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Kwitnące magnolie, a niedługo już kasztany...
Wszyscy kochamy wiosnę! Maj, to jeden z
najpiękniejszych miesięcy w roku, warto więc
pomyśleć, gdzie spędzimy zarówno długi
weekend, jak i kolejne weekendy tego pięknego
miesiąca. Maj to także okazja do świętowania
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Właśnie
w tym dniu w 1791 roku uchwalono dokument,
który likwidował liberum weto, wprowadzał
dwuletnią kadencję sejmu, usprawniał system
zarządzania państwem, wprowadzał reformy
polityczne, przyznawał przywileje mieszczanom.
Znaczenie tego dokumentu było i jest dla Polski
ogromne. To pierwsza uchwalona w Europie
konstytucja, druga na świecie. Możemy być dumni
z osiągnięć naszych przodków!
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N A S Z A  T W Ó R C Z O Ś Ć

The challenge for students of the first
grade of our junior high school was to
prepare  an information leaflet about the
environment. Below you will find one of
them, prepared by Wiktoria Chojecka of
grade I A.
There are a lot of things which you can
do to protect our planet! Please act
reasonably and help us keep the world
clean!      Zdjęcie -  http:// www.3ders.org

WHAT DO YOU KNOW ABOUT PLASTIC?

DID YOU KNOW?

Three students created eco bottle which
keeps water and in addition you can eat
it!

WHAT DO WE USE PLASTIC FOR?

We use plastic to produce plastic bags,
bottles or packs.

HOW MANY PLASTIC BAGS 
DO WE USE?

In 2010 over 98 billion plastic bags went
on the market. That means that one
European citizen uses 198 bags a year!

HOW LONG IS PLASTIC GOING 
TO DECAY?

Plastic can take from one hundred to one
thousand years to decay!

WHAT SHOULD WE DO TO HELP 
OUR PLANET?

Reuse plastic bags.

Don't throw away plastic rubbish.
Recycle it.

Buy products in packaging which you
can recycle.

 
                   WHAT CAN YOU DO?

Buy paper bags and reuse them.

Recycle plastic. 

Crush plasic bottles before you throw
them into yellow bottle banks.

Wiktoria Chojecka, klasa I A    

http://www.ecowatch.com
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N A S Z A  T W Ó R C Z O Ś Ć

http://alejka.pl

The challenge was to "give" your mum or
dad (or both) an unusual and unlikely job.
Here are the results. The texts were
written by students of the 6th grade
My mum has got a really cool job. She's a
TV presenter. Every day she goes to her
work for ten hours. She loves her job but
she has to work late. We don't always see
her after school. I often go to the studio
with my friends. She sometimes goes to
London, Canada and the USA.

Wiktoria Jałocha, kl. VI a   

My mum has got an unusual job. She is a
film actress. My mum goes home at nine
a.m. Every week she reads scripts. My
mum likes her job. She has comfortable
clothes. My mum studies at Actors
Academy. She studies there with
professional teachers. I often go to the
school with my family. My mum meets
famous stars.

Weronika Seweryn, kl. VI a     

My mum and dad have a mini zoo. They
work there and that job is amazing. This
place is next to the city, it is beautiful and
a lot of people visit it. My mum takes care
of animals. Dad's concerned about
plants. Last year I had my birthday party
there. I invited every friend. Everybody
was happy.
There are  a lot of different birds, other
small animals and amazing plants. I love
going there. When I  am in the mini zoo I
often help my parents. 
When I am older I am going to work there
with my mum and dad.

Julia Dudek, kl. VI a  

M y dad works as a factory worker. He
builds sports cars. He works in Cracow.
Every day he goes to the factory. He
starts work at eight o'clock. He has a very
nice work because they are not ordinary
but racing cars!

Szymon Ożóg, kl. VI a   

https://zoowebquest.wordpress.com
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Sztuka w małych buteleczkach

H A N D M A D E

Krąży przysłowie, ze kobieta jest bezbronna tylko wtedy
kiedy schną jej paznokcie. Niektórzy pomyślą co to jest
– odżywka schnie w ciągu pierwszych dwóch minut. I po
zawodach. Schody zaczynają się, gdy paznokcie schną
całe popołudnie, albo na ich malowanie poświęcamy
więcej niż jeden dzień. Ale dlaczego?

