


Witajcie w kolejnym wydaniu naszej gazetki!
Z okazji zbliżających się świąt znajdziecie tam: pomysły na prezenty czy
tradycyjne potrawy wigilĳne i wiele innych, równie świątecznych działów.
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PomysłyNaPrezenty
W tym dziale podrzucimy wam pomysły na prezenty dla rodziny, przyjaciół,
kolegów itp.

Idole

Prawie każdy z nas ma swojego ulubionego piosenkarza, aktora czy modela.
Wiąże się to również z tym, że chcemy posiadać rzeczy związane właśnie z tą
osobą.Wielkiemu fanowi możemy dać:
- album
- biografia

- plakat
- merch (rzecz z oficjalnego sklepu)
- perfumy lub coś z kolekcji
kosmetyków idola

PudełkaPrezentowe

Ostatnio modne są też prezenty, które w środku zawierają dwa lub trzy kolejne
pudełka. Na ścianki poszczególnych kartoników można wsunąć życzenia, włożyć
do kopert np. voucher lub wrzucić słodycze.
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Pomysły na prezentyDIY!
Witajcie czytelnicy, dla większości z nas Święta bez prezentów są nieudane.
Jednak nie zawsze mamy odpowiedni budżet, pomysł czy po prostu chcemy
podarować coś od serca drugiej osobie. Na ratunek przychodzimy doWas z

pomysłami na prezenty, które będziecie mogli sami zrobić w domu.

1. Gotowe babeczki w słoiku
Na początek przygotowujemy produkty:

Duży słoik
Kokardę lub wstążkę

Karteczkę z dziurką, na której będziemy mogli napisać przepis
Dwie szklanki mąki
Jedna szklanka cukru

Jedna łyżeczka proszku do pieczenia
Trzy czubate łyżki tradycyjnego kakao (nie chodzi o takie słodkie do picia)

Małe czekoladki lub inne dekoracje
Składniki przesypujemy do słoika w następującej kolejność

Cukier
Mąka

Proszek do pieczenia
Kakao

Na samej górze dajemy ozdoby
Na małej karteczce (tej z dziurką) zapisujemy produkty mokre które trzeba będzie

dodać do naszej suchej mieszanki:
Jedna szklanka mleka
Jedna szklanka oleju

Dwa jajka
Następnie nawiązujemykarteczkę nawstążkę i obwiązujemynią słoik.

GOTOWE!

2. Waniliowy Peeling
Na początek przygotowujemy:
Słoiczek w którym umieścimy peeling

Półtorej szklanki cukru
Aromat waniliowy (no chyba, że wolisz zrobić cytrynowy to wtedy użyjesz

aromatu cytrynowego)
Olejek migdałowy

Wstążka oraz karteczka z dziurką
Opcjonalnie skórka cytryny lub wanilia (zależy od aromatu który

wybierzemy)
Najpierw do oddzielnej miseczki wsypujemy półtorej szklanki cukru, do której
dodajemy olejek migdałowy, robimy to na oko dopóki cukier nie połączy się ze

sobą i nie będzie wyglądał mniej więcej tak:

Następnie dodajemy ok. 2-3 krople aromatu i znowu mieszamy. Ten krok jest
opcjonalny. Jeżeli użyliśmy aromatu cytrynowego możemy dodać trochę skórki z

cytryny, przy waniliowym trochę wanilii dla dekoracji
Tak jak w poprzednim pomyśle przywiązujemy karteczkę na wstążkę i piszemy na

niej, że peeling domowy nie ma długiej daty przydatności co znaczy, że od
momentu otworzenia będziemy mogli go używać ok, 3 tygodnie. Ważne, żeby

wstążka była obwiązana wokół słoika.
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Potrawy

Dzisiaj przedstawięWam parę ciekawych, ale zarazem tradycyjnych potraw, które
mogą zainspirowaćWas oraz waszych rodziców.
Pierwszą potrawą, którąWam zaproponuje to
pierogi, dokładnie tak. Pierogi wszelakiego rodzaju
takie jak np. z kapustą i z grzybami czy pierogi
ruskie. Są one bardzo łatwe w wykonaniu i na pewno
Wasi rodzice lub dziadkowie wiedzą, jak je wykonać.

Następna potrawą jest barszcz czerwony z
uszkami, których wypełnieniem są grzyby. Sam
barszcz jest chyba moją ulubioną Świąteczną
potrawą, która w każde święta znajduje się w
moim domu.

