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Grudzień 2021

W tym numerze m.in:

Jak zepsuć świat?
Wycieczka do
Sandomierza kl. 8

Zapraszamy do czytania!

Kącik smakosza
Ciekawostki
Ola poleca
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ZESPÓŁ GAZETKI

Gazetkę szkolną redagują uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Piaskach w składzie:

Zuzanna Adamiak
Aleksandra Dziurka
Olga Kuśmierczyk
Marcin Jaworski

oraz
przyjaciele

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja

6 grudnia jak zawsze wzbudza wiele emocji...

Opieka:
NASZA PANI
POLONISTKA
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Klasowe mikołajki w 8a - 2021
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JAK ZEPSUĆ ŚWIAT?
Do oceanów trafia rocznie 8

mln ton tworzyw sztucznych –
to więcej, niż waży Wielka Piramida
w Gizie. Na dodatek śmieci te są
rozdrobnione na pięć bilionów
kawałków – oszacowali niedawno
naukowcy.

Śmieci na ziemi też są
problemem. Butelka plastikowa
rozkłada się 500 lat, to okropnie
długo. Coraz częściej słyszy się o
wielkich śmietniskach, które się palą.
To wielki problem dla powietrza.
Podobno w Polsce stan powietrza
jest najgorszy w całej Unii
Europejskiej. W naszej najbliższej
okolicy widać dużo śmieci w lasach
na chodnikach. To okropne.

Najwięcej plastików do
oceanów trafia wielkimi rzekami.
Mam na myśli np. Nil, Huang He
(Żółta Rzeka), Jangcy, Mekong.
Większość z nich znajduje się w Azji.

Ale też małe rzeki transportują
wielkie pokłady śmieci, przez co
same się zatruwają.
Dwie rzeki, które przepływają
koło Piask, mają w sobie duże ilości
śmieci, przez co fauna i flora tych
rzek jest uboga.

Na oceanach powstają wielkie
wyspy śmieci, które są wielkim
zagrożeniem dla ich flory i fauny.
Największa znajduje się
miedz Hawajami a Kalifornią na
Oceanie Spokojnym.

Pomimo tego że stan mórz,
lądów, rzek i oceanów jest
dramatycznie zły, to nadal
mamy szanse naprawić ten stan.
Wystarczy sortować śmieci, sprzątać
po sobie, przerzucić się na
rzeczy proeko. Jak zepsuć świat?
Bezmyślnie śmiecić. A jak naprawić?
Ograniczyć produkcję śmieci. Trzeba
chcieć to zrobić.

 Marcin Jaworski, kl. 8c
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Wycieczka do Sandomierza kl.8

W dniu 29.10 klasy 8 pod opieką
Pani Ewy Kasprzak, Pana Roberta
Samborskiego i Pana Michała Wróbla
zwiedził Sandomierz - Królewskie Miasto.

Na początku naszej podróży
odwiedziliśmy Zbrojownię Rycerską.
Uczniowie dowiedzieli się tam bardzo wiele
na temat historii naszego kraju. Po krótkiej
lekcji mieliśmy okazję zobaczyć zbroję
rycerską oraz rekwizyty używane podczas
wojny. Następnie udaliśmy się do muzeum
figur woskowych. Przedstawiały one
postacie ze znanego serialu „Ojciec
Mateusz”. Były one bardzo
realistyczne. Można było nawet przybić
piątkę ze znanymi nam postaciami. Później

udaliśmy się na wieżę widokową, z której
obserwowaliśmy cały Sandomierz. Po
trudach zwiedzania z radością udaliśmy się
na pyszny obiad.

Druga część wycieczki to zwiedzanie
wąwozu Królowej Jadwigi, gdzie mogliśmy
podziwiać naszą piękną przyrodę. Później
zwiedzaliśmy rynek oraz kupowaliśmy
pamiątki. Na koniec naszej wycieczki
wspięliśmy się na Góry

Pieprzowe, skąd podziwialiśmy
piękne widoki.

Wycieczka bardzo nam się
podobała i mamy nadzieję, że będzie
jeszcze jeszcze więcej
takich niesamowitych wypraw. Już
czekamy.Zuzanna Adamiak
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„Ojciec Mateusz” - polski serial telewizyjny produkowany od 2008 r.
Jego akcja rozgrywa się w Sandomierzu. Twórcy wzorowali się na włoskiej serii „Don Mateo”.
Odtwórcą głównej roli został znany aktor Artur Żmijewski, który uczynił graną postać
wyjątkową. Każdy odcinek rozpoczyna się od kultowej sceny - jazda na rowerze ojca
Mateusza po sandomierskim rynku. Artur Żmijewski wcielał się w swoją rolę 12 lat (2008 -
2020).

Do charyzmatycznych postaci należą także: mł. insp. Orest Możejko (Piotr Polk), asp.
sztab. Mieczysław Nocul (Michał Piela), Natalia Borowik (Kinga Preis), Waldemar Grzelak
„Pluskwa” (Eryk Lubos),Justyna Malec (Tamara Arciuch), sierż. Marian Marczak (Artur
Pontek), st. sierż. Przemysław Gibalski (Rafał Cieszyński).

