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W naszym numerze:

Nasza najpiękniejsza...
Liście spadają, rano już przymrozki, ciężko
wstać... Znacie to? No cóż, to po prostu Matka
Natura. Wraz z początkiem roku szkolnego
wszystko się zmienia, nadchodzi JESIEŃ.

Hmmm, spróbujmy więc znaleźć jakieś zalety tej
pory roku...

najpiękniejsze barwy natury - nic nie może się
równać z kolorami jesieni, 
piękne zapachy - ziemia pachnie dojrzałymi
owocami i warzywami,
pełna spiżarnia - możemy najeść się do woli
dojrzałych malin, jeżyn, pomidorów, orzechów
i bakłażanów,
można wybrać się na rower, spacer lub
wspinaczkę po górach - o tej porze roku są
najprzyjemniejsze.

Może więc jednak..... nastroić się pozytywnie?
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N A S Z E   P A S J E

Powrót 
do przeszłości

Pamiętacie jeszcze nasze polskie legendy
z epoki PRL-u? Syrenkę, Poloneza, Fiata
126p zwanego maluchem, Żuka czy
Warszawę? Wszystkie one były
produkowane w Polsce. 
Na naszych drogach coraz rzadziej można
spotykać te samochody. Fani minionej
epoki zaczęli wracać do naszej starej, nie
zapomnianej motoryzacji. Powstała więc
nowa Warszawa i Syrena.

New Warsaw, czyli nowa Warszawa
wzorowana jest na kultowej Warszawie
223 i jest zbudowana na bazie BMW M5.
Nowoczesne auto będzie kosztować
prawie 1,5 mln zł.

Syrena była produkowana w latach 1957-
1972 przez FSO w Warszawie, w latach
1972-1983 przez FSM w Bielsku-Białej. To
była przeszłość, teraz jest nowa i
ładniejsza Syrenka. Wiadomo, że pod
maskę nowego polskiego auta trafi silnik
benzynowy o pojemności 1.4. Jednostka
została wypożyczona od General Motors,
która oferuje 90 KM mocy. Samochody
będą miały pięciobiegową, ręczną
skrzynie biegów. Przewidywana cena to
50-60 tys. złotych.

Mamy wielką nadzieje, że Syrena,
Warszawa oraz inne, już zapomniane
samochody, będą częściej widziane na
naszych drogach ciesząc nasze oczy.
                                                 P. Frasik, kl. II A

www.wroclaw.wyborcza.pl

www.auto-wiedza.pl
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N A S Z E   P A S J E
Rozmowa z Markiem Półtorniakiem, uczniem klasy

II A, który ma nietypowe hobby!

Redakcja: Kiedy zacząłeś grać na akordeonie?
M. P.: Około 6 lat temu.
Redakcja: Jak to się stało, że wybrałeś akurat ten
instrument?
M. P.: Trochę tradycja rodzinna: najpierw grał mój
dziadek, przez jakiś czas- mój tata, a teraz gram ja.
Akordeon wybrałem, ponieważ jest to wyjątkowy
instrument, na którym można zagrać mnóstwo
utworów.
Redakcja: Czy gra na tym instrumencie jest łatwa?
M. P.: Nie, zresztą tak jak na wielu innych instru-
mentach. Trzeba mnóstwo pracy włożyć w naukę gry
na akordeonie i dodatkowo trzeba mieć sporo siły, aby
utrzymać ten ciężki instrument.
Redakcja: Jak często trenujesz?
M. P.: Trenuję kilka razy w tygodniu po około godzinie
oraz chodzę na lekcje w szkole muzycznej.
Redakcja: Jak czułeś się podczas swojego
pierwszego występu?
M. P.: Cóż, kiedy gra się pierwszy raz, zawsze czuje
się ogromną tremę, jednak z czasem ona przechodzi.
Redakcja: A czy teraz gdy wychodzisz na scenę
stresujesz się tak bardzo jak kiedyś?
M. P.: Nie, ale mały stres zawsze się przydaje do
motywacji.
Redakcja: Czy masz jakieś osiągnięcia związane z
grą na akordeonie?
M. P.: Tak. Chodzę do szkoły muzycznej I stopnia już
od czterech lat. Uczestniczyłem w wielu konkursach,
w których wygrałem wiele nagród takich jak tablet czy
MP4. Gra na akordeonie daje mi również satysfakcje i
poczucie, że umiem coś, czego nie umieją inni.
Redakcja: Czy wiążesz swoją przyszłość z grą na
akordeonie?
M. P.: Akordeon to moje hobby. Nie wiążę z nim
przyszłości, ale bardzo się cieszę, że mam taki talent.
W przyszłości chciałbym pracować w innym
zawodzie.
Redakcja: Bardzo dziękujemy za wywiad! Życzymy
mnóstwo sukcesów. :) 
                         

