
Przyjaciele Pippi
Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im.
A.Lindgren w Dąbrowie nr 10- grudzień 2021 rok



Czy wiesz
że...

Boże Narodzenie
ma różne
znaczenia na
całym świecie?
Wigilia w Japonii
to dzień
smażonego
kurczaka i
kruchego ciasta.

Cicha noc

Została po raz
pierwszy
zaśpiewana w
ramach
nabożeństwa
kościelnego w
Austrii. Użyto
gitary, ponieważ
organy kościelne
były tak bardzo
zardzewiałe, że
nie można było na
nich grać

Minione wydarzenia oraz ważne informacje:

 30.11- Ortograficzne potyczki na sportowo
 30.11- Andrzejki
 4.12- Aktywne lekcje geografii
 Listopad- Urodziny patronki
 6.12- Mikołajki
 Rozstrzygnięcie konkursu Pho3nix
 11.12- Klasa 2c Mistrzami ortografii wmiesiącu listopadzie
 5.12- Wielkie ubieranie choinki w Dopiewie
 11.12- Wyniki konkursu „Jesienna ilustracja do wiersza o jesieni”
 12.12- Zjawiska wulkaniczne w klasie 6a

Wszystkie szczegóły powyższych informacji są umieszczone na
stronie naszej szkoły www.dabrowa.edu.pl oraz na naszym
facebooku . Prosimy o częste odwiedzanie nas w internecie:-)

Zbieramy nakrętki dla Stefci!

Stefcia urodziła się w maju 2015 roku, okazało się, że miała
m.in. niewydolność oddechową oraz wodogłowie.
Dziewczynka dzięki rehabilitacji siedzi i samodzielnie
chodzi. Za pieniądze z uzbieranych nakrętek rodzice
przeznaczą na dalszą rehabilitację. Pomożecie przynosząc
do szkoły nakrętki!









przygotowała :Julka Eleryk





Przy wigilijnym stole

Przy wigilijnym stole

Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, odwieczne orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem go przyjąć gorącym,

Na ścieżaj otworzyć wrota —

Oto, co czynić wam każe

Miłość, największa cnota.

A twórczych pozbawił się ogni,

Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,

Kto z bratem żyje w niezgodzie,

Depcąc orędzie najświętsze.

Wzajemne przebaczyć winy,

Koniec położyć usterce,

A z walki wyjdzie zwycięsko

Walczące narodu serce.



Autor: Jan Kasprowicz







Święta za pasem, więc warto pomyśleć nad tym w jaki sposób podziękować

najważniejszym osobom w naszym życiu , czyli rodzicom za całoroczną

troskę i opiekę. Podpowiadamy w jaki sposób to uczynić . Wystarczy kupić

Merci i na każdej czekoladce przykleić karteczkę z informacją za co

dziękujesz rodzicom oraz czego im życzysz w nadchodzącym nowym roku



Muffiny piernikowe
Czekoladowo-korzenne babeczki z powidłami śliwkowymi. Przepyszne, mięciutkie, wilgotne i aromatyczne. Szybko się je
przygotowuje i tak samo błyskawicznie znikają z talerza. Są piękną dekoracją świątecznego stołu.

Składniki:

 2 szklanki mąki
4 jajka
pół szklanki cukru
3 łyżki płynnego miodu
3 łyżki kakao
2 łyżki przyprawy do piernika
1 szklanka oleju rzepakowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
100g powideł śliwkowych

do dekoracji: 4 łyżki mleka
150g czekolady deserowej



2 łyżki migdałów w słupkach
2 łyżki perełek cukrowych

Sposób przygotowania:

1. Jajka utrzeć z cukrem na puch. Dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, sodą i kakao.
Następnie połączyć z przyprawą do piernika, miodem, olejem i powidłami. Wymieszać.

2. Ciasto przelać do papierowych papilotek i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 st. Piec 20-25
minut. Ostudzić.

3. Czekoladę z mlekiem rozpuścić w kąpieli wodnej i polać muffinki. Udekorować migdałami i
perełkami cukrowymi.

źródło: www.przeslijprzepis.pl

Przygotowała: Paulinka Leszczyńska
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1. ZUPA NA
ŚWIĘTA.

2. ROZDAJE PREZENTY NA BOŻE



NARODZENIE.
3. PIECZEMY JE NA ŚWIĘTA- SĄ PŁASKIE I

BRĄZOWE.
4. OZDABIAMY JĄ

BOMBKAMI.
5. CZERWONA

ZUPA.
6. WYPATRUJEMY JEJ NA

NIEBIE.
7. ZJEŻDŻAMY NA NICH Z

GÓRKI.
8. KŁADZIE SIĘ POD

OBRUS.
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