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W tym numerze ...

W jak witamina - szczegóły akcji 
na stronie 3

Świetna akcja, która cieszy się tak dużym powodzeniem, że
można by powtarzać ją częściej niż raz na tydzień.

.

.

Recenzja filmu "Pilecki" s. 4

W tym wydaniu szczera recenzja filmu "z pierwszej ręki".
Poznajcie punkt widzenia gimnazjalisty, subiektywną ocenę
produkcji, z którą zapoznały się wszystkie klasy II i III
uczęszczające do naszego Gimnazjum.
Sprawdźcie, czy macie podobne zdanie :)

5 sposobów na efektywną
naukę - s. 5
 Uczysz się dniami i nocami, a efektów nie widać?
Chcesz mniejszym nakładem wysiłku zacząć zdobywać
lepsze oceny?
Zajrzyj do środka i dowiedz się co możesz poprawić 
w swoich metodach "zakuwania".

Przepis na sernik - s. 6
Szukasz szybkiego i prostego przepisu na ciasto?
Zrób dobre wrażenie na swoich bliskich i oczaruj ich
pysznym, puszystym sernikiem.
Pamiętaj, że "przez żołądek do serca", a w tym może Ci
również pomóc

przepis na gofry cynamonowe - s. 7
Z nami nawet

koń by się
uśmiał.

Zerknij na stronę 11 i
uśmiechnij się ;)

30 listopada
WRÓŻYMY
przykładowe sposoby na
odczytanie przyszłości - s.9

5 najlepszych stron na
zabicie nudy s. 10
oraz

Krok po kroku jak zrobić
"dobieranego" s. 8
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Podsumowanie miesiąca

14 października - uroczyste obchody Dni
Patrona oraz Święta Komisji Edukacji
Narodowej

13 października - rozpoczęcie obchodów Dni
Patrona Gimnazjum w Proszowicach,
ślubowanie klas pierwszych

19-21 października - wyjazd integracyjny
pierwszych klas do Bukowiny Tatrzańskiej

22 października - wyjazd klas trzecich do
muzeum w Oświęcimiu i Brzezince

27 października - rozpoczęcie akcji "W jak
witamina"

29 października - pierwsza publikacja
internetowej szkolnej gazetki 
"Szok w trampkach"
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W jak Witamina!!!
Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku będziemy promować
zdrowe odżywianie. Klasy przygotowują dla uczniów owoce i warzywa, co
cieszy się dużym powodzeniem.

 
     Uczniowie naszego gimnazjum są bardzo zadowoleni z tej akcji, co można zauważyć po
tym jak szybko znikają te smaczne oraz zdrowie przekąski. Po 10 minutach cały stolik jest
pusty, więc jeśli masz ochotę spróbować tych pyszności,  musisz się pospieszyć. Akcja ta
promuje zdrowe jedzenie. Zachęca uczniów, że nie liczą się tylko chipsy, batoniki, czekolada
czy pizza, ale że na świecie jest też dużo zdrowych przekąsek takich jak: koktajle, szaszłyki z
owoców lub sałatki. Dzięki takiej działalności naszej szkoły, osoby do niej uczęszczające
(uczniowie, 
a także nauczyciele) przekonują się do zdrowego trybu życia. Moim zdaniem, taka akcja jest 
w 100% potrzebna. Pokazuje, że szkoła to nie tylko nauka i wielka nuda, ale także zabawa 
i zachęcanie uczniów do brania udziału w różnego rodzaju innych projektów, które organizuje
nasza szkoła.                                                                                                                                 WW  i OŻ