S. Michałek, N. Tkaczewska, kl. II A

www.sote5.tonika.pl

www.wally.com.pl
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H A N D  M A D E ...

Romantycznie...

JESIENNE INSPIRACJE
A oto jesienne inspiracje fryzjerskie... Czy wiecie jaka fryzura jest teraz na topie? 

To wszelkie wariacje na temat warkoczy, koniecznie w romantycznym wydaniu.
Agnieszka Dudziak z klasy II A proponuje przepiękne jesienne fryzury. Tu nic nie
może cię ograniczać! Puść wodze fantazji, wypróbuj jedną z proponowanych przez
nas wersji!

I pamiętaj, to jest teraz absolutny hit, a więc... do dzieła!!!!!!!

A. Dudziak A. Dudziak

A. Dudziak A. Dudziak
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P I E K I E L N Y  K Ę S E K

Placek dyniowy czyli Pumpkin Pie

Jeżeli nadchodzi jesień, to koniecznie
musisz zrobić amerykańskie ciasto
dyniowe, czyli jesienny klasyk, prosto zza
Oceanu Atlantyckiego.

Będziesz potrzebować: purée z dyni,
która jest skarbnicą karotenu i zapewni ci
piękną zdrową skórę, o słonecznej,
zdrowej barwie. Poza tym, bez obaw i
wyrzutów sumienia będziesz się mógł
objadać smakołykiem, w którym
zagustowali Amerykanie.

Przepisów na placek dyniowy jest bez
liku, nam spodobał się ten z kulinarnego
bloga kwestiasmaku.com.

Gorąco polecamy!!!
                                        A. Guzik, K. Krysik, kl. II A

Ciasto czekoladowe czyli Brownie

10 dag masła
1 tabliczka gorzkiej czekolady
3 łyżki kakao
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej
20 dag cukru
3 jajka
½ szklanki mąki
Szczypta soli
3 łyżki gładkiego masła orzechowego
5 dag orzechów pekan lub włoskich

Masło i połamaną czekoladę rozpu-
szczamy ciągle mieszając na małym
ogniu. Dodajemy cukier, rozmieszane
jajka, kakao, kawę, sól i na koniec mąkę.
Mieszamy aż powstanie gęsta masa.

Wlewamy do wyłożonej papierem do
pieczenia formy (najlepiej kwadrat
20x20cm). Na wierzch wykładamy masło
orzechowe i nożem tworzymy
nieregularne kształty. Dekorujemy
orzechami. Pieczemy 22-25 minut w
piekarniku nagrzanym do 180°C. Po
wystygnięciu kroimy na kwadraty.
                                          A. Guzik, K. Krysik, kl. II A

www.kwestiasmaku.com

www.ciastkazkremem.com
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G A D Ż E T ...

Gadżety i aplikacje marzeń

Jest wiele rodzajów gadżetów i aplikacji.
Niektóre są lepsze, drugie gorsze. Łączy
je to, że są niesamowite!

