy się do jej dzieciństwa i

Dominika Zając

zdradzimy, czy lubi jedną z najbardziej
popularnych osób wśród literatury.
PYTANIE 1: Jaka była Pani ulubiona baśń
w dzieciństwie?
-Kopciuszek, wyobrażałam sobie wtedy, że
jestem przepiękną królewną.

Michałek poszedł z babcią do kościoła:

PYTANIE 2: Czy będąc dzieckiem, lubiła

Babciu, ale ja nie chodzę z rodzicami do

Pani czytać książki?

kościoła i nie wiem co tam się mówi

-Tak, uwielbiałam.

Nie martw się Michałku, słuchaj co ja
mówię i powtarzaj za mną

PYTANIE 3: Jaka była Pani ulubiona

Babcia uderza się w pierś i mówi:

lektura/książka w dzieciństwie?

-Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka

-„Zapałka na zakręcie” oraz „Ania z

wina

Zielonego Wzgórza”.

A za babcią Michałek:
-Babci wina, babci wina, babci bardzo

PYTANIE 4: Jaki rodzaj książki czyta Pani
obecnie?

wielka wina
http://grywalizacja24.pl/humor-kawaly-z-babcia-i-dziadkiem/

-Czytam kryminały i książki historyczne.
PYTANIE 5: Czy zna Pani twórczość Olgi

Kobieta przeglądając prasę:

Tokarczuk?

- Marek, czy Ty wiesz ile trzeba biegać,

-Znam Olgę Tokarczuk. Wiem, że wygrała

żeby spalić jednego pączka?

Nobla, jednak nie przeczytałam jeszcze

Mąż zdziwiony:

żadnej z jej książek. Widziałam ją na

- A po co palić pączki?

pewnym z jej spotkań, kiedy jeszcze nie

https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.listserv.chomorl/F0HpSbK-1FU

niezależnych od nas się nie odbył .

Wywiad z
przewodniczącym szkoły
Mikołajem Żywiołem

Wiele osób wątpi w możliwość
realizacji tego pomysłu , np. w ZSŁ
organizowany był w tym roku

Izabela Jajeśniak: Co sprawiło ze

turniej

zdecydowałeś się kandydować na

wspierany przez Allegro , Pyszne.pl

przewodniczącego?

czy

Mikołaj Żywioł: Przewodniczącym

przygotowywany

samorządu

uczniów takich jak my, więc turniej

zdecydowałem

się

League
inne

of

firmy.

Legends
Był

on
grupę

przez

zostać z paru powodów. Przede

jest w zasięgu

wszystkim

ręki. Wystarczy się spróbować.

chciałem

spróbować

swoich sił w czymś nowym. Oprócz
tego miałem parę pomysłów, które

I.J.: Co zamierzasz zrobić w naszej

chciałem zrealizować i pokazać, że

szkole

wcale

przewodniczący?

nie

są

oderwane

od

rzeczywistość.
I.J.:

W

tym

roku

,

jako

M.Ż.: Oprócz turnieju

kampanii

zaproponowałeś

w

wyborczej
e-

zawodów ze speedcubingu oraz

sportowe. Czy odbędą się w naszej

oczywiście sporo innych pomysłów,

szkole?

lecz to osoby zainteresowane musza

M.Ż.: Mam szczerą nadzieje, że w

się zaangażować, to wszystko samo

tym roku uda się to zrealizować ,

się nie przygotowuje. Oczywiście

lecz żeby się to udało,

samorząd szkolny służy pomocą, ale

muszą

się

turnieje

e–sportowego padł także pomysł

wszyscy

zaangażować.

tylko do pewnego stopnia

Przewodniczący nie jest osobą,

– wszystkiego nie przygotuje sam.