, ., .
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PILECKI

MUZYKA DO FILMU

     20 października br. klasy drugie udały się do kin, by obejrzeć film
historyczny M. Krzyszkowskiego pt. "Pilecki"
     Ekranizacja nie okazała się całkiem zła. Przekazywała wiele
ciekawych informacji na temat życia Witolda Pileckiego, o których nie
ma wzmianki w podręcznikach do historii. Jeśli kogoś interesuje okres
drugiej wojny światowej to jest to coś, co może zaciekawić, zwłaszcza,
że wypowiadał się w nim syn Witolda - Andrzej Pilecki, a cały film jest
oparty na faktach. Ponadto znalazły się w nim autentyczne zdjęcia np. z
Auschwitz.
     Jednak z punktu widzenia zwykłego gimnazjalisty produkcja mogła
wydawać się niezbyt udana, niskobudżetowa, gra aktorska dość
kiepska, montaż niestaranny, efekty specjalne warte jedynie wyśmiania
itd. Warto dodać, że budżet przeznaczony na "Pileckiego" wynosił
jedynie ok. 280 tys. zł. To niezbyt dużo.
     Uważam, że jeśli twórcy produkcji postaraliby się odrobinę bardziej,
powstałby naprawdę wzruszający film. I nie aż tak nudny. Fabuła
dawała możliwości do zagrania na emocjach widzów, skłonienia do
przemyśleń, lecz jak można było zauważyć, nie wykorzystano tej
szansy. Może następnym razem.

  W filmie wykorzystano m.in. muzykę zespołu
„Forteca”. 5 lat temu muzycy zespołu przeszli
szlak ucieczki Pileckiego. Podczas trasy
rejestrowali rozmowy z ludźmi, którzy byli
świadkami tamtych wydarzeń.
https://www.youtube.com/watch?
v=jQpNKi9X0IA <- tutaj na przykład można
obejrzeć śpiewającego Marcina Kwaśnego
(który wcielił się w postać Witolda Pileckiego)
wraz z zespołem Forteca. Wykonują oni utwór
pt. "Ochotnik".                 JZ i OM 
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Kącik fotograficzny~ KSIĄŻKA TWOIM PRZYJACIELEM

5 sposobów na efektywną naukę

1. Zakreślanie ważnych informacji
Ucząc się zakreślajmy flamastrem czy czymkolwiek ważne informacje najlepiej czymś
kolorowym. Podkreślone informacje rzucają się w oczy przez co łatwiej je zapamiętać.

2. Uważanie na lekcjach
Jeśli już musimy siedzieć przez te 45 minut w ławce, nie marnujmy tego czasu i uważajmy na
lekcji. Dzięki temu zapamiętamy ważne rzeczy i spędzimy mniej czasu w domu na nauce.

3. Robienie notatek
Niektórym to ułatwia sprawę, a niektórym utrudnia. Robiąc notatki weźmy kartkę papieru i napiszmy na niej
najważniejsze informacje. Coś co sprawia nam trudności lub co jest ważne zaznaczmy kolorem.

4. Uporządkowane biurko
Uporządkowane biurko to uporządkowana głowa Na naszą naukę wpływa również nasze otoczenie. Jeśli dookoła nas
jest czysto i schludnie nic nas nie rozprasza i  łatwiej się nam skupić.

5. Regularna nauka
Regularne uczenie się znacznie upraszcza nam całą sprawę. Dzięki codziennemu
powtarzaniu przez chociażby 15 minut unikniemy spędzenia przed testem godzin na uczeniu
się jednego przedmiotu dzięki czemu będziemy mieć więcej czasu wolnego.                     OP

. . .. . .
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Składniki ciasto:
1,5 szklanki mąki
10dkg margaryny
5 dkg cukru pudru
0,5 szklanki cukru
2 żółtka
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki amoniaku
trochę cukru waniliowego

Składniki na ser :
1 kg sera
7 jajek - białka ubić osobno
0,5 margaryny - roztopić
1,5 szklanki cukru
1 cukier waniliowy
2 łyżki mąki ziemniaczanej lub 2 budynie bez cukru (waniliowy
lub śmietankowy)

               Uwagi / propozycje
      Zanim wlejemy masę, ciasto możemy
podsypać kakao.
      Masło, które dodajemy do ciasta najlepiej
pociąć sobie na mniejsze kawałki.
 
