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Wesołych Świąt !
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Wesołych Świąt!
Niech Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Wam wiele szczęścia, wiary i
nadziei, a miłość i pomyślność będzie z
Wami w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku
życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Redakcja

PROŚBA DO ANIOŁA
Aniele Boży
z betlejemskiej szopki
Ty zawsze przy mnie stój
zwiastuj radość
rano, wieczór
przypominaj, co najważniejsze
we dnie, w nocy
strzeż moich myśli
bądź mi zawsze ku pomocy
prowadź, kiedy błądzę…

Wiersz Marii Balcer z antologii ”A Duch wieje kędy chce”
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Szkoła jak nowa
Dobiegły końca trwające przez kilka lat prace
remontowe w naszej szkole. Obejmowały one
termomodernizację budynku i przebudowę,
wskutek której powstały nowe sale przedszkolne.
Szkoła zyskała „nowe oblicze” – nowy dach,
kolorowa elewacja, a na wewnętrznych, odmalowanych ścianach pojawili się… bohaterowie
książek! Czy można sobie wyobrazić lepszą
motywację do czytania?
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Tradycje
świąteczne w
rodzinie
Kruche ciasteczka z dodatkami
Ciasto:
3 szklanki mąki pszennej (może być krupczatka)
¾ szklanki cukru pudru
1 kostka masła
2 żółtka
pół łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
Dodatki:
ziarna sezamu, rodzynki, żurawina, starta na tarce czekolada, wiórki kokosowe, skórka otarta z cytryny
(dobrze umytej i wyparzonej!), kilka posiekanych listków świeżej bazylii.
Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto i podzielić je na kilka części – do każdej z nich dodać inny dodatek:
kokos, czekoladę, sezam , żurawinę czy rodzynki albo skórkę z cytryny + bazylię.
Uformować wałeczki z ciasta i włożyć je na ok. godzinę do lodówki lub na ok. 15 min. do zamrażarki.
Dobrze schłodzone kroić w krążki i piec do lekkiego zrumienienia. Gotowe można dowolnie ozdobić roztopioną czekoladą. lukrem czy cukrem pudrem.

Poezja religijna

A Duch wieje kędy chce”: almanach poezji religijnej, to 30 tomik wierszy wydawany od lat dziewięćdziesiątych, ponad tysiąc siedmiuset autorów z całej Polski i tysiące wierszy.
Wśród nich, w ostatnim wydaniu w grudniu 2021r. wiersze Marii Balcer, polonistki i redaktorki gazetki, nauczycielki w naszej szkole.
Jej wiersze wielokrotnie publikowaliśmy w „Kronice Szkolnika”, dzisiaj
przedstawiamy kolejne.
Po cichu
We mgle, po cichu świat
obrasta
lodu ostrymi igiełkami
w mróz otulone, srebrne
drzewa
bogato kwitną sikorkami.

I choć w tym czasie
pandemicznym
dość trudno o tym się
pamięta
przybywa świeczek
adwentowych
po cichu idą do nas święta.
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Zapraszamy do Biblioteki Szkolnej
Znajdziecie tutaj wiele nowych tytułów książek zakupionych ze środków uzyskanych
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Nowości przeznaczone są głównie dla młodszych czytelników oraz przedszkolaków.
Uczniowie, którzy poznali kota Cukierka czy detektywa Pozytywkę, mogą teraz śledzić ich
dalsze przygody. Nie brakuje też książek o księżniczkach, zwierzętach czy ciekawostek
o Kosmosie czy naszej planecie.
Dla uczniów, którzy dopiero uczą się czytać, zakupiono książki drukowane dużą czcionką,
aby ułatwić im opanowanie tej trudnej sztuki.
Zapraszamy do biblioteki również starszych uczniów, nie tylko po obowiązkowe lektury.
Przerwę świąteczną można poświęcić przeczytaniu ciekawej książki.
Pozwólmy odpocząć telefonom, tabletom i innym podobnym urządzeniom!

NUMER 17

STR. 5

KRONIKA SZKOLNIKA
GAZETKA SZKOLNO-BIBLIOTECZNA

Redakcja uczniowska: Jadwiiga Serwin, Oskar Tupta, Magdalena Typrowicz, Julia Kania, Mateusz Mróz, Julia Lelek, Zuzanna
Janicka
Opieka merytoryczna: Celina Uzdrzychowska - Biblioteka Publiczna, Anna Kucharczyk - Biblioteka Szkolna, Maria Balcer - polonistka
Miejsce redakcji: Biblioteka Publiczna Filia Przytkowice
Tel.: 33 8767098
E-mail: filia.przytkowice@gmail.com
Czynna: środa i czwartek 8 -16

Gazetka dostępna tylko

w wersji elektronicznej

Spotkanie autorskie w Bibliotece
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Książka prowadzi Czytelnika śladami Karolka Wojtyły, szlakiem jego życia,
który wiedzie z Wadowic, przez Kraków i Rzym, aż do Nieba. Jest tu mowa
o dniu narodzin i dorastaniu w jego Małej Ojczyźnie, o oddaniu Bogu, o
miłości do każdego człowieka, o przebaczeniu, o cierpieniu, o prawdziwym
świętym. Warto udać się w tę podróż, aby lepiej poznać św. Jana Pawła II
syna ziemi wadowickiej, wyjątkowego Polaka, papieża wszech czasów. Jest
to książka o człowieku, który odmienił Kościół, Polskę i świat oraz ludzkie
serca!
Ta biograficzna opowieść o św. Janie Pawle II została wyjątkowo wyróżniona honorowym patronatem kard. Stanisława Dziwisza – osobistego sekretarza, najbliższego współpracownika i przyjaciela Papieża Polaka.
Autorka, Henryka Swornóg mieszka w Wadowicach, jest autorką dwóch
wcześniej wydanych książek adresowanych do dzieci.
W Kalwaryjskiej Bibliotece spotkała się z czytelnikami 9 grudnia br.
Książka „Boso do Nieba. O Karolku z Wadowic, który został papieżem i
świętym” jest dostępna w Bibliotece w Kalwarii oraz Filii w Przytkowicach.
Zapraszamy do lektury!