SMARTWATCH
Smartwatch’e to zegarki, które są
smartphonami. Różnica jest taka, że nosi
się je na nadgarstku, a nie w kieszeni.
Smartwatch’e są bardzo praktyczne,
można z nich dzwonić oraz wykonywać
dużo innych czynności.

SNAPCHAT
Snapchat jest znaną aplikacją, która
polega na wysłaniu zdjęcia twojemu
znajomemu, który widzi to zdjęcie przez
kilka sekund. Można też wysyłać filmy,
niestety można nagrywać je tylko przez
10 sekund.

WHATSAPP
WhatsApp jest aplikacją, która polega na
darmowym dzwonieniu i wysyłaniu
wiadomości. Trzeba  jednak mieć łącze
internetowe.

Postęp techniki jest bardzo szybki, co
chwila pojawiają się nowości, musisz się
więc śpieszyć, aby zdążyć wypróbować
nowości, zanim na rynku pojawi się coś
nowego! 
                                                K. Surówka, kl. II A

www.magazynt3.pl

www.appmaniak.pl

web.whatsapp.com
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P O D R Ó Ż E  K S Z T A Ł C Ą
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA, czyli THANKSGIVING DAY

Thanksgiving is a holiday celebrated by Americans and Canadians. They love this
holiday! The history of Thanksgiving Day begun in 1620 when English pilgrims sailed
on the ship Mayflower to America. Unfortunately, they came when there was a very
cold winter. Many people died on this ship. Indian tribe Wampanoag helped those who
survived. To celebrate the first successful harvest in 1621, Indians and English
colonizers decided to celebrate one big meal. They ate five deer, which Indians killed,
cranberries, corn and apples. It was a three-day festival of eating, hunting and
entertainment.

During the American Revolution in 1789 George Washington issued the first
Thanksgiving proclamation. He called upon Americans to express their gratitude for
the happy conclusion to the independence and the successful ratification of the U.S.
Constitution. Abraham Lincoln established a feast on the fourth Thursday of
November.

Now Americans celebrate Thanksgiving Day on the fourth Thursday of November, but
Canadians celebrate it on the second Monday of October. The traditional food has
changed. Now they eat: roast turkey, mashed potatoes, bread, cranberry sauce and
for dessert - pumpkin pie. After the feast families often do additional activities. Some
like to take walks after eating such a large meal. Some people take naps. Others sit
down together to play board or card games.
http://kids.nationalgeographic.com/explore/history/thanksgiving-traditions/
http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
                                                                                                                              A. Guzik, K. Krysik, kl. II A

www.bravo.plwww.inberkeley.wordpress.com

http://kids.nationalgeographic.com/explore/history/thanksgiving-traditions/
http://kids.nationalgeographic.com/explore/history/thanksgiving-traditions/
http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
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Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y

Wyjazd integracyjny kl. I
gimnazjum do Sianożęt

"Piekliśmy kiełbaski na ognisku"- Kuba
"Graliśmy na boisku, aczkolwiek, nie
zawsze była pogoda" - Michał
"Pod koniec wyjazdu odbył się konkurs
na budowle z piasku" - Karolina
"Podobała nam się ta wycieczka,
ponieważ całą klasą spędziliśmy miło
czas" - Alicja
"Śpiewaliśmy karaoke"- Wojtek
"...za długa przerwa poobiednia oraz za
wczesna pora snu" - Weronika
"Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc" -
Daria

Kiedy w całej szkole nauka rozgorzała na
dobre i sprawdzian zaczął gonić
sprawdzian, „pierwszaki” z gimnazjum
postanowiły dopełnić jeszcze jednej,
niezmiernie ważnej sprawy – zintegrować
się na zielonej szkole i to nie byle gdzie,
bo aż nad samym Morzem Bałtyckim, w
cichej miejscowości Sianożęty. 

Plaża, morze, wspólne gry w piłkę,
ogniska, dyskoteki to zupełnie inne
otoczenie niż ławka i korytarz szkolny.