                                                     Smacznego! :)
                                               WG

                                          Przepis na sernik

Sposób przygotowania:
Ciasto;
Wszystkie składniki ze sobą wymieszać i zagnieść. Następnie ciasto przełożyć do formy i piec w temperaturze 180 stopni do uzyskania złocistej
barwy.
Ser:
Wrzucamy wszystkie składniki (oprócz ubitych białek i rozpuszczonego masła) i mieszamy łyżką lub mikserem. Mieszamy/miksujemy do
momentu, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. Następnie dodajemy ubite wcześniej białka i mieszamy (nie miksujemy). Po wymieszaniu,
dodajemy chłodne (nie za ciepłe, ponieważ może się nam "zważyć") rozpuszczone masło i mieszamy. Całą masę wlewamy do formy i pieczemy w
temperaturze 180 stopni przez 40-50 min.

Efekt końcowy:

Po wystudzeniu można
posypać delikatnie cukrem
pudrem lub polewą (już według
własnego uznania).



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 2 11/2015 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szok w trampkach

DIY: Gofry cynamonowe

Oddzielamy białka od jaj.
Miksujemy tak aby powstała piana.

Ciasto wlewamy do gofrownicy i pieczemy 
ok. 2 min. (zależy od urządzenia) tak, aby gofry
miały ładny żółty kolor.

Pozostałe składniki wrzucamy do miski 
i miksujemy tak aby postała płynna jasnożółta

masa.

Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 2 szklanki mleka
- 2 jajka
- 6 łyżek oleju
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- cynamon (według uznania)
- cukier, sól ( szczypta do smaku)

Gofry podajemy z dowolnymi dodatkami 
np. owocami, bitą śmietaną, polewą. 

Smacznego!
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Na świętego Andrzeja, idzie z wróżb nadzieja.

internet

internet

internet

    Noc z 29 na 30 listopada jest jedną z nielicznych w roku, kiedy działa
"magia". Głównie dziewczyny mogą się dowiedzieć wówczas, co je czeka 
w niedługiej przyszłości. Według ludowych obyczajów kawalerowie wróżyć
powinni sobie na św. Katarzyny tj. 25 listopada.

    Jedną z wróżb, która pomaga odkryć imię swojej drugiej
połowy jest "serce".
 Wycinamy z czerwonego kartonu serduszko i wypisujemy na nim wszystkie męskie
imiona jaki znamy. Chłopcy mogą wypisywać imiona dziewcząt. Następnie
odwracamy kartonik tak, żeby nie widzieć tych imion i wbijamy szpilkę, która
powinna trafić w imię przeznaczonej nam osoby. Jeśli wbijemy ją w totalnie puste
miejsce, to znaczy, że w najbliższym roku czeka nas wiele samotnych dni. na miłość
przyjdzie nam jeszcze poczekać.

ŁÓDECZKI 
Rozłupujemy włoskie orzechy tak, by nie uszkodzić skorupki. Na dno przyklejamy
trochę plasteliny i wbijamy w nią wykałaczkę, na którą wcześniej nabiliśmy mały
żagielek z imieniem osoby, do której coś czujemy. Łódeczek możemy zrobić wiele,
również z imionami naszych przyjaciół. Nie zapominamy oczywiście o swojej
łódeczce. Wkładamy wszystkie do miski
z wodą i mieszamy ją trzy razy w jedna stronę. Te łódeczki, które się do siebie
zbliżą, w najbliższym roku spędza ze sobą sporo czasu.

JABŁKO prawdę Ci powie.
Wybieramy dosyć spore jabłko i obieramy dookoła, by ostrugać jak najdłuższą
skórkę. Następnie bierzemy ją do lewej ręki i mówiąc: "Jabłko, powiedz proszę, kogo
w sercu noszę?" rzucamy skórkę za siebie i patrzymy w kształt jakiej litery ułożyły
się obierki. Będzie to pierwsza litera imienia naszej miłości.

