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Pada śnieg, pada śnieg 

 

Cieszą się bałwanki… 



No i zaczął się nowy rok…  

 

Po świątecznej długiej przerwie wróciliśmy do 

szkoły i rozpoczęła się harówka. Trzeba poprawiać oceny, w 

końcu niedługo koniec semestru. A przecież było tak 

przyjemnie – święta, choinka, prezenty. Przed świętami 

spędziliśmy razem czas podczas klasowych wigilii. 

 Przed nami jeszcze trochę pracy, ale już zapala się zielone  

światełko – wkrótce ferie! 

Ostatnio przeczytałam:  

Weź dwanaście miesięcy, obmyj je dobrze do czysta, podziel każdy miesiąc na 30 lub 31 części, tak 

żeby zapasu starczyło akurat na rok. Każdy dzień przyrządzaj oddzielnie biorąc po jednej części pracy 

i dwie części wesołości i humoru. Dodaj do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, łyżeczkę tolerancji, 

ziarnko ironii i szczyptę taktu. Następnie masę tę polewaj obficie miłością.  

Gotowe danie ozdób bukiecikami małych uprzejmości i podawaj je codziennie z pogodą ducha i 

porządną filiżanką odżywczej herbaty”. 

 

Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.  

Tak więc życzę Wam dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. 

Alicja Górska 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

 ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH … 

22 grudnia w całej szkole nareszcie zapanowała świąteczna atmosfera. To za sprawą oczywiście 

zbliżającego się wielkimi krokami Bożego Narodzenia. Tego dnia uczniowie każdej klasy wraz z 

nauczycielami mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia. 

Był to też idealny moment aby zacząć świąteczne obżarstwo  Niektóre klasy postanowiły 

przygotować słone przekąski, inne słodkie, lecz nie zabrakło też czerwonego barszczu, pierogów, czy 

uszek. Tradycyjnie, jak co roku, mogliśmy również obejrzeć przygotowane przez kółko teatralne 

jasełka. 

 Teraz jednak ku naszemu niezadowoleniu musimy skończyć myślenie o świętach, prezentach i czasie 

wolnym - czeka na nas nauka, w końcu trzeba jakoś zdać do następnej klasy  

 

 KONKURSY 

Do 1 lutego 2017 roku przyjmowane są prace związane z powiatowym konkursem 

historycznym pt: „Żołnierze Wyklęci”. Wszystkich chętnych gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w 

tym konkursie. 

Do kolejnego etapu konkursu matematycznego "O złoty kalkulator Starosty" zakwalifikowali 

się następujący uczniowie: Aleksandra Marciniak kl. III D, Wojciech Kludziński kl. III E, Wiktoria 

Mączka kl. III D, Natalia Kuta kl. III D 

Gratulujemy!!! 

Do półfinału Grodziskiej Olimpiady Matematycznej zakwalifikowali się następujący 

uczniowie: Joanna Gorajewska kl. I D,  Paweł Kaźmierczak kl. II C, Wojciech Kludziński III E, Karol 

Majewski III C, Aleksandra Marciniak kl. III D, Mateusz Staniak kl. II B 

Gratulujemy !!! 

 



 

 WOŚP 
WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

to fundacja, której  głównym celem jest ratowanie 

zdrowia i życia, jak również działanie na rzecz poprawy 

stanu zdrowia osób chorych, a także promowanie 

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Najbardziej znaną 

formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska 

impreza o charakterze charytatywnym, nazywana 

Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 Podstawowym elementem Finału jest granie 

„wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się 

w całej Polsce (a także poza granicami kraju) koncerty 

muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie Finału organizowanych jest 

również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach 

miast prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry 

ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.  

W tym roku finał WOŚP-u odbył się 15 stycznia, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na 

„Ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno pediatrycznych oraz zapewnienie godnej 

opieki medycznej seniorom”.  

Pomagajmy, bo dobro powraca  

 

Opracowała : Anna Rękas 3C 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 Postanowienia noworoczne naszych gimnazjalistów  
1.Trzymać język za zębami  

Obiecuje sobie, że będę się bardziej starać, więcej uczyć, mniej olewać lekcje i przede wszystkim – nie 

pyskować nauczycielom. W ogóle trzymać język za zębami.  