Pomimo drobnych „przygód”, wszyscy
wrócili zadowoleni, zdrowi i z nowymi
siłami do … nauki!!! :-)
                                                                 T. Basza

T. Basza

T. Basza

T. Basza

T. Basza
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LEWY czy KOSMITA?

S P O R T I V O ...

Robert Lewandowski is a superstar! The
Polish attacker likes to shoot many goals.

We will remember four goals in a match
with Real Madrit and five goals in a
meeting with Wolfsburg. He scored five
goals in nine minutes and established
four new records in the German
Bunesliga:

the fastest scored hattrick,
the fastest scored four goals,
the the fastest scored five goals /8:59
min/,
the most scored goals after entering
the pitch.

"It was the best week of my life",
sumarised Lewandowski. He is the best
Polish footballer in history and the best
attacker in the world.
                                              K. Kaczmarczyk, II A

W tym numerze TN sylwetka 
Roberta Lewandowskiego.

Poniżej znajdziecie tłumaczenie tekstu na
język polski oraz, mamy nadzieję,
przydatny słowniczek polsko angielski.

Robert Lewandowski jest gwiazdorem!
Polski napastnik lubi zdobywać mnóstwo
bramek.

Nigdy nie zapomnimy czterech goli w
meczu z Real Madrytem oraz  pięciu goli
w spotkaniu z Wolfsburgiem. Zdobył  pięć
goli w dziewięć minut i ustanowił cztery
nowe rekordy niemieckiej Bundesligi:

najszybciej zdobyty hattrick,
najszybciej zdobyte cztery bramki,
najszybciej zdobyte pięć goli /8:59/,
najwięcej zdobytych bramek po
wejściu na boisko.

"To był najlepszy tydzień w moim życiu",
podsumował Lewandowski. 
Jest najlepszym polskim piłkarzem w
historii i najlepszym napastnikiem na
świecie. 

SŁOWNICZEK:
attacker -  napastnik,
score - zdobywać /punkty, bramki/,
estabish - ustanowić, 
goal - bramka,

www.murawa.bloog.pl
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Z zeszytu ucznia:

S T R E F A  U C Z N I A

Ślubowanie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 135 w Krakowie.

Ślubowanie klas pierwszych
Gimnazjum nr 26 w Krakowie.

W dniu 14.10.2015 r. odbyło się ślubowanie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 135 oraz Gimnazjum
nr 26 wchodzących w skład ZSO nr 35 w Krakowie.

Mało kto pamięta, że dzień ten jest tak naprawdę
świętem całej społeczności szkolnej, upamiętnia bowiem
dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r.

Można powiedzieć, że KEN była pierwszą władzą
oświatową w historii Polski, ale także pierwszą w całej
Europie. Była ona odpowiednikiem współczesnego
ministerstwa oświaty. Jej zadania? Wspomagać oświatę,
umożliwiać powszechny dostęp do nauki, podręczników,
opracować nowatorskie programy nauczania,
zreformować szkoły średnie i wyższe, wprowadzić do
programów nauczania historię Polski, historię naturalną
oraz elementy wychowania fizycznego.

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz
gimnazjum w powadze i z godnością  ślubowały
uczciwość, pracowitość oraz sumienność w wypełnianiu
obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości.

R e d a k c j a
  TeamNews

Agnieszka Dudziak, II A
Piotr Frasik, II A
Aleksandra Guzik, II A
Kamil Kaczmarczyk, II A
Karolina Krysik, II A
Sylwia Michałek, II A
Kamil Surówka, II A
Natalia Tkaczewska, II A
p. Teresa Basza
p. Renata Marona
p. Karina Sikora

"Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię"
                                                                              
                                                                                  Archimedes

"Krowa to zwierzę
roślinobójcze".

"Telewizja to złodziej
czasu, ale ja tego 
złodzieja lubię".

"Egipcjanie balsamowali
ludzi, żeby się człowiek

nie rozchorował 
w trumnie".

"Człowiek pierwotny
przed odkryciem ognia 

żył starożytnie".

W. Kurleto W. Kurleto