WYŚNIONE IMIONA

Tę wróżbę trzeba sobie przygotować w wieczór poprzedzający wróżenie. Kładąc się
spać kładziemy pod poduszkę karteczki z imionami chłopców (lub dziewczyn),
darzonych przez nas jakimś uczuciem. Zostawiamy również jedna kartkę pustą -
oznaczającą samotność, jedną z trzema pytajnikami oznaczająca kogoś, kogo
jeszcze nie znamy i jedną z krzyżem, która przepowiada nam życie klasztorne.
Rankiem, dzień św. Andrzeja wkładamy słoń pod poduszkę i sprawdzamy, kogo
nam przepowiada los.
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Pamiętajmy, że andrzejkowe wróżby to tylko zabawa!

internet
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LANIE WOSKU
Najbardziej znaną wróżbą andrzejkową jest lanie wosku. Roztapiamy kilka świeczek w metalowym
kubku, następnie wlewamy wosk do wody przez dziurkę od klucza. Kiedy nasz odlew zastygnie,
przyglądamy się jakie znajome kształty możemy z niego wyczytać. Niektórzy rzucają cień swojego
odlewu na ścianę i dopiero wtedy próbują wyobrazić sobie co przyniesie im przyszłość.

KTO PIERWSZY WYJDZIE ZA MAŻ ?
Wszystkie panny ściągają po jednym pantoflu i układają jeden
za drugim od najodleglejszego kata, aż do drzwi. Właścicielka
buta, który pierwszy przekroczy próg, może się spodziewać, że
jako pierwsza wyjdzie za mąż.

KARTECZKI Z PRZEPOWIEDNIAMI
Piszemy na karteczkach różne przysłowia, mądre myśli, przepowiednie i zwijamy je w rulonik.
Wrzucamy do kapelusza i losujemy. Żeby wróżbę uatrakcyjnić karteczki możemy przywiązać do
cukierków lub włożyć do ciasteczek.

WRÓŻENIE Z OBRĄCZKI
Pierwsza wróżba polega na tym, że zawieszamy
obrączkę na włosie, albo cienkiej nitce 
i trzymamy nad dłonią. Po chwili obrączka
powinna zacząć się ruszać. Jeśli zacznie krążyć,
naszym pierwszym dzieckiem będzie
dziewczynka; ruchy poprzeczne oznaczają
chłopca. Zatrzymujemy obrączkę dłonią 
i czekamy na kolejne ruchy - dzieci.
Obrączkę na nitce możemy też trzymać nad
szklanką z wodą. Ilość uderzeń o brzeg, to lata,
które pozostały nam do ślubu.

KUBKI  PRZYSZŁOŚCI
Ta wróżba powinna wskazać jaki zawód, albo
jaka przyszłość nas czeka. Bierzemy dowolną
ilość kubków porcelanowych lub plastikowych 
i wkładamy pod nie różne przedmioty
symbolizujace jakieś zawody.
Pieniądze - bankier
Kluczyki - kierowca
Kreda - nauczyciel
Różanie - ksiądz / zakonnica 
Itd. Po czym losujemy. Jeśli nie mamy
przedmiotów, możemy włożyć karteczki.

CO NIESIE LOS?
To wersja wróżby z kubkami, z tą różnicą, ze
przepowiadamy sobie co nas w ogóle czeka.
Zamiast kubków, możemy użyć talerzy.
MONETY
Rozdajemy wszystkim wróżącym po grosiku. Na
środku pomieszczenia ustawiamy miskę z wodą
(może być ta sama, w której puszczaliśmy
łódeczki). Następnie każdy myśli sobie życzenie i
rzuca monetą w kierunku miski z odległości 
3 - 5 kroków. Jeśli trafi - życzenie się spełni. 
Dla utrudnienia można stanąć tyłem.
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        Fryzurka: Warkocz francuski (dobierany)   Krok po kroku ...

