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 Ferie zimowe to dla dzieciaków to wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Należy pa-
miętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących podczas zorganizowanych 
wyjazdów zimowych lub spędzania czasu w miejscu zamieszkania: PAMIĘTAJ - zabawa na śniegu, 
zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu dają wiele radości pod warun-
kiem,  że zadbasz o bezpieczeństwo. 

 Wychodząc na podwórko, ubieraj się stosownie do pogody, aby nie wychłodzić swojego organizmu. 
Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie. 

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, 
skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc 
zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni. 

 Przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, ta-
kie jak kamienie, gałęzie drzew. 

 Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na któ-
rych zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia 
sobie krzywdy. 

 Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko 
złamań kończyn dla innych osób. 

 Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów 
masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji 
osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo. 

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypad-
ku drogowego. 

 Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może 
doprowadzić to do obrażeń ciała. 

 Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód 
zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów. Pozornie tylko gruby lód może w każdej 
chwili załamać się pod Twoim ciężarem. 

 Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie 
odczepiły się podczas jazdy. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie. 

 Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe 
portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie. 
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 Zaczyna się nowy rok kalendarzowy. Dla 
większości ludzi okres ten wiąże się z refleksją nad 
własnym życiem oraz czynieniem postanowień no-
worocznych. Nasza dziennikarka Paula Pluta prze-
prowadziła sondę wśród  uczniów właśnie na temat 
postanowień noworocznych. Zdziwicie się: więk-
szość z was postanawia sobie w nowym roku wziąć 
się solidnie za naukę. Niektórzy obiecują sobie, iż 
będą mniej czasu spędzać przed komputerem i tele-
wizorem, a częściej przebywać na świeżym powie-
trzu. Życzymy wytrwałości. 
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 Nastała jesień, za oknami jest szaro, ponuro, brrr.... Postano-
wiłyśmy dodać nieco kolorytu zimowym wieczorom. A wszystko za-
częło się na lekcji wychowawczej. Jedna przez drugą rzucałyśmy po-
mysły. Istna „burza mózgów”. W końcu wybór padł na nocowanie  
w szkole. Wcześniej  parę razy spędzałyśmy noc w szkolnym budyn-
ku i zawsze było wspaniale. 
 W piątek 20 listopada 2012 roku o godzinie 18.00. byłyśmy 
na miejscu. Zaniosłyśmy bagaże do małej sali gimnastycznej, która 
miała pełnić funkcję naszej sypialni. Przygotowałyśmy sprzęt do 

oglądania filmu, a następnie udałyśmy się do gabinetu pana dyrektora, który jest naszym wycho-
wawcą. Tam na karaoke prezentowałyśmy swoje możliwości wokal-
ne przy czym śpiewu i śmiechu było co niemiara. Następnym pomy-
słem tego wieczoru była zabawa w chowanego przy zgaszonym 
świetle. Ściany budynku z pewnością drżały od naszych krzyków. Po 
pewnym czasie lekko zmęczone, z obolałymi gardłami położyłyśmy 
się na materacach i oglądałyśmy filmy. Martyna zasnęła pierwsza. 
Tylko ja, Justyna i Dagmara dotrwałyśmy do końca, czyli do godziny 
4.30.  Potem wszystkie już spałyśmy. Rano po wspólnie przygotowa-
nym śniadaniu rozeszłyśmy się do domów. Wspomnienia z tej nocy 
pozostaną na długo w naszej pamięci.  

H
ej

 k
ol

ęd
a,

 k
ol

ęd
a 

!!
! 

  Dnia 6 grudnia 2012 roku odbył 
się w Bierkowie I Gminny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek im. Mirosławy 
Szerszeń. Nasz zespół wokalny poje-
chał tam wspólnie z opiekunem p. Łuka-
szem Cysewskim. Oprócz nas w konkur-
sie uczestniczyli uczniowie z Bierkowa, 
Redzikowa, Głobina, Jezierzyc i Siemia-
nic. Na początku zapoznano nas z zasa-
dami konkursu, a następnie rozpoczęły 
się występy. „Wyśpiewałyśmy” II miej-
sce. Do domów wróciłyśmy bardzo póź-
no, ale szczęśliwe i zadowolone. 

 Od listopada 2012 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w kon-
kursie recytatorskim. Najpierw odbywają się eliminacje klasowe,  
a następnie zwycięzcy tych zmagań reprezentują swoje klasy w etapie 
ogólnoszkolnym. Do tej pory odbyły się dwa wystąpienia konkursowe.  