która przygotowuje atrakcje dla

Myślę, że zawody w układaniu

uczniów, on tylko / aż organizuje

kostki Rubika mają spory potencjał

pracę i nadzoruje, by wszystko

nie tylko dlatego, że jest spora grupa

poszło zgodnie z planem. Samorząd

zainteresowanych,

jest grupą ludzi, a przewodniczący

dlatego, że już są osoby chętne do

jest tylko jej liderem. Wracając do

pomocy w organizowaniu takiej

turnieju, prawdopodobnie się on

imprezy. Oprócz tego myślę, że są

odbędzie . Już rok temu wszystko

spore szanse na to, że w tym roku

było gotowe i tylko z przyczyn

lecz

także

szkolne Mam Talent odbędzie się w
nieco innej formie.
I.J.: Czy funkcja przewodniczącego
szkoły jest trudna? I jak pogodzić ją
z nauką w klasie ósmej?
M.Ż.: Trochę, ale nie jest to jakiś
duży ciężar, tym bardziej, że sporo
osób chętnie angażuje się pracę SU.
Jedynym problem jest pogodzenie
obowiązków przewodniczącego z
nauką w klasie ósmej.

UWAGA!
Poszukiwane osoby chętne do
pomocy w organizowaniu
szkolnego TURNIEJU ESPORTOWEGO

Wywiad przeprowadziła Izabela
Jajeśniak

Turniej Szachowy w SP 78

W dniu 18 stycznia 2020 r. w naszej
szkole odbył się turniej szachowy.
Turniej rozpoczął się o godz. 10.00.
Zawodników i kibiców powitał
dyrektor szkoły Pan Sławomir
Nosek. Następnie głos zabrał Pan
Stanisław Porębski, który prowadzi
kółko szachowe. Zapoznał on
uczestników z zasadami turnieju. Z
uczestnikami przywitał się również
przewodniczący Rady Rodziców
Pan Roman Lesiński. Życzył
wszystkim udanej zabawy i zaprosił

do częstowania się ciastami
przygotowanymi przez rodziców. W
turnieju wzięli udział gracze
zarówno z młodszych jak i starszych
klas.
Na początku wylosowano pary
grających razem zawodników.
Mistrzostwa zostały rozegrane
systemem szwajcarskim tempo P-15
(15 minut dla zawodnika na partię).
Każdy gracz miał do rozegrania
siedem rund i grał z przeciwnikami
wylosowanymi przez komputer.
Dodatkowo
profesjonalną
atmosferę turnieju podkreślały
fachowe komentarze i podpowiedzi
koordynatorów turnieju
oraz
specjalne zegary do gry w szachy.
Emocji było wiele. Wynik do
samego końca nie był pewny. Każdy
z zawodników otrzymał medal, a
sześciu najlepszych graczy również
puchar. Poza tym każdy gracz dostał
jedną
z
ciekawych
nagród
ufundowanych
przez
Radę
Rodziców. W tym roku zwycięzcą
został Antoni Oleksy z klasy 3a.
Miejsce na podium zajęli również
Marek Wałęga z klasy 6b (II
miejsce) i Dariusz Wonikowski z
klasy 7b (III miejsce). Przez cały
turniej na sali panowała świetna
atmosfera.

- Co robi oskarżony w Tłusty Czwartek?
- Je pączki z adwokatem.
http://sadurski.com/paczek-dowcipy-o-paczkach-humor-tlustyczwartek/

