
Mimo trudnej, pandemicznej sytuacji, nie przestajemy dla Was tworzyć. Jak
już wiecie, piszemy z pasji oraz chcemy informować uczniów i nauczycieli o
tym, co dzieje się w naszej szkole, ale i nie tylko.  Pragniemy także, aby
uczniowie mogli dodać coś od siebie, więc jeżeli macie pomysł (na jakiś
artykuł, rysunek, zdjęcie itp.) wyślijcie go na naszego maila
(kolo.dziennikarskie.sp.111@gmail.com.

Zachęcamy do współtworzenia z nami tego projektu! Niech gazetka stanie
się naszym wspólnym głosem!

Życzymy miłego czytania!

Justyna Budzowska i cały Zespół Redakcyjny

Witajcie Drodzy Uczniowie i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 111 w tym

świątecznym czasie!

Światło, Kamera,

Szkoła!
Gazetka Szkolna

Nr 2                                                Szkoła Podstawowa nr 111              

Jest to drugi numer naszej gazetki pt.
„Światła, Kamera, Szkoła”. Postaramy
się tutaj przedstawić problemy i
sukcesy naszej szkoły. W niniejszym
numerze znajdziecie świąteczne
przepisy, rebusy oraz artykuł o
Świętach Bożego Narodzenia.
Poruszamy również niełatwy temat 
 hejtu.



 

Święta Bożego Narodzenia

Kącik pieczenia. Świąteczne przepisy

Jak zmniejszyć ryzyko zarażenia rodziny w Święta Bożego
Narodzenia?

Podsumowanie akcji “Zdrowo jemy-przepisy na posiłki podajemy”

Hejt

Twórczość uczniów

Łamigłówki ostatniostronnicowe
          

                    Zespół redakcyjny:
Justyna Budzowska, Gabriela Chwierut, Karolina Kędziora, Zofia Scendo, Miko-chan

Nadzór pedagogiczny nad projektem: Karolina Orlecka

                kolo.dziennikarskie.sp.111@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

Światło, Kamera, Szkoła!

W najnowszym
 numerze:
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 Gwiazda na choince
Kiedy ubieramy choinkę na jej wierzchołku
umieszczamy gwiazdę, która symbolizuje
gwiazdę betlejemską, która wskazała drogę do
stajenki, gdzie narodził się Pan Jezus.

Bombki choinkowe
Bombki to okrągłe ozdoby choinkowe, które
symbolizują harmonię. Najprawdopodobniej
jabłka (czyli pierwsze ozdoby choinkowe) były
inspiracją do stworzenia bombek. W 1840r.
Hans Greiner stworzył pierwszą szklaną
bombkę.

Opłatek
Tradycja opłatka pochodzi od pierwszych
chrześcijan, którzy dzielili się chlebem na znak,
że są Wspólnotą. Łamiąc się opłatkiem,
składamy  sobie życzenia. Ta tradycja jest
symbolem pojednania.

Pasterka
Jest uroczystą Mszą odprawianą o północy z 24
na 25 grudnia. Msza Pasterska upamiętnia
modlitwę zmierzających do Betlejem pasterzy

Szopka
Symbolizuje miejsce, w którym narodził się Pan
Jezus. W Polsce co roku odbywa się konkurs na
najlepszą krakowską szopkę bożonarodzeniową,
którą może stworzyć każdy z nas.

Święta Bożego
Narodzenia

Idą Święta i jak co roku
ubierzemy choinkę, będziemy
śpiewać kolędy, sprzątać dom i
przygotowywać potrawy. Od 1
do 24 grudnia będziemy
otwierać kalendarz 
 adwentowy, a w dzień Wigilii
łamać się opłatkiem, jeść
potrawy wigilijne oraz cieszyć
się magiczną atmosferą.  W tym
świątecznym artykule chcę
przedstawić Wam symbolikę
świąteczną.

Kolędy
to pieśni bożonarodzeniowe, które
opowiadają o narodzinach Pana
Jezusa. Pierwsza kolęda powstała
najprawdopodobniej w 1424r.

Choinka
Tradycja ubierania choinki pojawiła
się w XVI wieku. Najpierw
ozdabiana ona była papierowymi
ozdobami i jabłkami, co
nawiązywało do drzewa rajskiego.
Tradycja ta rozpoczęła się w Alzacji
(leżącej na pograniczu Francji i
Niemiec). Z czasem zyskała
popularność w protestanckich
Niemczech. Jednak to kościół
katolicki rozpowszechnił ją po całej
Europie. W Polsce pojawiła się
dopiero na przełomie XVIII i XIX
wieku.