W listopadzie podczas uroczystej akademii z okazji 
Święta Niepodległości  recytowali-
śmy wiersze o tematyce patriotycz-
nej. Najpiękniej recytowali: w gru-
pie młodszej -  Kewin Majewski, a w 
starszej Wiktoria Furmanek. Zwy-
cięzcami etapu grudniowego, gdzie 
podczas wigilii szkolnej popisywali-
śmy się recytacją utworów o tema-
tyce świątecznej, zwyciężyli: Dag-

mara Misztal i Natalka Cieśla. W styczniu zaplanowano występy repre-
zentantów klas w Dniu Otwartej Szkoły, kiedy to wystąpią przed rodzi-
cami starając się jak najpiękniej opowiedzieć baśń.  
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 W czwartek, 20 grudnia 2012 roku, w naszej szkole na dużej sali gimnastycznej odbyło się spotka-
nie wigilijne. Uczniowie wchodzili klasami i zajmowali miejsca przy pięknie nakrytych stołach, na których 
królowały potrawy wigilijne, czyli czerwony barszczyk, pierogi, kapusta z grzybami oraz smakowite ciasta. 
Przed poczęstunkiem wszyscy obejrzeli jasełka przygotowane przez ks. A. Osowskiego. Nie zabrakło rów-
nież dzielenia się opłatkiem i składania ciepłych życzeń. Oczywiście nie obyło się bez wizyty Mikołaja, któ-
ry przybył od nas z worem pełnym prezentów. Wszystkie klasy zaśpiewały Mikołajowi przygotowane na tę 
okazję kolędy. Wigilia była naprawdę udana, pełna magii świąt. Na twarzach dzieci gościły uśmiechy i za-
dowolenie. To czas, jedyny w całym roku, kiedy wszyscy jesteśmy szczególnie radośni i życzliwi. To czas 
świątecznych postanowień i wspólnych spotkań. 

Spotkanie przy wigilijnym stole 
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Zimowisko w Zakopanem - Obóz narciarski 
Pensjonat " Za Wodą ", pokoje 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami i TV. 
Wiek uczestników: 8 -12, 13 -18 lat 
Kwota : 999.00 PLN z wyżywieniem i noclegiem. Niezbędne 400 zł na 
zakup karnetów narciarskich i realizację programu rekreacyjnego. 
3 posiłki dziennie 
Na obóz należy zabrać kaski ochronne, które są obowiązkowe dla nar-
ciarzy poniżej 18 roku życia.  
Przykładowy program obozu: 
Dzień 1: Przyjazd do Zakopanego, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne. 
Dzień 2: Zajęcia programowe, wieczorem spacer po Krupówkach. 
Dzień 3: Zajęcia na sztucznym lodowisku, zajęcia programowe, gry zręcznościowe. 
Dzień 4: Wycieczka na Gubałówkę i Krupówki, zajęcia programowe. 
Dzień 5: Wykład narciarski, gry i zabawy, zajęcia programowe. 
Dzień 6: Wycieczka do Aguaparku w Zakopanem, zajęcia programowe, dyskoteka. 
Dzień 7: Zajęcia programowe, kulig z pochodniami i ognisko, spotkanie podsumowujące. 
Dzień 8: Po śniadaniu wyjazd. 
UWAGA: W przypadku złych warunków pogodowych, złej kondycji psychofizycznej obo-
zowiczów, zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfikacji. 
Szczegóły oferty: www.zimowiska.biz  

Zimowisko W Poroninie - Obóz snowbordowy 
Pensjonat „Limba”, pokoje 3, 4, 5 –osobowe, świetlica ze stołami do tenisa i bilardu oraz 
grami zręcznościowymi, koliba do imprez integracyjnych.  
Wiek uczestników: 10 -13, 14 -18 lat 
Kwota :1099.00 PLN. Niezbędne 358 zł na koszt karnetów narciarskich i transferów na 6 dni. 
3 posiłki dziennie 
Na obóz należy zabrać: kaski ochronne, strój kąpielowy, snowboardziści dodatkowo ochraniacze na nadgarstki. 
Program obozu: 
Dzień 1: Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne 
Dzień 2: Wyjazd do Białki, podział na grupy pod względem tematycznym i zaawansowania, narciarskie i snow-
boardowe zajęcia programowe w grupach. Wieczorna dyskoteka, spotkanie z tancerzami tańca nowoczesnego. 
Dzień 3: Wyjazd do Jurgowa, szkolenie narciarsko/snowboardowe. Zajęcia w grupach. 
Dzień 4: Wyjazd do Białki Tatrzańskiej szkolenie narciarsko/snowboardowe w grupach. Turniej tenisa stołowe-
go, rozgrywki bilardowe." Góralski wieczór w kolibie"- ognisko z kiełbaskami przy muzyce. 
Dzień 5: Wyjazd do Aquaparku w Zakopanem, pobyt na Krupówkach. Po obiedzie wyjazd do Białki Tatrzańskiej 
na "nocne szusowanie". 
Dzień 6: Wyjazd do Jurgowa szkolenie narciarsko/snowboardowe w grupach. Wieczorne wyjście na lodowisko. 
Dzień 7: szkolenie narciarsko/snowboardowe w grupach. Pożegnanie ze stokiem. Dyskoteka pożegnalna 
Uwaga: Ośrodek narciarski na każdy dzień wybiera kadra w zależności od warunków pogodowych oraz umie-
jętności uczestników. Czas zajęć dostosujemy do możliwości fizycznych i warunków atmosferycznych. 