Nie pamiętam kiedy zaczęłam tak bardzo lubić się z tymi
małymi kolorkami zamkniętymi w buteleczkach. Od
zawsze przecież dziewczynki chcą wyglądać doroślej,
zaczynają więc malować paznokcie. Efekty są jakie są.
Jednak gdy staje się to zainteresowaniem, a efekty
docenia nie tylko twoja mama, coś jest na rzeczy.

W ciągu ostatniego roku robiłam wiele, aby umieć to co
umiem. Żmudne wieczory z malutkimi pędzelkami w
ręce, wsuwkami do włosów, szpilkami, wykałaczkami,
gąbeczkami. I co z tego wynikło? – Dziś nie umiem
wytrzymać dnia bez koloru na paznokciach. Co więcej –
na ten kolor zawsze dochodzi cos jeszcze. Gradient
robiony gąbeczką, ombre, french, stempelki, tasiemki,
brokaty, marmurki oraz ukochane przeze mnie kropeczki
czy piórka i naklejki.

Ostatnio miałam okazję pierwszy raz wykazać się na
dłoniach innych osób. Wyzwanie przyjęte, okazało się
przyjemnie spędzonym czasem. 7 kwietnia z okazji Dnia
Kobiet odbyło się miłe spotkanie na siłowni w
Swoszowicach, zorganizowane przez panią Małgorzatę
Mikołajek, która zwerbowała mnie do pracy ;) Pierwszy
raz, publicznie mogłam pokazać co umiem a i
docenienie mojej pracy było niezapomnianym uczuciem.

Patrycja Mądry, klasa III B      

P. Mądry

P. Mądry

P. Mądry
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P I E K I E L N Y  K Ę S E K

Jajka faszerowane kukurydzą
    Będziesz potrzebować:

8 jajek ugotowanych na twardo
5 łyżek kukurydzy z puszki
2 łyżki majonezu
1 łyżka jogurtu naturalnego
łyżeczka ostrej musztardy (np.
sarepskiej)
sól i świeżo zmielony pieprz
do dekoracji: szczypiorek

Ostudzone i obrane jajka przekrój na pół.
Żółtka wyjmij i rozgnieć widelcem w
misce. Dodaj kukurydzę, majonez, jogurt
oraz musztardę.
Wymieszaj i dopraw solą i pieprzem. Jeśli
masa będzie zbyt gęsta,
możesz dodać jeszcze trochę majonezu
lub jogurtu. 
Farszem wypełniaj połówki białek.
Podawaj posypane świeżo zmielonym
pieprzem i posiekanym szczypiorkiem.

Zuzanna Cygan, klasa I A   

  Rogaliki łasucha
To wbrew pozorom prosty i szybki
przepis. Nie wymaga także właściwie
większych umiejętności. Jedyne co
trzeba, to odrobina zapału i .... do dzieła!

pół kilo mąki
pół szklanki śmietany 
pół kostki drożdży
1 jajko
4 łyżki cukru
1 kostka masła (250 gram)
nadzienie: ulubiony dżem lub powidła
śliwkowe

Wszystkie składniki razem zagnieść i
wstawić do lodówki na około dwie
godziny.

C i a s t o rozwałkować na kształt koła,
następnie wykrawać trójkąty. Nakładać
dżem lub powidła.

Rogaliki układać na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Piec w temp. 160-
170 stopni Celsjusza przez około 12 do 15
minut.

http://www.vegeta.pl

http://www.russianseason.net
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G A D Ż E T ...
Smartfon w roli pokładowej elektroniki drona? 

Sprzętem, który w różny sposób współpracuje z (...) dronami, są (...) nasze smartfony.
W zależności od modelu mogą służyć do sterowania, podglądu widoku z kamery czy
np. konfigurowania parametrów lotu przed startem. 

Twórcy PhoneDrone (...) postanowili wykorzystać zarówno kamerę, jak i moc
obliczeniową, oferowane przez nasze smartfony. Dron jest w tym przypadku rodzajem
obudowy na telefon, wyposażonej w napęd i źródło energii. Pełnię możliwości sprzęt
ten zyskuje dopiero po włożeniu do niego smartfona, który odpowiada za wszelkie
kwestie związane ze sterowaniem, rejestracją wideo czy komunikacją. 

