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W TYM NUMERZE:
:
Star Wars: BATTELFRONT !
KSIĄŻKOMANIA – coś z
dreszczykiem !
OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ MASZYN
Świąteczne ciekawostki

Przepis na PIERNICZKI !

Star Wars: Battlefront to strzelanina sieciowa i kolejna odsłona słynnej serii szykowana na PC, PlayStation 4 i
Xboksa One. Jest to pierwsza gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen powstająca na mocy umowy pomiędzy
Electronic Arts a Disneyem.
Wydarzenia w produkcji zostały osadzone podczas
oryginalnej trylogii filmowej. Battlefront zaoferuje
zainteresowanym zabawę, w której może uczestniczyć
jednocześnie 40 graczy. Produckja nie będzie jednak
posiadała trybu kampanii singleplayerowej.
Gracze mogą wcielić się w Sojusz Rebeliantów oraz
członków Imperium. Zainteresowani mogą wcielić się
między innymi w Boba Fetta, Sithów, a nawet Vadera.
Grając tym ostatnim możemy korzystać z miecza
świetlnego, specjalnych umiejętności (duszenie!). Podczas
rozgrywki tą postacią gracz staje się liderem zespołu i może poprowadzić formację do zwycięstwa. W grze pojawi
się wiele znanych lokacji z Gwiezdnych Wojen, takich jak lodowa planeta Hoth czy gorąca Tatooine.
Akcja będzie się również przenosić w powietrze, ale aktualnie nie wiemy, jak będzie się prezentować dynamika
tych starć. Wskoczymy w wiele świetnych i znanych nam pojazdów , między innymi: X-Wingi, myśliwce TIE, AT-ST,
AT-AT (wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi ;p).
Dla miłośników kultowej trylogii Star Wars to będzie prawdziwa uczta dla zmysłów. Sam jestem fanem słynnych
Star Wars`ów i po zobaczeniu zwiastunów bardzo zaciekawiła mnie ta produkcja. Myślę, żę to jedna z najbardziej
oczekiwanych gier roku! Zachęcam do
zobaczenia zwiastunu oraz kilku gameplay`erów
z tej gry. Niech moc będzie z Wami!

źródło: m.ppe.pl
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KSIĄŻKOMANIA – coś z
dreszczykiem
Postanowiłam napisać recenzję tej książki, ponieważ mówi się,
że książka jest popularna, a ja przeczytałam ją dla Was po to,
by sprawdzić, czy jest tego warta 
Książka składa się z dzienników, notatek i listów ( m.in. Miny
Harker, Jonathana Harkera, dr Sewarda). Historia ta zaczyna się
od przyjazdu Jonathana Harkera do zamku hrabiego Draculi
(tytułowego bohatera), by zatwierdzić zakup posiadłości w
Londynie którego dokonał hrabia. Choć na początku ich znajomości Dracula jest bardzo uprzejmy,
wkrótce Jonathan odkrywa jego dziwne zachowania i zdaje sobie sprawę, że został uwięziony w zamku.
Gdy wchodzi do pokoju hrabiego, spotyka trzy piękne kobiety, które również były wampirami i
dowiaduje się, że gdy hrabia wyjedzie do swej posiadłości w Londynie, to on zostanie przeznaczony jako
ich ofiara. Przerażony Harker ucieka. Gdy próbuje wydostać się z zamku wampira, spotyka się ze swoją
narzeczoną Miną Murray. W tym czasie hrabia przyjeżdża do Londynu. Równocześnie przyjaciółka Miny
Murray, Lucy Westenry, traci krew z niewyjaśnionych powodów…
Książka ta bardzo wciąga. Kiedy zacznie się czytać pierwszą stronę, to
nie wiadomo, gdzie się przerwie. Właśnie na tym między innymi polega
urok tej książki. Powieść ta trzyma w napięciu do ostatniego zdania…
Gdy myślimy, że na kolejnych stronach będzie spokojnie, to zdarzają się
m.in.
niewyjaśnione
zabójstwa
i
,,statek
widmo".
Z pełną odpowiedzialnością polecam tę książkę osobom, które lubią
poczuć dreszcz, ale też osobom, które lubią poczytać ciekawą książkę.
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Ogólnopolski Turniej Maszyn
W sobotę 14 listopada 10 drużyn z naszej szkoły pojechało do Krakowa na Ogólnopolski
turniej maszyn. Uczestnicy mieli wykonać turbiny wiatrowe (w zasadzie wiatraki ;) ),które
były poddawane pomiarowi właśnie w Krakowie . Nie
obyło się bez sesji zdjęciowej. Oto jej wyniki 

Ciekawostki Świąteczne

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w
przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w
maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia – dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali
Chrystusa, nazywając go „Słońcem Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga
Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako
Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem,
przestrzenią i mocą.
Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim.
Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. Do
rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego
bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu i
osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o
wcieleniu Słowa.

Kto przynosi prezenty ?
 W Stanach Zjednoczonych dzieci telefonują do Świętego Mikołaja, a ten przybywa, posługując się
spadochronem bądź przyjeżdża saniami.


W Anglii dzieci stawiają w przedsionku swoich pokoi buty lub wieszają pończochy, a Święty Mikołaj
napełnia je w nocy łakociami.



W Holandii dzieci piszą do Mikołaja listy, a święty przyjeżdża do kraju na białym koniu.



We Francji, w zależności od regionu i rodzinnych tradycji, prezenty
przynoszą Aniołek, Dzieciątko Jezus lub, najpopularniejszy i
najbardziej podobny do Świętego Mikołaja, „Père Noël”.
Wieczorem 24 grudnia należy zostawić pod choinką parę
własnych butów, by Père Noël wiedział, gdzie położyć prezent.
Pozostawia on podarki niezauważenie w świąteczny poranek
25 grudnia.
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Kącik Kulinarny !
Składniki:


1kg mąki



33dkg cukru



33dkg sztucznego miodu



1 paczka przypraw do piernika



40dkg margaryny



4 jajka



7dkg kakao



2 paczki proszku do pieczenia (lub 1 paczka, tyle co na 1kg mąki)



2/3 łyżki sody

Sposób przygotowania:
Składniki wymieszać, i dokładnie ugnieść ciasto. Rozwałkować ciasto na grubość ok. 0,5cm, a następnie
foremkami wyciąć z niego różne kształty. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 175stopni i piec 15-20 min.
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia cała redakcja GRANATU
chciałaby złożyć wszystkim Czytelnikom spokojnych, ciepłych i spędzonych w
gronie rodzinnym świąt. Niech ten szczególny czas w roku przyniesie Wam
miłość i tak bardzo wyczekiwany odpoczynek. Pozwólcie sobie na świąteczne
ucztowanie, a wraz z
nadchodzącym
sylwestrem i Nowym
Rokiem życzymy
szampańskiej zabawy
do samego rana ;)

ŻARCIKI XD
-Jak porozumiewają się chemicy ?
- Dają sobie CYNK
-Czemu Rad jest ciągle pijany?
- Bo zawsze stoi pod Barem !
-Jak nazywa się latający kot –
kotlecik
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