Justyna Budzowska3



Pierniczki

Składniki:
-¼ szklanki miodu, 
-5 łyżek masła 
- ½ szklanki cukru pudru
- 1 jajko
- 2 i ¼ szklanki mąki
-1 łyżeczka sody oczyszczonej
-1 łyżka przyprawy do pierników
-1 łyżka cynamonu
- 1 łyżeczka kakao

Sposób przygotowania:
 
Miksujemy masło, jajko i miód. Na stolnice przesiewamy mąkę, cukier puder, sodę
oczyszczoną, przyprawę do piernika i cynamon. Dodajemy zmiksowane składniki. Ciasto
zagniatamy i wkładamy na godzinę do lodówki. Następnie rozwałkowujemy i wycinamy
różne kształty foremką. Pieczemy przez 10 min. w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Sposób przygotowania:
LUKIER

 
Ubijamy białka na sztywną pianę, a
następnie stopniowo dodajemy cukru
pudru i cały czas miksujemy, pod koniec
dodajemy dwie łyżki soku z cytryny i jeszcze
chwilę miksujemy całość.
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Pierniczki oraz zapach przypraw korzennych, czyli coś, co kojarzy nam się ze
świętami. W tym artykule, poświęconym pieczeniu, przedstawię Wam przepisy
na pierniczki.

Kącik pieczenia
Świąteczne przepisy

Choinka piernikowa

-200g margaryny do pieczenia
-2 szklanki mąki
-  2/3 szklanki cukru pudru
- 50dag gorzkiej czekolady
- ½ szklanki kakao 70%
-2 żółtka 
-1 łyżeczka proszku do pieczenia



Sposób przygotowania choinki piernikowej:

Rozpuszczamy gorzką czekoladę w kąpieli wodnej, żaroodporną miskę ustawiamy na
garnku z gorącą wodą, ogień powinien być mały, a miseczka nie powinna dotykać wody.
Na stolnicę przesiewamy mąkę, dodajemy do niej proszek do pieczenia i kakao. Łączymy
składniki. Dodajemy margarynę i kroimy ją nożem na mniejsze kawałki. Później dodajemy
cukier puder, żółtka i ostudzoną rozpuszczoną czekoladę. Ciasto wyrabiamy na jednolitą
masę. Po wyrobieniu ciasta schładzamy w lodówce minimum półgodziny. Kiedy
wyciągniemy ciasto z lodówki, rozwałkowujemy je i wycinamy z niego różnej wielkości
gwiazdki. Wycięte gwiazdki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Pieczemy je w temperaturze 180 stopni przez około 10-12 min. Następnie wyciągamy je
z piekarnika i studzimy.

Każdą z gwiazdek smarujemy lukrem i układamy je od największej do najmniejszej i
posypujemy posypką. Ostatnią gwiazdkę dekorujemy lukrem oraz posypką i układamy
pionowo na szczycie naszej piernikowej choinki.
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Przepis pochodzi z filmiku na platformie YouTube.com pod tytułem  
„Ciasteczkowa choinka

czekoladowa 3D - TalerzPokus.tv”
                                                    

    Miłego pieczenia! 

Justyna Budzowska



Jak zmniejszyć ryzyko zarażenia
rodziny w Święta Bożego

Narodzenia?

Miko-chan
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Podsumowanie akcji
“Zdrowo jemy-przepisy
na posiłki podajemy”

Niedawno w naszej szkole odbyła się akcja pt. “Zdrowo jemy – przepisy na
posiłki podajemy”, której organizatorką była opiekunka Samorządu
Uczniowskiego, pani Agnieszka Korpak-Perzanowska. Wydarzenie miało na
celu zwrócenie uwagi uczniom na zdrowe odżywianie. Zainteresowani mieli
za zadanie zaprezentować przepis na zdrowy posiłek. Liczyły się nie tylko
walory smakowe dania, ale też jego kaloryczność oraz obecność warzyw i
owoców. Do pracy można było dołączyć rysunek lub zdjęcie. Jak poradzili
sobie uczniowie?

Przepisy uczniów

Do

Opiekunka samorządu jest
bardzo zadowolona z wyniku.
Mimo że zbliża się koniec
semestru, co wiąże się z dużą
ilością nauki, w akcji wzięło
udział około dwudziestu osób.
Oznacza to, że możemy
zobaczyć aż dwadzieścia
różnych przepisów. 