Kącik literacki
Wesoła klasa
Dzisiaj w szkole
rozmawialiśmy w kole,
o feriach, które niebawem przyjdą
i wtedy wszystkie dzieci ze szkoły
wyjdą.
Powiedział wszystkim Wiesiu,
że będzie w Zalesiu,
a Halinka na to:
,, Za niedługo będzie lato”.
Dużo osób będzie na nartach
jeździć,
a Kornel – ze śniegu rzeźbić.
Zmienił temat Józek:
,, Moja siostra woli zamiast sanek –
wózek.
Zjeżdżamy sobie w nim z górki,
a potem czyścimy pazurki”.
Rodziny Marlenki i Henryka się
znają,
dlatego wspólny wyjazd mają.
Grażynka,
to niezła dziewczynka,
z rodziną w góry jedzie
i będzie tam jadła śledzie.
Stasiu i Janusz łyżwy kochają
i z niecierpliwością na ferie czekają.
Maryśka się chwali: ,, Jadę do
sklepu, żeby kupić kask!!!”,
a Czesław na to: ,, Do tego Ci
potrzeba dużo Bożych łask”.
Bolesław mówi: ,, Mam imię jak
Chrobry,
a przecież on był bardzo dobry!”.
Ryszard mu odpowiedział: ,,
Tematu nie zmieniaj!!!
Przecież właśnie gadamy o akcji ,,
ZWIERZĘTA DOCENIAJ!!!”
Krysia i Zena się umówiły,
Na lepienie bałwana, który będzie
bardzo miły.
Nagle Lucjan zaczął kolędy
śpiewać,

i wtedy ze złości Celinka zaczęła
herbatą go oblewać.
Włodziu zaczął krzyczeć: ,,
Przepiórka! Przepiórka! ”,
a to była tylko zjadająca orzecha
wiewiórka.
Cała klasa rozchodziła się już do
domów
i wtedy Czesław chciał bardzo
lodów,
dlatego też zaczął prawić swe
mądrości życiowe,
że ,, chce lamy nowe”.
I kiedy już Czesław wyszedł
i już przed feriami nie przyszedł,
wtedy dopiero nauczyciele z ulgą
odetchnęli,
że nie będą na głowie stawać
musieli,
że nie będą odpowiadać na głupie
pytania
i rozwiązywać trudne ,,czesławowe
zadania”

Kaja Bąk i Kamila Chmura

Do szkoły jazdy przychodzi
staruszek.
– Chciałem się zapisać na kurs
prowadzenia autobusów.
– Dziadku, a trochę na to nie za
późno?
– Nie… byłem u lekarza na
badaniach, żeby sobie przedłużyć
prawo jazdy na moje auto, i on mi
powiedział, że w tym wieku to
najlepiej jeździć autobusem.
https://bogucin.net/2017/05/dowcipy-o-dziadku-ibabci/

PRZEPIS PANI mgr MAGDALENY GÓRSKIEJ NA………
………SŁODKOŚCI Z OKAZJI TŁUSTEGO CZWARTKU !!!

http://regiodom.pl/portal/sites/regiodom/files/imagecache/755x/images/regiodompl/76/faworki-przepis.jpg?p2r2dk

https://d3iamf8ydd24h9.cloudfront.net/pictures/articles/2018/01/20855-v-900x556.jpg

CHRUST (FAWORKI)
SKŁADNIKI:
50 dkg mąki, 5 dkg tłuszczu, 6 jaj (żółtek),
15 dkg cukru pudru, śmietana, 1 torebka cukru
Waniliowego, 50 dkg tłuszczu do smażenia.
PRZYGOTOWANIE:
Mąkę przesiewamy na stolnicę. Ser siekamy
nożem, dodajemy żółtka i jeśli trzeba – trochę
śmietany, wyrabiamy na jednolite ciasto.
Wyrobione ciasto dzielimy na części, wałkujemy
cienkie placki, kroimy w pasy szerokości 3 cm,
długości 15 cm. Każdy kawałek przecinamy przez
środek, jeden koniec paska przekładamy przez
przecięty otwór i przewijamy. Tłuszcz
przeznaczony do smażenia rozgrzewamy w
płaskim garnku: jeżeli wrzucony kawałek ciasta
od razu wypłynie na powierzchnię- oznacza to,
że tłuszcz ma odpowiednią temperaturę do
smażenia. Chrust wkładamy jednorazowo tylko
w takiej ilości, aby swobodnie pływał: po
zarumienieniu odwracamy patyczkiem lub
widelcem na drugą stronę, wyjmujemy na
ręcznik papierowy dla odsączenia z nadmiaru
tłuszczu. Ciepły chrust posypujemy
równomiernie cukrem pudrem z dodatkiem
cukru waniliowego i układamy na półmisku.