 

2.Uczyć się systematycznie  

Zacznę się systematycznie uczyć , i nie tylko z notatek. W końcu chcę wiedzieć więcej, niż to czego 

się dowiem na lekcjach. I na sprawdziany przy takiej nauce mniej wkuwania ( wystarczy mała 

powtórka)  

 

3. Pokonać lenistwo  

W zasadzie to jest cała masa rzeczy, które muszę dopracować ,zawsze jest coś , co się chce ulepszyć,  

bo nie ma ludzi idealnych... Ale najbardziej zaczyna mnie męczyć nocne siedzenie nad książkami. A 

czemu ślęczę po nocach? Tylko przez to, że w dzień mi się nie chce.  

 

4. Odrabiać lekcje  

Zacznę odrabiać lekcje zaraz po powrocie ze szkoły! Zazwyczaj spisuję prace domową w szkole przed 

lekcją od koleżanki, ale od dziś każdego dnia będę  ją robić w domu. 

 

5. Więcej się uczyć 

Rozwiązuję bardzo dużo testów, ale muszę zrobić jeszcze więcej, żeby lepiej niż na próbnych testach 

wypaść. Chcę się więcej uczyć – szczególnie na konkursy, które zbliżają się wielkimi krokami. No i 

nie zostawić nauki na ostatnią chwilę.  

 

6. Zgłaszać się 

Muszę popracować nad aktywnością . Przemóc się i podnosić na lekcjach rękę do góry. Przecież 

prawie zawsze znam odpowiedź na pytania nauczycieli, tylko boję się że będą złe i wstydzę się jednak 

zgłaszać. No a potem dostaję minusy za brak aktywności.   



7. Odstawić komputer  

Musze odstawić komputer, tzn. skrócić przesiadywanie przed nim o minimum dwie godziny. Za to 

częściej zaglądać do książek, przygotowywać się do lekcji.  

 

8. Wybrać liceum 

Nie mam pojęcia, gdzie pójdę po gimnazjum. A przecież , zanim się obejrzę , będę składać papiery. 

Muszę więc się nad tym zastanowić, wybrać liceum.  

 

9. Dostać się do wymarzonego liceum  

Regularnie rozwiązuję testy matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne . Wszystko po to, by dostać 

się do wymarzonego liceum.  

 

10. Popracować nad silną wolą 

Od Nowego Roku zamierzam bardziej pracować nad silną wolą. Będę wstawać rano i ćwiczyć. A co 

drugi dzień rozwiązywać jakiś teścik.  

 

11. Nie wagarować  

Obiecuję częściej odwiedzać szkołę . Żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności i zwiewania z 

lekcji, postaram się nie spóźniać wcale do szkoły, nie marnować czasu na głupoty, oglądanie TV i 

bezsensowne serwowanie po Internecie!!!  

 

12. Złagodnieć 

Musze być bardziej tolerancyjny dla innych. Nie upierać się przy swoim za wszelką cenę. Nie mogę 

być taka nie ugięta wobec ludzi ( tyczy się to moich szkolnych znajomych), bo niedługo po korytarzu 

będę spacerować sama. Aha – i trochę się uporządkować wewnętrznie, skończyć z roztargnieniem.  

 

13. Być lepszym człowiekiem  

Ja zawsze postanawiam to samo. Co roku się staram. Co roku w pewnym stopniu wypełniam to 

postanowienie. Po prostu – chcę być coraz lepszym człowiekiem, przyjacielem, koleżanką w klasie, 

sąsiadką z ławki itp.  

 

14. Trzymać nerwy na wodzy  

Spróbować popracować nad swoim charakterem, postaram się bardziej wyciszyć , być bardziej otwarta 

w stosunku do innych, a przede wszystkim panować nad nerwami. I wierzyć w siebie, w to, że nie 

tylko krzykiem i pieniactwem mogę coś załatwić.  

 

15. Szlifować język  

Koniecznie muszę się wziąć za naukę języków. (Obiecuje sobie to co roku, ale jakoś nie wychodzi.) 

Może tym razem będę miała więcej silnej woli i szczęścia. 

Redakcja 

 
 

PROJEKTY 
 
W tym numerze wyjątkowo chciałabym pokazać 

Wam zdjęcia projektów z przedmiotu, jakim jest 

biologia. W naszym Gimnazjum uczniowie bardzo 

chętnie wykonują różne prace. 

Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej 

– tam znajduje się więcej zdjęć  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Górska 

TEMAT MIESIĄCA 
 

Zabawy na śniegu. Jak spędzamy czas wolny zimą? 