Trzecią daniem jest karp. Ja osobiście nie lubię ryb, ale
wiem że w wielu domach jest to niezbędna potrawa
świąteczna.

Naszą czwartą i ostatnią potrawą są paszteciki z pieczarkami i
kapustą. Są one świetną potrawą, a nawet przekąską, którą
możemy wykonać o każdej porze roku, a co najlepsze możemy ją
ze sobą wszędzie zabrać.Wiele piekarni jest już w nią
wyposażone, dzięki czemu zawsze możemy ją spróbować.

To już wszystkie potrawy, które według mnie muszą się znaleźć na świątecznym
stole i są jego nieodłączną częścią.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Dominika

Moda

Dzisiaj pokażemy wam parę inspiracji na kreację
sylwestrową. Zaczynajmy!
Mini Sukienki
Krótkie sukienki o prostym kroju i ramiączkach.
Jednak dla dziewczyn w naszym wieku zalecana jest ich
druga ostatnio popularniejsza odmiana. Różnica polega na
dłuższych ramionach, no i zabudowanej górze (nie we
wszystkich).

(missguided)

Sukienki z ażurowymi dodatkami
Są „lekkie”, więc jeśli chcemy to możemy coś do nich
dołożyć. Najczęściej spotykamy je w kolorze czarnym
lub białym, bo po prostu najładniej w nim wyglądają.

(H&M)

Sukienki o kroju marynarki
Tutaj chyba nie trzeba się rozpisywać. Są to po prostu
sukienki, które być może i były marynarką.

(H&M)
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Fasony:

Cekiny
Zawładnęły sylwestrami, chyba nie ma hucznej imprezy sylwestrowej bez chociaż

jednej osoby ubranej w coś cekinowego.

Mieniące się tkaniny
Drugie najczęściej noszone sylwestrowe fasony, tuż po cekinach.

Tiule
Znany z nie tylko sylwestrowych zabaw, ale i różnych przyjęć np. bale czy

urodziny.
Kolory

Tu zostaną przedstawione kolory, które powinniście założyć na sylwestra.
- przede wszystkich ciemna kolorystyka, a w niej zawładnie butelkowa zieleń.

- z ciepłej palety będzie to czerwień.

Makĳaż Sylwestrowy
Witam wszystkich czytelników.W tym artykule zaproponujeWam pomysł na
makĳaż sylwestrowy, który będzie lekki, łatwy w wykonaniu i taki, który z

pewnością spodoba się wszystkim.

Pamiętajcie, że makĳaż nie jest konieczny, ale wiem, że jest wiele osób, które
czują się z nim pewniej.

Natural Glam
Na początek nakładamy na twarz krem/bazę/ primer zależy co macie. Ten krok
będzie dla naszej twarzy ochronną powłoką przed makĳażem. Następnie
nakładamy krem bb. Jest to opcjonalny krok, jeżeli uważacie, że nie potrzebujecie
większego krycia. Na niedoskonałości, zaczerwienienia lub pod oczy oraz w
miejsca, w które uważacie, że potrzebujecie dodatkowo rozświetlić i zakryć
nakładamy korektor. Wszystko przykrywamy pudrem np. sypkim
transparentnym. Teraz, aby uwydatnić nasze kości policzkowe nakładamy
bronzer. PAMIĘTAJCIE nie przesadzajcie, bo będziecie wyglądać jak Karyna po
solarce. Teraz mój ulubiony krok, czyli rozświetlacz. Nakładamy go na kości
jarzmowe, czubek nosa, łuk kupidyna oraz w wewnętrznych kącikach oczu.

Następnym krokiem jest makĳaż oka. Jako iż jest to „Natural Glam” to użyjemy
jasnych cieni. Na całą powiekę ruchomą nakładamy perłowy cień podobny do
koloru skóry.W zewnętrznym kąciku oka dajemy ciemny cień taki jak brązowy,
burgundowy czy beżowy.Ważne, żeby był dosyć mocniej ciemniejszy od
wcześniej nałożonego cienia i wblędowujemy go w kącik oka. Powinno to
wyglądać o tak:

Następnie nakładamy zwykły tusz do rzęs.