OPONKI
SKŁADNIKI:
0.5 kg mąki, 0.5 kg sera białego, 1 szklanka
cukru, ½ szklanki śmietany, 1 łyżka octu,
1 łyżeczka sody, 2 jajka, olej do smażenia.
Do przesianej mąki dodajemy tłuszcz, ser
przekręcamy przez maszynkę lub
przeciskamy przez praskę do ziemniaków.
Do mąki dodajemy ser, jajka, śmietanę,
sodę, sól, cukier i zarabiamy gładkie ciasto.
Możemy podsypać odrobiną mąki.
Następnie odrywamy po kawałku ciasta,
rozwałkowujemy je na grubość ok. 0,5-1cm.
Szklanką wycinamy kółka, a następnie w
każdym kółku kieliszkiem lub nakrętką
wycinamy małe kółeczko, tworząc kształt
oponki. Rozgrzewamy olej. Oponki
smażymy partiami po obu stronach ale
króciutko, tylko do momentu, aż nabiorą
ładnego, brązowego koloru. Oponki po
usmażeniu odsączamy na ręczniku
papierowym. Po ostudzeniu posypujemy
cukrem pudrem.

SMACZNEGO
JAKUB PROSIANOWSKI 7A

Narnia

Zagadki matematyczne

3. Przedstawienie teatralne składa się z dwóch
45-minutowych

części

podzielonych

przerwą. Przedstawienie rozpoczęło się o

kl. 3-4
1. Piraci zaatakowali statek. Kolejno wspinali
się po linie aby dotrzeć na jego pokład.
Kapitan piratów wspinał się jako ósmy.
Przed kapitanem wspinało się tyle osób, co
za nim. Ilu piratów wspinało się po tej linie?
2. Szymon ma dwa jednakowe akwaria. W
pierwszym z nich jest 26 litrów wody, a w
drugim 42 litry. Ile litrów wody musi
przelać Szymon z drugiego akwarium do
pierwszego, aby w obu akwariach było tyle
samo wody?
3. Babcia upiekła 11 ciastek dla swoich
wnucząt. Najpierw udekorowała 6 ciastek

REBUSY
1- Święto obchodzone 14 lutego to…
2- Święto obchodzone 21 lutego to…
3- Święto obchodzone 22 lutego to…
4- Dziecko ze skrzydełkami i strzałkami, mały
dzidziuś to…

5- I love…
6- Zimowa przerwa to…
7- Najpopularniejszy sport zimowy to…
8- Zamarznięte jezioro to…
9- Kartki otrzymywane jako prezent 14.02…
Jeżeli rozwiązaliście zagadki matematyczne
lub rebusy, to zapiszcie swoje odpowiedzi na

udekorowała orzechami. Ile ciastek na

kartce podpisanej imieniem, nazwiskiem

pewno zostało udekorowanych zarówno

i klasą. Następnie dostarczcie odpowiedzi do

rodzynkami jaki i orzechami?

Pani Anity Zakrzewskiej do s. 33 w dniu 28

a

7

minut trwała przerwa?

ciastek

rodzynkami,

następnie

godzinie 10:50, a zakończyło o 12:40. Ile

lutego w czasie przerwy 8.50 – 9.00. Na

kl. 5-8
1. Kwiaty w kwiaciarni znajdowały się w
trzech wazonach. W pierwszym było 16
kwiatów, w drugim 11 a w trzecim 17.
Kwiaciarka sprzedawała tylko bukiety
utworzone z 5 kwiatów. W pewnej chwili
stwierdziła, że nie może wykonać już
kolejnego takiego bukietu. Ile kwiatów
zostało w kwiaciarni?
2. Sześcioletni Adrian ma o 5 lat starszego
brata i 2 razy młodszą od siebie siostrę.
Łączny wiek tego rodzeństwa jest połową
wieku ich mamy. Ile lat ma mama Adriana?

czterech zwycięzców czekają nagrody!