Ja
k

 f
a

jn
ie

 s
p

ęd
zi

ć 
cz

a
s 

w
o

ln
y,

 c
zy

li
 o

fe
rt

y 
n

a
 f

er
ie

 z
im

o
w

e
 .

..
 

Obecnie trwa karnawał. Jest to czas powszechnych bali, zabaw i hula-
nek. Najbardziej znany i widowiskowy jest karnawał w Rio de Janeiro   

w Brazylii. Wyróżnia się bogactwem: 
ozdobnych 
strojów, 
głośną 
muzyką  
i mnó-
stwem 

śmiechu. 
Jest to całonocna zabawa, w której biorą 

udział zarówno kobiety  jak i mężczyźni po-
przebierani za najróżniejsze postaci. Oczywi-
ście karnawał trwa także w Polsce i innych N
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 Nazywam się Wiktoria Furmanek i chciałabym przedstawić Wam mojego pieska  
– Colliego. Collie ma cztery miesiące i jest psem rasy Border Collie - to rasa pasterska, wywo-
dząca się ze Szkocji. Mój psiak, jak i inne psy tej rasy ma zakodowane w genach, że wszystko 
trzeba zaganiać do kupki. Jego ojciec jest pochodzenia belgijskiego, a matka – francuskiego. 
Colliego zaczęto tresować dwa miesiące po urodzeniu, chociaż często jest roztargniony i gdy 
mówię „siad!” on podaje mi łapę. Mam go od miesiąca, więc nie widział jeszcze wszystkiego, 
co rośnie i żyje na moim podwórku i kiedy pojawi się coś nowego, kładzie się na ziemię i za-
czyna głośno piszczeć. Muszę go wtedy uspokajać, ale nie zamieniłabym tego łobuziaka na 
żadnego innego. 

 Ach ta Wielka Brytania! Wielkie, czerwone autobusy, królowa Elżbieta, budki telefo-
niczne, no i oczywiście Igrzyska 2012 – to wszystko kojarzy nam się z Wielką Brytanią, ale 
czy znacie jakieś potrawy, które pochodzą z tego kraju ? Jeśli nie, oto przepis na keks angiel-
ski, który jest nie tylko wspaniałym dodatkiem do kawy lub herbaty, lecz może także stano-
wić bazę świątecznych wypieków i tortów weselnych. W tym numerze gazetki zobaczycie 
przepis na lżejszą wersję tego tradycyjnego ciasta w jedenastu krokach. 
 
Składniki: 225g mąki pszennej, pół łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki przyprawy korzennej, 175g 
masła, 175g cukru, 2 jajka, 1 pomarańcza, 330g rodzynek, 1 jabłko, 50g posiekanych orzechów włoskich, 
110g wiśni kandyzowanych 
Przygotowanie: Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 ºC. Natłuść formę i wyłóż ją podwójną warstwą 
papieru do pieczenia. Przesiej mąkę, sodę i przyprawę korzenną do miski. W drugiej misce zmiksuj masło  
z cukrem na lekką puszystą masę. Żeby masa się nie ścięła, dodaj do niej po jednym jajku i łyżce mąki. 
Kiedy wbijesz jajka, dosyp pozostałą mąkę i dokładnie wymieszaj składniki. Zetrzyj drobno skórkę poma-
rańczy i dodaj ją do masy razem z rodzynkami. Obierz jabłko i zetrzyj na tarce o grubych oczkach i dodaj 
do masy razem z orzechami. Przelej ciasto do formy i wyrównaj wierzch łyżką. Ułóż na cieście kandyzowa-
ne wiśnie i delikatnie wciśnij je w masę. Piecz 75-90 minut. Ciasto jest gotowe, kiedy włożony w nie drew-
niany patyk do szaszłyków jest po wyjęciu suchy. Wyjmij keks z piekarnika. Po ostygnięciu przełóż go na 
kratkę do studzenia ciast. Smacznego !!! 

 na świecie średnio dziennie 12 noworodków oddawane jest nie swoim rodzicom 

 jeżeli zatkasz nos i połkniesz ślinę, to zatkasz sobie uszy 

 każdy dźwięk jest 50 razy głośniejszy i bardziej irytujący, jeżeli chcemy zasnąć 

 nigdzie na świecie nie znajdziesz dwóch takich samych pajęczyn 

 język kameleona jest dwa razy dłuższy niż jego ciało 

 podczas rozmowy, zakładając nogę na nogę, kolano nieświadomie kierujemy do osoby, 
którą lubimy 

 własny głos jest inny, niż go słyszymy. 
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 UWAGA KONKURS ! 

 Ogłaszamy comiesięczny konkurs na najzabawniejsze zdjęcie. Fotografujcie 
swoich najbliższych, znajomych, zjawiska przyrody, zwierzęta. Zdjęcia na pendrivie 
przynoście do Karoliny Lemańskiej lub Dagmary Miszal do 15-go każdego miesiąca. 
Jury co miesiąc wybierze trzy najzabawniejsze zdjęcia, które ukażą się w naszej ga-
zetce. W czerwcu z tych fotek wybierzemy zdjęcie roku, a jego autor otrzyma na-
grodę. 