Ostatni krok to usta to zależy odWas, ponieważ
możecie użyć błyszczyku bezbarwnego czy z
drobinkami. Szminki brudno różowej lub beżowej
zależy to tylko i wyłącznie od waszych preferencji

To już wszystko, mam nadzieję, że w miarę łatwo wyjaśniłam wam proces
nałożenia całego makĳażu i, że z niego skorzystacie

Dominika
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Kogo spotkałbyś na biegunie północnym?
1.Conajbardziej lubisz w świętach?

a) Czekanie na prezenty
b) Pieczenie ciasteczek
c) Zabawy na śniegu

2.Gdzie byłbyś najbardziej szczęśliwy?
a)W podróży
b)W domu
c)W ZOO

3. Jaki jesteś?
a) Empatyczny, ale chciwy
b) Zabawny, ale leniwy
c) Żądny przygód, ale bezmyślny

4.Wolisz dawać czy otrzymywać prezenty?
a) Otrzymywać
b) Dawać
c) Otrzymywać i dawać

5.Cowolałbyś zrobić na biegunie północnym?
a) Zwiedzić krainy wiecznego lodu
b) Zjeść ciasteczka pani Mikołajowej
c) Złowić jakąś rybę

6. Jak dużopodczas świąt?
a) Za mało…
b)W sam raz
c) Tyle, ile dam rade!

7.Naktórej liście jesteś w tym roku?
a) Na obu
b) Na grzecznych
c) Na niegrzecznych

Odpowiedzi:
Najwięcej „a” -Krampus -Podczas wycieczki na Biegun Północny spotkałbyś
Krampusa! Przerażający stwór zaciągnąłby Cię do swojej jaskini, z której nigdy
nie wróciłbyś już do domu!
Najwięcej „b” - ŚwiętyMikołaj - Podczas wycieczki na Biegun Północny
spotkałbyś Świętego Mikołaja! Dostałbyś od niego autograf i podwiózłby Cię do
domu swoimi magicznymi saniami!
Najwięcej „c” - Elfy - Podczas wycieczki na Biegun Północny spotkałbyś elfy!
Opowiedziałyby Ci o pracy w Laponii i pokazały najciekawsze miejsca. Niestety
szybko musiałbyś wracać do domu!

Witajcie drodzy czytelnicy! TuWróżkaAlfreda.W tymnumerze damwamwróżby
prosto zmojejmagicznej kuli, dzięki której dowiecie się cowam się stanie w

tegoroczne święta.

Baran – Podczas ozdabiania choinki zbijesz jedną z bombek
Lew – Pomożesz w przyrządzaniu potraw świątecznych

Rak – Pobijesz swój dotychczasowy rekord ilości zjedzonych pierogów
Ryba –Dostaniesz wymarzony prezent

Waga–Wywrócisz choinkę
Byk–Zaśniesz na Pasterce

Skorpion–Dostaniesz skarpetki
Wodnik–Nauczyciel wstawi ci 5 z ostatniego

sprawdzianu
Panna – Spotkasz się z osobą, za którą tęsknisz

Strzelec – Spełnisz swojemarzenie
Koziorożec – Pomożesz w ozdabianiu choinki

Bliźnięta –Zrobisz pyszne pierniczki

WróżkaAlfreda

PrzygotowałyśmydlaWas świetne piosenki idealne na
imprezę sylwestrową. Uwzględniłyśmy tutaj radiowehity,
piosenki nieznanych artystów i wiele więcej, w takim razie

zaczynajmy!
Ali Gatie – It’s You
Ariana Grande, Social House – boyfriend
Ariana Grande – break up with your girlfriend, I’m bored
Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey – Don’t Call Me Angel
Ariana Grande – 7 rings
Ava Max – So Am I
Ava Max – Torn
Bebe Rexha – You Can’t Stop The Girl
benny blanco, Khalid, Halsey – Eastside
Billie Eilish – bad guy
Billie Eilish – bury a friend
Camila Cabello – Liar
Chris Brown – Summer Breeze
Chris Brown – Undecided
Daddy Yankee, Snow – Con Calma
Dan + Shay, Justin Bieber – 10, 000 Hours
Doja Cat – Candy
Dua Lipa - Don’t Start Now
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Ed Sheeran, Khalid – Beautiful People
Ed Sheeran, Justin Bieber – I Don’t Care
Georgia Ku –What Do I Do
Harvey – Personal
Harry Styles – Lights Up
Imagine Dragons – Bad Liar
Jonas Brother – Only Human
Jonas Brothers – Sucker
Khalid – Talk
Kygo,Whitney Houston – Higher Love
Lana Del Rey - Doin’ Time
Lewis Capaldi – Someone You Loved
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)
Lil Nas X - Panini
Lizzo, Ariana Grande – Good As Hell (Remix)
Lizzo – Truth Hurts
Mabel – Don’t Call Me Up
Mabel – Mad Love
Madison Beer – Dear Society
Marshmello ft. Bastille – Happier
Meduza, Becky Hill, GOODBOYS – Lose Control
Melanie Martinez – Class Fight
Miley Cyrus – Mother’s Daughter
Normani – Motivation
NOTD, Bea Miller – IWanna Know
NOTD, Felix Jaehn, Captain Cuta, Georgia Ku – So Close
OneRupublic – Rescue Me
Post Malone – Circles
Post Malone ft. Young Thug – Goodbyes