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odszy_inspektor_Policji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Polk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspirant_sztabowy_Policji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspirant_sztabowy_Policji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Piela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kinga_Preis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eryk_Lubos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tamara_Arciuch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sier%C5%BCant_Policji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Pontek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Pontek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starszy_sier%C5%BCant_Policji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Cieszy%C5%84ski
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Muzeum, Sala Gabinet Figur Woskowych Ojca Mateusza w Sandomierzu

ODWIEDZILIŚMY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W

PIASKACH
Powiatowe Dni Kształcenia
Zawodowego w Zespole

Szkół w Piaskach
4-8.10.2021 r.

Klasy VIII Szkoły Podstawowej im.
M. Kopernika w Piaskach uczestniczyły w
Powiatowych Dniach Kształcenia
Zawodowego. Uczniowie zapoznali się ze
ścieżką kształcenia po ukończeniu kl. VIII
oraz specyfikę różnych zawodów. Zwiedzili
pracownie informatyczne, mechatroniczne,
fryzjersko-kosmetyczne, a także branży
motoryzacyjnej i mechanicznej.
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Pierniczki

Składniki na 50 – 60 sztuk:

 1/4 szklanki miodu
 80 g masła
 1/2 szklanki miałkiego brązowego

cukru lub cukru pudru
 1 jajko
 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej

do piernika
 opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli

lubicie, gdy pierniczki mają
ciemniejszy kolor)

Miód, masło i cukier podgrzać w
garnuszku i wymieszać, do
rozpuszczenia się cukru, przestudzić.
Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub
zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt
sypkie dodać więcej płynnego miodu do
osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i
zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt
miękkie, schłodzić (będzie się lepiej
wałkowało).

Wałkować na stolnicy na
grubość 2 – 3 mm lekko podsypując
mąką (grubsze pierniczki są bardziej

miękkie po upieczeniu). Wykrawać
pierniczki o dowolnych kształtach i
przekładać na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia.

Układać na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia i piec około 8 –
10 minut w temperaturze 170 – 180ºC.
Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt
kruche i będą miały posmak goryczy.
Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce.

Lukrować lub dekorować
czekoladą po upieczeniu i po
zmięknięciu pierniczków.

Pierniczki po upieczeniu są twarde,
później zmiękną (należy je
przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku). Bardzo długo i dobrze się
przechowują (nawet kilka miesięcy).
Można upiec je kilka tygodni przed
świętami, lukrowanie zostawiając na
później. Smacznego :-).

Źródło: mojewypieki.com

Wyszukała: Olga Kuśmierczyk

Ciekawostka

 Polska nazwa piernik pojawiła się
w XVI w.

 W średniowieczu pierniki uważano
za towar luksusowy.

 Król Zygmunt Stary świętował
narodziny syna w 1520 r. na uczcie,
na której były podawane pierniki.

 W średniowiecznej Europie znano
pierniki z Norymbergii, Pardubic,
Salzburga, Akwizgranu oraz z
Torunia.

 Zuzanna Adamiak,
Aleksandra Dziurka
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Ola poleca!
Quiz
Jak dobrze znasz film
“Kevin sam w domu”?

1. Jak ma na nazwisko Kevin?

2. Ile rodzeństwa miał Kevin?

3. Jakie zwierzę miał Buzz?

4. Dlaczego Kevin nie lubił spać z
Fullerem?

5. Jak nazywa się film o
przygodach Kevina?

6. Jak tak naprawdę miał na imię
aktor grający Kevina.

Nowości - „Spider - Man. Bez
drogi do domu” (2021)
Kiedy cały świat dowiaduje się, że pod
maską Spider Mana skrywa się Peter
Parker, superbohater decyduje się
zwrócić o pomoc
do Doktora Strange'a.
W rolach głównych: Tom Holland,
Zendaya, Benedict Cumberbatch i inni.
Reżyseria: Jon Watts.
Premiera (Polska): 17 grudnia 2021r.

Więcej: filmweb.pl

- Skoro Kevin był sam w domu, to kto
nagrywał?

***

- Mamoooo! Jutro jest „Kevin sam w
domu”!
- A mówiłam ci, że są święta!
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Nasze wyjazdy
Klasa 8a miło wspomina tegoroczną wycieczkę do kina i na kręgle do Lublina.

Mistrzem dnia okazała się Justyna Kozieł. Osiągnęła najwyższy wynik.

Dzień postaci z bajek w naszej szkole

22 listopada 2021 r. chętni uczniowie naszej szkoły mogli przyjść w
niecodziennym stroju, czyli przebrani za postacie z bajki. Samorząd szkolny
przekonywał, że uczeń w przebraniu może liczyć na to, że nauczyciele tego
dnia nie będą go pytać. Podobał się Wam ten pomysł?

Jak tu pytać na ocenę św. Mikołaja albo Pikachu?