Rolę kontrolera pełni (...) drugi smartfon, a oba urządzenia komunikują się za pomocą
WiFi. Choć zasięg takiego rozwiązania nie jest zapewne imponujący, to do
amatorskich zastosowań i zabawy powinien wystarczyć. Tym bardziej, że latający
smartfon będzie przecież mógł korzystać z różnych aplikacji, dzięki którym nasze
podniebne fotografowanie i filmowanie może być jeszcze ciekawsze.

Twórcy PhoneDrone deklarują, że sprzęt będzie kompatybilny z telefonami
działającymi pod kontrolą Androida i iOS. Do tego cała konstrukcja będzie składana i
dzięki temu łatwiejsza w transporcie. 

Artykuł oraz grafika pochodzą ze strony http://gadzetomania.pl
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P O D R Ó Ż E  K S Z T A Ł C Ą

LONDON 2015 - NASZA WIZYTA W STOLICY WIELKIEJ BRYTANII

Jak powszechnie wiadomo podróże kształcą. Zobaczyć coś na własne oczy, to nie to
samo, co tylko o czym się dowiedzieć, usłyszeć. Skoro tak, to ruszamy w drogę! W
tym roku szkolnym ponownie odwiedziliśmy stolicę Wielkiej Brytanii. Londyn
przywitał nas wiosenną pogodą, typową mżawką i mgłą. Na szczęście później było już
tylko lepiej. 
Zwiedziliśmy wszystko to, co w stolicy Wielkiej Brytanii należy zobaczyć, a nawet
więcej. Wrażeń było mnóstwo, a po całym dniu zwiedzania nogi odmawiały nam
posłuszeństwa. Widzieliśmy Pałac Buckingham i zmianę królewskiej warty, Parlament
i Big Bena, Oko Londynu (London Eye), szekspirowski teatr Globe, Katedrę św. Pawła,
Opactwo Westminster, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Brytyjskie, Królewskie
Obserwatorium Astronomiczne w dzielnicy Greenwich i południk zerowy, płynęliśmy
po Tamizie, zwiedzaliśmy najbardziej luksusowy sklep Harrods, chińską dzielnicę
Chinatown. Odwiedziliśmy słynną twierdzę Tower of London i przeszliśmy mostem
Tower Bridge. 
Właściwie  jak nam się to wszystko udało zrobić w przeciągu zaledwie kilku dni? A do
tego jeszcze zakupy, zdjęcia, rozmowy z goszczącymi nas rodzinami i wypełnianie
ćwiczeń z języka angielskiego. Wrażeń było po prostu mnóstwo!
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Wartościowe spotkania z drugim człowiekiem

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 35 w Krakowie, oprócz nauki, odbywa się
wiele wartościowych imprez szkolnych, spotkań z interesującymi ludźmi. 

W ubiegłym miesiącu gościliśmy panią Annę Marię Wesołowską, która jest
osobowością telewizyjną, ale przede wszystkim polską sędzią w wydziale karnym
Sądu Okręgowego w Łodzi. Pani Anna Maria Wesołowska orzekała w bardzo głośnych
procesach członków gangów, jest współautorką ustawy o świadku koronnym i
ekspertem od przestępczości zorganizowanej. Spotkanie okazało się niezwykłe.
Usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji, a wielu osobom rozmowa ta dała dużo
satysfakcji i sprowokowała do poważnych przemyśleń.

W przedszkolu i szkole podstawowej uczniowie mieli natomiast możliwość
uczestniczenia w  spotkaniu z fizyką. Okazuje się, że wiek uczestników nie miał tu
dużego znaczenia, a w szeregach przedszkolaków jest tyle samo pasjonatów nauki,
jak wśród młodzieży szkolnej. Odkrywaliśmy podstawowe prawa fizyki. Okazało się,
że fizyka towarzyszy nam na co dzień i bez niej nic nie byłoby takim, jakim jest!

Gimnazjaliści, natomiast, mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji targów
edukacyjnych zorganizowanych w naszej szkole. Okazało się, że wśród uczniów
prezentujących szkoły ponadgimnazjalne było bardzo wielu naszych absolwentów!
Zarówno oni, jak i ich byli nauczyciele ucieszyli się ze spotkania! A już niedługo
trzeba będzie pożegnać kolejny rocznik!!
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H O R O S K O P ...