 

Prawdziwa zima kojarzy nam się ze śniegiem. Warto spędzać sporo czasu na powietrzu. Oprócz dobrej 

zabawy, hartujemy się. Poniżej przedstawiam 15 propozycji spędzania zimowego czasu.  

1. SANKI - Kto z nas nie lubi jazdy na sankach? Wystarczy nawet niewielkie nachylenie terenu.  
 



2. JAZDA NA BYLE CZYM - Mogą być kartony, torby foliowe, lub inne pojazdy własnych 

konstrukcji. Wierzcie mi – przy jeździe jest mnóstwo śmiechu. 
 

3. NARTY/SNOWBOARD - To raczej propozycja dla wyjeżdżających na ferie w góry, choć 

narty biegowe jak najbardziej sprawdzają się i u nas.. Można też odwiedzić Górkę 

Szczęśliwicką w Warszawie. Stok otwarty jest codziennie w godz. 10.00-20.00. 
 

4.  BITWA NA ŚNIEŻKI - Zbudujmy fortecę! Wyposażmy się w śnieżną amunicję. A potem 

bitwa na całego! Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie. Ćwiczmy rzuty!  
 

5. RZUCANIE ŚNIEŻKĄ DO CELU - Możemy wymyślić odpowiednią punktację  
 

6.  IGLOO - Jedyny warunek to taki, że potrzeba więcej śniegu. Warto spróbować. Radość z 

takiej budowli jest ogromna! 
 

7.  BUDOWANIE FIGUR I INNYCH BUDOWLI - Rzeźbienie w lodzie zostawmy 

specjalistom . My możemy jednak ulepić ze śniegu naprawdę wspaniałe dzieła sztuki. 

 

8. BAŁWAN - Trzy śnieżne kule, czapka, szalik, guziki, nos z 

marchewki. Nie ma zimy bez bałwana!  
 

9. TOR PRZESZKÓD - Może obejmować zjazdy, slalomy, 

przeskoki, rzuty śnieżkami i wszystko inne co podpowiada 

nam wyobraźnia. 
 

10. ŁYŻWY - Kiedyś podobno robiono lodowiska na boiskach 

szkolnych. Szkoda, że już nie. Zawsze jednak można wybrać się na miejskie lodowisko. U nas 

znajduje się koło straży pożarnej. 
 

11. ANIOŁEK/ ORZEŁEK - Połóż się na plecach na śniegu i machaj energicznie nogami i 

rękami. Wstań. Co widzisz? 
 

12. WYDEPTYWANIE SŁÓW - Słowa wydeptane na śniegu wyglądają cudownie z góry (np. z 

okna). Żeby wydeptać duży napis, który będzie widoczny, potrzebne jest skupienie i nieco 

wolnego czasu. Efekt jednak jest wart poświęconego czasu i energii. 
 

13. TROPIENIE ŚLADÓW W LESIE - Można spróbować zabawić się w tropiciela i nauczyć się 

rozpoznawać ślady zwierząt leśnych  
 

14. KULIG - Prawdziwy kulig pozostanie w naszej pamięci na całe życie.  

 

A gdy już nie będzie ani trochę śniegu zawsze pozostaje nam  

 

15. SPACER -  zawsze jest dobry. To aktywność fizyczna dla każdego.  

. sporttopestka.pl/  

 

Adam Jaworski 1D 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 

 ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1 STYCZNIA 

 

Światowy Dzień Pokoju ustanowił bł. Paweł VI listem z dnia 8 

grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, 

nie tylko katolików. Papież zaproponował, aby na całym świecie 

nowy rok rozpoczynał się Dniem Pokoju.  

http://sporttopestka.pl/


Dzień ten obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który 

wydaje z tej okazji orędzie, poruszające różne problemy związane z tematyką pokoju. 

 W 2017 r. tematem Dnia Pokoju było: ,,Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju”. 
Brewiarz, wikipedia 

Wioletta Kania 2C 

 

 

 DZIEŃ LIGI OCHORNY PRZYRODY  
 

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. 

Została założona 9 stycznia 1928. Dziś Liga Ochrony Przyrody edukuje 

młodych i starszych ludzi i  prowadzi różnego rodzaju akcje społeczne. 

Stowarzyszenie to wspiera również wielu wybitnych naukowców. 

Młodzieżowe oddziały Ligi  organizują obozy i zajęcia edukacyjne dla 

młodych ekologów. Działalność jest bardzo różnorodna. 