Jako redakcja liczymy na
więcej takich wydarzeń
podczas tego trudnego dla
nas wszystkich okresu, a
zainteresowanych serdecznie
zapraszamy na oficjalną
stronę szkoły, gdzie znaleźć
można przepisy, rysunki i
zdjęcia z akcji. Zofia Scendo
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Hejt

9

Hejt jest zjawiskiem, które cały czas istnieje w świecie Internetu, ale  także w
życiu osobistym. Polega ono na publikowaniu negatywnych i wulgarnych
komentarzy w Internecie oraz złym odnoszeniu się do jakiś tematów lub osób.
Jednak hejt to nie tylko zgryźliwe i agresywne komentarze, które oczerniają
osobę o odmiennym zdaniu, to także obraźliwe grafiki i filmy. Hejterzy
poniewierają innymi osobami w Internecie, a można te działania zobaczyć
chociażby pod postami na Facebooku czy Instagramie. Hejt także można
znaleźć na forach dyskusyjnych, dotyczących polityki, światopoglądu czy
problemów społecznych. Bardzo rzadko jest widoczny na forach
hobbystycznych czy specjalistycznych. Niektórzy mylą hejt z wyrażaniem
swojej opinii. Hejt jest nienawiść do drugiego człowieka wyrażana zazwyczaj w
Internecie, a wyrażanie swojej opinii jest to powiedzenie lub napisanie komuś
w grzeczny i kulturalny sposób, że coś się komuś nie podoba.

Kto jest hejtowany?

Na portalu internetowym
portal.abczorowie.pl napisane jest, że
hejtowana jest co czwarta osoba w
Internecie, a aż 11 procent internautów
przyznaje, że zdarza im się hejtować w
sieci. Hejtowany może być każdy – nie
trzeba być blogerem, osobą publiczną,
wystarczy po prostu być w Internecie i
już narażamy się na hejt.

Przyczyny hejtu

Ludzie są zdolni do czynienia zła,
dowodzi temu słynny eksperyment
Miligrama. Eksperyment ten pokazał, że
ludzie są bardzo podatni na sugestie i
chętnie stają się okrutni. Podobnie jest w
Internecie. Jeżeli grupa hejtuje,
dołączamy do tej grupy i piętnujemy
osobę. Hejtujemy ponieważ jesteśmy
anonimowi, a w Internecie robimy to za
pomocą słowa pisanego. Nie ma tutaj
bezpośredniego kontaktu, możemy
schować się za nickiem czy zdjęciem. 

Taka sytuacja ułatwia nam możliwość
obrażania osób w Internecie. Przyczyną
hejtu bardzo często jest zazdrość,
niezadowolenie ze swojego życia oraz
przykre doświadczenia, które mają miejscu
w życiu hejtera. W ten sposób hejter chce
sobie i innym coś udowodnić.

Jak walczyć z hejtem?

Każda metoda jest inna, ale najlepiej
nie czytać negatywnych opinii i nie
przejmować się nimi, a tym bardziej nie
wchodzić z takimi osobami w rozmowę.
Wtedy hejterzy mogą się znudzić i po
prostu dać sobie spokój. Skutecznym
sposobem może być także zablokowanie
konta hejtera. Tak aby nas i naszej
aktywności w Internecie nie widział. Można
również zgłosić takie konta
administratorom oraz właścicielom portali
społecznościowych, którzy mogą
zablokować lub usunąć profil hejtera.
Skuteczna walka z hejtem jest bardzo
trudna, ale zawsze możliwa.

Karolina Kędziora



Twórczość uczniów

***
 

Ważne chwile w życiu
Dają sens tutaj w byciu
Ważne w życiu osoby 

Pomagają nam zwalczyć choroby
Przypominają nam o tym co ważne

Że liczą się chwile każde

Dziękuję

Dziękuję za chwile dobre i złe,
Które spotkały ciebie i mnie
Za wszystkie wspomnienia

Nie do zapomnienia 
Za wszystkie przygody 

Podczas dobrej i złej pogody 
Łączy nas dużo, a zarazem niewiele

Lecz możemy na siebie liczyć w potrzebie

Nie zapomnij
 

Wyjechać za granicę pozwalam Ci,
Ale proszę obiecaj mi,

Że nie zapomnisz…
Tych razem spędzonych chwil.
Tych pięknych pogodnych dni.

Tych długich, a zarazem krótkich lat.
Jak piękny jest nasz polski świat.

Jak piękne są tu pola, rzeki,
Zabytki, które mają wieki.

Ale kiedy zatęsknisz za nasza ojczyzną,
Wróć na polską ziemię żyzną.

Możesz przyjechać, kiedy będziesz w potrzebie,
Ja czekać będę tu na Ciebie.

Gabriela Chwierut
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Łamigłówki ostatniostronnicowe
Gabriela Chwierut

Świąteczna wykreślanka

Znajdź 12 słów związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



Łamigłówki ostatniostronnicowe
Gabriela Chwierut

Labirynt świąteczny

Świąteczna rozsypanka 
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