Sam Smith, Normani – DancingWith A Stranger
ShawnMendes – If I Can’t Have You
ShawnMendes, Camila Cabello – Senorita
Sigala, Becky Hill –Wish YouWell
Selena Gomez - Look At Her Now
Selena Gomez - Lose You To Love Me
Taylor Swift – Lover
Taylor Swift ft. Brendon Urie – ME!
Taylor Swift – You Need To CalmDown
The Chainsmokers, Illienium ft. Lennon Stella – Takeaway
Tiesto, Mabel – God Is A Dancer
TIESTO, Rita Ora, Jonas Blue – Ritual
Tones And I – Dance Monkey
Travis Scott – goosebumps
Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer – All Day And Night
Zedd, Katy Perry – 365
5 Seconds Of Summer – Teeth

To już wszystkie piosenki które według nas świetnie nadają się na sylwestra.
Miłego imprezowania!

Dominika iWiktoria
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Wywiad Miesiąca
Wywiad z byłą rzecznik praw ucznia/ panią Judytą Rudnicką

Dziennikarz: Jak czuje się pani w roli rzecznika praw ucznia?

Pani Judyta: Ja rzeczniczką praw ucznia byłam przez ostatnie dwa lata, w tym
roku z tego co wiem sejmik jeszcze nie wybrał nowego rzecznika, więc zobaczymy
kto to będzie w tym roku. Trudno odpowiedzieć na to jednoznacznie, z jednej
strony cieszę się, że uczniowie obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi to
stanowisko, a z drugiej strony jest to olbrzymia odpowiedzialność, bo nie
spodziewałam się, że uczniowie będą mieć aż tyle spraw i problemów, z którymi
będą przychodzić. Jednak przede wszystkim jestem szczęśliwa z tego zaufania i
mam nadzieje, że wywiązuje się ze wszystkich obowiązków dobrze. Staram się
pomóc każdemu kto się do mnie zwraca.

Dziennikarz: Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do pani uczniowie?
W jaki sposób je pani rozwiązuje?

Pani Judyta:Najczęściej są to drobne problemy dotyczące statutu, ile kartkówek
może być tygodniowo, ile sprawdzianów, wpisany czwarty sprawdzian i nie
wiadomo kto powinien go przełożyć. Spraw poważnych takich na linii, typu
konflikt nauczyciel-uczeń jest już mniej, lecz tez się zdarzają. Wtedy najczęściej
idę bezpośrednio do nauczyciela i staram się porozmawiać, potem jeszcze
rozmawiam z tym uczniem, który problem i wspólnie staramy się go rozwiązać.W
większości przypadków się udawało, wiec wydaje mi się, że ten system bardzo
dobrze działa.

Dziennikarz:Czy uważa Pani, że uczniowie mogą wyrażać siebie poprzez ubiór i
pokazywać przynależność do jakiejś subkultury?

Pani Judyta:Moim zdaniem, oczywiście. Wiem, że w waszym wieku jest to
bardzo ważne i wiele osób chce to robić. Pokazujecie swoją tożsamość, gdzie
przynależycie, kim jesteście. O ile nie przekracza to pewnych granic, jednak
trudno mi je teraz określić, np. nie przeszkadzają mi w starszych klasach
pofarbowane włosy, czarne ubrania. W glanach nie można chodzić, ale tyko ze
względu na parkiet.