Żyjemy w pięknym miejscu, dlatego często nie doceniamy piękna tego co 

nas otacza. W ten dzień warto rozejrzeć się i pomyśleć, że przyroda jest wspólnym dobrem, za które 

wszyscy jesteśmy tak samo odpowiedzialni. Chronić przyrodę może każdy, bo to od niej zależy nasza 

przyszłość. 

Paulina Lachawiec 2D 

 

 

 DZIEŃ BABCI 
 

Dzień Babci obchodzony jest w Polsce 21 stycznia . Myślę , że niewiele z 

nas wie jakie są okoliczności powstania tego święta dlatego warto się z 

nimi zapoznać .  

W styczniu 1965 roku - jak wspomina Ryszard Danecki, były dziennikarz 

gazety "Express Poznański", a zarazem przypadkowy propagator Dnia 

Babci - w grodzie nad Wartą występowała gościnnie wspaniała artystka - 

Mieczysława Ćwiklińska. Obchodziła akurat swoje 85. urodziny. 

Zastanawiano się jak je uczcić. Grała w sztuce Alejandro Casony 

"Drzewa umierają stojąc" rolę Babci. Zamówiony więc został wielki tort 

z napisem „Dla babci”. Po pierwszym akcie nobliwej aktorce wręczono 

kwiaty i ten tort, wmawiając, że w Poznaniu obchodzi się właśnie w tym dniu 21 stycznia Dzień 

Babci. Warszawski "Express Wieczorny" podchwycił pomysł i w roku następnym 21 stycznia też 

ogłosił Dniem Babci. I tak zaczęło się w całej Polsce.  

 
warszawa.naszemiasto.pl 

Julia Zimny 3C 

 

 DZIEŃ DZIADKA 

 Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia 

swoim dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach 

opiekuńczo wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy 

artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie 

laurek. 

DZIEŃ DZIADKA NA ŚWIECIE: 

W Stanach Zjednoczonych od 1978 roku babcie i dziadkowie 

świętują wspólnie - Narodowy Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest 

od 1978 roku w pierwszą niedzielę po Dniu Pracy, we wrześniu - w 

2012 roku wypada 9 września. Oficjalnymi kwiatami święta są 

niezapominajki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Or%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_(polityka)
https://pl.wiktionary.org/wiki/wnuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relacja_rodzinna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedszkole
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awietlica


We Francji dzień dedykowany dziadkom przypada na pierwszą niedzielę października. 

Pomysłodawcą święta była marka Le Café Grand'Mère, ale mimo komercyjnego pochodzenia dzień 

zyskał znaczną popularność i od ćwierć wieku Francuzi chętnie go obchodzą.  

Włoskie święto babć i dziadków, czyli La Festa dei nonni przypada na 2 października. Data 

została wybrana nieprzypadkowo - tego dnia w Kościele katolickim przypada jednocześnie święto 

Świętych Aniołów Stróżów. Podobnie, jak w Stanach Zjednoczonych, oficjalnym kwiatem święta jest 

niezapominajka. 

W Australii Dzień Babci i Dziadka obchodzi się w pierwszą niedzielę listopada od 2010 roku.  

W Estonii Dzień Babci i Dziadka celebrowano po raz pierwszy w 2010 roku 

 

Weronika Kania 3C 

 

POLECAM… 
 

      Zima , okres w którym wracamy do domu zziębnięci lub przegrzani , 

a gdy już wreszcie wrócimy , to marzymy tylko aby położyć się pod kocem z 

kubkiem herbaty w ręku i nic nie robić  Znam to doskonale, dlatego aby 

urozmaicić czas wolny, przygotowałam książkę pt: „ Próby ognia”  

amerykańskiego pisarza Jamesa Dashnera . Próby ognia ,to drugi tom trylogii 

pt: „ Więzień labiryntu”. Jest on jednym z najciekawszych i cały czas 

trzymających w napięciu części trylogii. Na jej podstawie nakręcono film. Jak 

opisuje książkę autor : „ Znalezienie wyjścia z Labiryntu miało być końcem . 

Żadnych więcej niespodzianek, żadnych puzzli. I żadnego uciekania . Thomas 

był przekonany , że jeśli Streferzy zdołają się wydostać , odzyskają swoje 

dawne życie i wspomnienia (...) Ziemia stała się krainą zniszczenia , 

penetrowaną przez Poparzeńców, ludzi zarażonych Pożogą”.  