BYK      20.04 - 20.05
Żywiołem tego znaku jest ziemia, a opiekuńczą planetą Wenus. Ulubione kolory to  
niebieski i zielony, a kamienie: szmaragd, agat, szafir i perła. 

W znaku tym rodzą się ludzie najczęściej silni, odporni psychicznie, o mocnym
charakterze. Swoje cele w życiu potrafią wyraźnie sformułować i z uporem do nich
dążyć. Głównym motorem napędowym Byka jest pragnienie osiągnięcia dóbr
materialnych oraz wygodnego i dostatniego życia. Swojemu życiowemu partnerowi
potrafi stworzyć solidne podstawy stabilizacji i bezpieczeństwa, albo wydatnie w tym
zakresie pomagać. Wszystko co robią Byki musi im się opłacać, albo rokować
korzyści w przyszłości. Byk ma ogromny temperament i bardzo często niespożytą
energię. Wszystkie radości tego świata nie powinny być mu obce, a szczególnie jest
wrażliwy na dobre jedzenie i uroki płynące z muzyki i śpiewu.
ZALETY
Byki są na ogół cierpliwe i przyjazne innym ludziom. Potrafią konsekwentnie
realizować swoje plany. Lubią spokój i harmonię domowego ogniska, cenią sobie
więzi rodzinne, zapewniając najbliższym wszelkie dobra materialne.
WADY
Osoby urodzone w tym znaku posiadają predyspozycje do konserwatywnych
poglądów, despotyzmu, zazdrości i narzucania innym swojej woli.

Źródło: http://horoskop.iwoman.pl

Horoskop znany jest już od czasów
starożytnych. W astrologii określany jest
mianem przepowiedni, która powstaje w
wyniki obserwacji gwiazd. Współcześnie
nie jest już dziedziną nauki i większość z
nas raczej nie traktuje jego treści
poważnie. Mimo to często sięgamy do
niego mając nadzieję, że uda się nam
przewidzieć przyszłość. 

W tym nr TN! rozpoczniemy cykl
artykułów zawierających tzw. horoskop
opisowy, który charakteryzuje
poszczególne znaki zodiaku. http://ezo-sfera.blog.onet.pl
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S T R E F A  U C Z N I A

Z dzienniczków
uczniowskich

SERDECZNIE POLECAMY !!
Od dzisiaj znajdziecie tutaj krótkie informacje na temat
polecanych stron internetowych. Jeżeli coś Cię
zainteresuje, podziel się tą informacją z innymi.
Na początek strona www.samouczek.info, którą poleca
Daria z klasy II A. Ta strona to coś idealnego dla kogoś,
kto kocha samodzielne wykonywanie ozdób. 

Nie masz pomysłu na prezent, a może odłączyli Ci
internet, a już zrobiłeś/zrobiłaś wszystkie zadania ;))) Ta
strona jest idealna odpowiedzią na Twoje potrzeby!!

A może coś z biżuterii? Przecież wszyscy wiedzą, że
błyskotek nigdy nie jest za dużo! Zrób je sama, a
zobaczysz ile satysfakcji Ci to przyniesie.

Pamiętaj, tutaj możesz polecić innym coś, co odkryłeś/
odkryłaś w nieprzebranych zbiorach internetu!

Dzisiejsze propozycje to koszyczek ze słomek do
napojów i bransoletka z koralików. Wszystko
własnoręcznie wykonane! Poniższe zdjęcia pochodzą z
polecanej przez nas strony www. samouczek. info              R e d a k c j a

             TeamNews
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"Po napisaniu kartkówki
nie oddał jej, twierdząc, że

zostawił ją w domu".

"Kowalski w trakcie lekcji
uprawiał ziemię cyrklem 

w doniczce".  

"Przyszła do szkoły 
w samym swetrze".

"Na zapytanie o powód
braku spodenek na lekcji
w-f uczeń stwierdził: nie

mam, bo babcia jeszcze na
drutach robi" .

"Najlepszym przyjacielem jest ten, 
który nie pytając o powód twego smutku, 
potrafi sprawić, że znów wraca radość".

                                                                       Św. Jan Bosco