Dziennikarz:Czy uwagi nauczyciela dotyczące ubioru ucznia na forum klasy są
odpowiednie?
Pani Judyta:Według mnie, nie, ubiór jest na tyle delikatną rzeczą i mamy do
czynienia z różnymi uczniami, jednymi którzy w ogóle nie zwrócili by na to uwagi,
ale dla niektórych taka uwaga mogła by wywrzeć duży stres. Takie dziecko mogło
by być później obśmiewane przez klasę, bo jeśli nauczyciel zwrócił uwagę to klasa
mogłaby też uwagę na to zwrócić, więc uważam, że takie rzeczy powinno się
załatwiać na osobności.
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Cow szkole piszczy?

Konkursy (etap rejonowy/2)
2 grudnia – konkurs z j. angielskiego
3 grudnia – konkurs historyczny
4 grudnia – konkurs biologiczny
5 grudnia – konkurs matematyczny
6 grudnia – konkurs z wiedzy o społeczeństwie
10 grudnia – konkurs z j. rosyjskiego
11 grudnia – konkurs geograficzny
12 grudnia – konkurs fizyczny

Dnia 8 stycznia 2020 r. odbędzie się sesja zimowa konkursu matematycznego
OLIMPUS. Zapisy do 3 grudnia u nauczycieli matematyki. Koszt: 9,50 zł.

Rzecznik Praw Ucznia
Klasy 5-8 wybierały nowego rzecznika praw ucznia. Tegorocznym zwycięzcom

wyborów jest Artur Lauterbach.

Szkolny Festiwal Teatralny
Dnia 26.11.2019 roku odbył się szkolny festiwal
teatralny, na którym prezentowano 5-10 minutowe
inscenizacje różnych utworów literackich, ale też
własne przestawienia.

Kiermasz Świąteczny
6 grudnia od godziny 16 sprzedawano pyszne ciasta, dania i świąteczne
dekoracje. W tym roku zamiast pieniędzy na stoiskach płacono talonami, każdy o
wartości 2zł. Były również atrakcje typu fotolustro czy balony z helem.

NagrodaKorczakowska
Warszawska NagrodaWychowawcza imienia Janusza Korczaka została

ustanowiona w 2013r. To prestiżowe wyróżnienie dla warszawskich szkół,
przedszkoli i placówek poszukujących własnych innowacyjnych i skutecznych
rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs promuje ideę placówki
otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - miejsca, w którym dostrzega się potrzeby
wychowanków, uczniów oraz ich rodziców.
Nagroda promuje warszawską oświatę, jako twórczego realizatora myśli Janusza

Korczaka. „Program rozwoju edukacji wWarszawie w latach 2013-2020”
przyjął za swoje motto słowa Janusza Korczaka: Warszawa zabierając głos w
jakiejkolwiek sprawie, przemawiać musi jak stolica- pod tym, co mówi, pulsować
musi to, co najnowsze, najmniej odgadnione, najbardziej przyszłościowe
Uczestnicy 2019
Przedszkole nr 25
Przedszkole nr 69
Przedszkole nr 201 „Misia Ursynka”
Przedszkole nr 303 „Krasnala Hałabały”
Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka”
Przedszkole nr 407
Happy Kids Academy- Europejskie Przedszkole Językowe
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
Szkoła Podstawowa nr 103
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpĳczyków"
Niepubliczna Szkoła Podstawa "Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka”
Technikum nr 26
LXXXVIII LiceumOgólnokształcące im. Michała Konarskiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
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Laureaci 2019
Laureatami VI edycji Warszawskiej NagrodyWychowawczej imienia Janusza
Korczaka, zostały:

W kategorii przedszkola:
Przedszkole nr 201 „Misia Ursynka”

W kategorii szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
Wyróżnienie zostało przyznane:
Happy Kids Academy – Europejskie Przedszkole Językowe
oraz
Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego
Przedszkola i szkoły, które wzięły udział w konkursie i przeszły etap formalny były
oceniane przez Kapitułę w składzie: Pani Barbara Janina Sochal, Pani Marta
Ciesielska, Pani Teresa Ogrodzińska, Pani Katarzyna Koszewska oraz Pani
Monika.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy złożyć
wszystkim czytelnikom naszej „Gazetki na 103” życzenia.

W tych wyjątkowych dniach
Świąt Bożego Narodzenia,
chcemy wam życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań, a w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
szczęścia i pomyślności.