Szczerze mówiąc, jest to jedna z moich ulubionych książek, po ‘więźniu’ spodziewałam się 

niezbyt udanej powieści, na szczęście , bardzo miło się zaskoczyłam. Muszę przyznać , że ta część jest 

o wiele lepsza niż pierwsza. Trzymała mnie cały czas w napięciu, posiada wiele zwrotów akcji. 

Książkę polecam naprawdę każdemu . Gwarantuję, że czytając ją czytelnik się nie będzie nudził. 

  
Aleksandra Olszewska kl. 3C 

  

WARTO ZOBACZYĆ 
„Interstellar” 

 

 „Interstellar” to film, znanego reżysera Christopher'a Nolana, którego 

możemy kojarzyć m.in. z produkcji takich jak „Incepcja”, „Mroczny rycerz” 

czy „Batman”.  

Przenosimy się w niedaleką przyszłość. Ziemi grozi globalny kryzys, 

burze piaskowe, choroby niszczące plony oraz inne kataklizmy coraz częściej 

nawiedzają Ziemię. Główny bohater Cooper (Matthew McConaughey) 

próbuje ocalić następne pokolenia. Jest on emerytowanym pilotem samolotów 

i statków kosmicznych NASA. Po śmierci żony samotnie wychowuje dwójkę 

dzieci, nastoletniego chłopca i 10-letnią dziewczynkę Murphy (Jessica 

Chastain). Pewnego dnia, zostaje zmuszony porzucić swoją karierę i, jak 

większość obywateli walczących z widmem głodu, zająć się uprawą roli i 

swoim gospodarstwem w USA. Wybitnego naukowca wciąż jednak ciągnie w stronę gwiazd. 

Przypadkiem, razem z córką odkrywa tajemnicze znaki, które, jak mu się wydaje, są wynikiem 

anomalii w grawitacji i wyrusza ich tropem. Znajdują na pustkowiu tajną bazę NASA, w której 



naukowcy, na czele z profesorem Brandem (Michael Caine) i jego córką Brand (Anne Hathaway), 

budują statek kosmiczny, który pokonałby zakrzywienie czasoprzestrzeni i dotarłby do innej galaktyki, 

gdzie mogą istnieć planety, na których istneje jakiekolwiek życie. Cooper, namówiony przez 

profesora, decyduje się dowodzić statkiem kosmicznym. W świecie skazanym na zagładę jedyną 

szansą na przetrwanie ludzkości jest niebezpieczna misja badawcza NASA. Dzięki nowo odkrytemu 

tunelowi czasoprzestrzennemu Cooper, wraz z grupą naukowców: Amelią (Anne Hathaway), Doylem 

(Wes Bentley) i Romillym (David Gyasi), wyrusza w Kosmos, by poszukać dla ludzi nowego domu 

wśród gwiazd, na innej galaktyce. Wyprawa wiąże się z opuszczeniem swoich bliskich na długi czas, 

nie wiedząc kiedy i czy w ogóle wróci na Ziemię. Jego motywacją jest jednak chęć ocalenia swojej 

rodziny i przyszłych pokoleń. Tak zaczyna się wyprawa w kosmos, w poszukiwaniu nowego miejsca 

dla ludzi, która przeradza się w odkrywanie sekretów piątego wymiaru i czarnej dziury.  

Film ten, chwyta Nas za serce wzruszającą historią ojca, który musi zostawić dzieci, z myślą, 

że może ich już nigdy nie zobaczyć. Potem obserwuje je jedynie z kosmosu... Widzi jak dorastają bez 

niego (bo w kosmosie, przynajmniej na niektórych planetach, czas płynie szybciej niż na Ziemi), jak 

mają własne dzieci, jak nienawidzą go i równocześnie tęsknią za nim.  

"Interstellar" można nazwać prawie kosmicznym melodramatem, gdzie nauka miesza się ze 

wzruszeniami. Polecam ! 

Katarzyna Mandes 3D 

KĄCIK FANA 
Kącik Fana wśród książek 

Jako mol książkowy i osoba, która nie potrafi zasnąć bez przeczytania 

chociażby jednego rozdziału (choć zazwyczaj się na jednym nie kończy), 

nie mogłam pominąć napisania artykułu o mojej ulubionej serii. 

Uwaga! Panie i Panowie przedstawiam Wam "Stephanie Plum" spod pióra 

Janet Evanovich! Seria  jest idealna dla fanów historii, w których: samochody 

wylatują w powietrze, albo zostają zmiażdżone śmieciarką, stare włoszki 

rzucają zaklęcia, trupom odcinane są różne części ciała i pakowane do paczek 

oraz podrzucane pod drzwi przypadkowych osób.  

Stephanie to kobieta tuż przed 30tką zarabiająca na łapaniu zbiegów, 

którzy nie stawili się na rozprawie sądowej, ponieważ zapłacono za nich 

kaucję. Stephanie żyje na kanapkach z masłem orzechowym i obiadach u 

rodziców i posiada umiejętność znajdowania się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Rosterki 

miłosne, za dużo testosteronu, za mało czasu. Połączenie kryminału z humorem i szczyptą romansu. 

Każda część jest inna i opowiada inną historię ze świata kryminalnego, ale jest kontynuacją jej 

życiowych perypetii. Na język polski przetłumaczonych jest w sumie 17 tomów, ale już 20-tego 

stycznia nastąpi oficjalna premiera 18-tej części pt: "Stephanie Plum, wybuchowa osiemnastka". Dla 

tych, którzy wolą filmy, polecam ekranizację 

pierwszej części.  

Zachęcam jednak do zapoznania się z książkami. 

Szybko pochłaniająca fabuła, przyjemność i lekkość 

tematyki wciągną najbardziej zatwardziałych. 

.  

 

Julia Szymańska 2D 

  

 



NOWINKI TECHNOLOGICZNE  
 

Naukowcy z Islamskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Bangladeszu przeprowadzili serię badań, na podstawie 

których doszli do wniosku, że ze sposobu, w jaki piszemy 

na klawiaturze i jakie słowa dobieramy, można odczytać 

wszystkie nasze emocje. 

Specjaliści chcą teraz przygotować specjalny algorytm z 

opartą o niego aplikacją, która mogłaby zostać 

wykorzystana przy coraz popularniejszych sesjach terapeutycznych lub konsultacjach medycznych 

prowadzonych za pośrednictwem globalnej sieci. W ten sposób psycholodzy i psychiatrzy mogliby 

poznać wszystkie emocje pacjenta, bez potrzeby ich opisywania i, co najważniejsze, osobistej wizyty 

w placówce.  

http://www.geekweek.pl 

Redakcja 

 

KASIA I JEJ PRZEPISY 
Sałatka hawajska   

Sałatka ta może być idealną przekąską podczas karnawałowych 

przyjęć. Jest łatwa w przygotowaniu, a na dodatek bardzo smaczna! 

 

Składniki: 

-wędzona pierś z kurczaka (2 połówki) 

-puszka kukurydzy 

-puszka brzoskwiń 

-puszka ananasa 

-2 łyżki stołowe majonezu 

 

Wykonanie: 

Pierś, ananasa i brzoskwinię pokroić w kostkę, owoce odsączyć na sitku. Kukurydzę także odsączyć. 

Wszystkie składniki ze sobą połączyć, dodać majonez. Sałatka nie wymaga żadnych przypraw. 

 

Życzę smacznego i udanej zabawy karnawałowej!  

 

Katarzyna Witkowska 3C 

 

TO I OWO 

 ZRZUCAMY KILOGRAMY   
 

Jak wiadomo święta to okres nie tylko rodzinnego spędzania czasu, 

sprawiania sobie prezentów, ale przede wszystkim dobrego jedzenia, którego 

nikt sobie nie żałuje. Co zrobić, aby zrzucić tych kilka dodatkowych 

kilogramów? 
Internet jest pełen porad na ten temat. Nie wszystkie jednak układane są 

przez profesjonalistów,  dlatego zanim weźmiesz jakąkolwiek dietę na serio, 

warto sprawdzić, czy jest ona odpowiednio dopasowana i zawiera wszystkie 

niezbędne składniki, potrzebne Ci do prawidłowego funkcjonowania. Warto 

również pamiętać, że kluczem do zadbania o swoją wagę są także regularne 

ćwiczenia lub inna aktywność fizyczna. Ostatnio bardzo popularnym stało się wykonywanie treningu 



razem z trenerem personalnym, czy to osobiście, czy nawet powtarzając jego ruchy z filmików 

dostępnych w internecie. 
 

PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS 
Śniadanie: awokado nadziewane sałatką z tuńczyka, pomidorków koktajlowych, czerwonej cebuli z 

tymiankiem i bazylią 

II śniadanie: sałatka z winogronami, jabłkiem, gruszką i granatem 

Obiad: placuszki brokułowe z kaszą jaglaną pieczone w piekarniku 

Podwieczorek: zielony koktajl z ananasa, jabłek, ogórka, cytryny, szpinaku i natki pietruszki 

Kolacja: surówka z kapusty z marchewką, papryką i koperkiem 
Magdalena Matusiak 3B 
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 CO NAS CZEKA W 2017 ROKU  
 

HOROSKOP 2017 BARAN (21.03 – 19. 04) 

Będzie to rok, który będzie wymagał od Baranów bardzo dużo cierpliwości. To będzie czas, w którym 

trzeba będzie przemyśleć swoje doświadczenia życiowe. Kontynuować rzeczy, które już się same 

zasiały. Rok 2017 to czas wyczekiwania, a nie dokonywania zmian. 

BYK (20.04 – 22. 05) 

Byki będą się teraz bardzo realizować, wyjdą z uśpienia. Byk będzie podróżował, poznawał ludzi. W 

życiu Byka będzie się bardzo dużo działo. Jedyna rada - ostrożnie. Jeżeli idziemy jedną drogą, to 

idźmy nią z uwagą. 

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21. 06) 

Bliźniaki w 2017 roku będą miały się bardzo dobrze. Otworzą nam się nowe drogi, które okażą się 

bardzo korzystne. Bliźniaki w przyszłym roku poznają ludzi, którzy będą z naszej wspólnej “nomady 

duchowej”. To będzie świetny rok dla Bliźniaka. 

RAK (22.06 – 22.07) 

Rak, podobnie jak Baran, powinien być ostrożny i powściągliwy. To będzie rok dla ciebie bardzo 

spokojny, dobry. Jeśli czekałeś na załatwienie pewnych spraw, to bądź pewien, że się załatwią, ale nie 

do końca po twojej myśli. Rok 2017 jest czasem przeczekiwania dla raków, czasem na poznawanie 

ludzi. 

LEW (23.07 – 23.08) 

Otwierają się wszystkie drzwi dla Lwów. Lew będzie rządził, będzie podróżował. To jest czas, w 

którym Lwy dokonają zmian w swoim życiu, jeśli tego będą chciały. 

PANNA (24.08 – 22.09) 

W 2017 roku Panna powinna znaleźć czas na naukę. To jest dobry czas na zbieranie nowych, 

pozytywnych doświadczeń. Panny będą uczyły się nowych, pozytywnych rzeczy.  

WAGA (23.09 – 22.10) 

Wadze w przyszłym roku wszystko się uda. Będzie spadać na cztery łapy. Będzie miała rewelacyjny, 

dobry rok pod każdym względem - finansowym, uczuciowym.  

 SKORPION (23.10 – 21.11) 

Skorpiony zabłysną w 2017 roku. Będą miały dobry start, dokonają wielu pozytywnych wyborów. 

Warto właśnie teraz zacząć starać się o awans, budowę domu, wyjazd. Gwiazdy będą sprzyjać 

STRZELEC (22 11 – 21. 12) 

Strzelec rusza do przodu. Niech Strzelce zbierają doświadczenia, uczą się na błędach innych. Niech 

będą ostrożne w znajomościach oraz podróżach. Lepiej może niech nie planują ważnych rzeczy na 

2017 rok. 

KOZIOROŻEC (22.12 – 19. 01) 

Koziorożce teraz dokonają zmian, które wpłyną na dalsze lata. Może to być przeprowadzka, nowa 

praca, wartości, które wejdą teraz w ich życie. To jest czas, w którym wszystko to, co Koziorożce 

zarobiły, czego się nauczyły, los zweryfikuje 

WODNIK (20.01 – 18. 02) 

W przyszłym roku Wodnik może pożegnać się z dużą ilością przyjaciół. Może wyemigrować. Stare 



rzeczy, które były kiedyś ważne, w 2017 roku mogą stać się już nieważne. 

RYBY (19.02 – 20.03) 

Ryba ma teraz czas dokonywania wyborów. Życie to wybór, więc Rybo - staraj się dobrze wybrać, 

zastanów się, czego naprawdę chcesz. 

 

Julia Szczepańska 3C 
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Ach jak dobrze, przyszła zima! 

Już śnieg pada i mróz trzyma. 

Jest też zdrowo i wesoło, 

bo śmiech dzieci słychać wkoło 