 4. Ponownie przekładamy prawe pasmo na środek 
i dodatkowo dobieramy pasmo z boku głowy...

3. Następnie lewe pasmo przekładamy na środek...

 1. Dzielimy garść włosów na 3 równe pasma i zaczynamy
zaplatać  jak zwykły warkocz...

 2.  Najpierw prawe pasmo przekładamy na środek ...

 5. Identycznie jak z prawej strony robimy z lewej.
Przekładamy lewe pasmo na środek i dodatkowo
dobieramy pasmo z boku głowy ...

 6. Dobieramy włosy tak długo aż dojdziemy do
poziomu poniżej linii włosów. Dalej pleciemy
zwykły warkocz :)
                                                                                                                                            OL
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Nudzisz się i nie wiesz co ze sobą zrobić? Mam na to sposób! Przygotowałam
dla Ciebie 5 stron, które możesz przeglądać podczas nudy. 

.

.

.

.

.

1. Besty

Na tej stronie znajdziesz codziennie nowe obrazki, 
filmy i ciekawostki itp.

2. Kwejk:

 Na tej stronie znajdziesz śmieszne materiały, 
zdjęcia, ciekawostki itp.

3. Bezużyteczna:

Na tej stronie znajdziesz ciekawostki, absurdy, rekordy itp.

4. Kawusia:

To strona typowa dla kobiet. Można na niej znaleźć różne porady,
zdjęcia itp.

5. Wiocha.pl:

W tym serwisie znajdziesz absurdy internetu, śmieszne filmy 
i obrazki itp.                                              KS

.
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Pół żartem, pół serio ...

W halloweenowym klimacie ...

Słodko spałam i nagle obudził mnie dźwięk przypominający uderzanie młotka. 
Później już tylko w absolutnej ciemności usłyszałam piasek spadający na
trumnę, 
w której leżałam.   
                                                            ...
Obudziła mnie czyjaś chłodna dłoń. - Nie mogę zasnąć - wyszeptała wślizgując
się do mojego łóżka. ściskając w dłoniach sukienkę, w której ją pochowano.  
                                                            ...
Wracasz do domu, zmęczony po pracy i gotowy na relaksujący wieczór w
samotności, Szukasz włącznika do światła, ale inna dłoń już tam jest. 
                                                            ...

Poszłam na górę zobaczyć mojego śpiącego brzdąca. Okno było otwarte, a
łóżko puste.  
                                                             ...
Moja córeczka wciąż płacze po nocach. Udałem się na jej grób, prosić ją, aby
przestała, ale i to nie pomogło.                               EK

j

   Znajdź 12 różnic ...

j

Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy: 
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać? 
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz? 
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce... 

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki
pochwalił mnie! 
- To bardzo ładnie, a co powiedział? 
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja -
największym!
  …
 Młoda nauczycielka zaraz po studiach po raz
pierwszy przyszła do nowej pracy. Na jej lekcję
pokazowa przyszedł dyrektor i usiadł w ostatniej
ławce za Jasiem. Młoda nauczycielka odwróciła
się i napisała na tablicy zdanie "Ala ma kota"
- Dzieci, proszę przeczytać zdanie które
napisałam.
- Tylko Jasio się zgłasza
- Tak Jasiu?
- Ale ma tyłek!
Nauczycielka zaczerwieniona:
- Jasiu, dostajesz uwagę!
A Jasiu zdenerwowany odwraca się do tyłu i
mówi:
- A ty jak nie wiesz, to nie podpowiadaj!!!

kot

j

j

ek
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UWAGA KONKURS !!!

                
                   Zrób kartkę świąteczną, 
albo napisz ciekawe życzenia bożonarodzeniowe 
i oddaj je do 9 grudnia pani Karolinie Barnaś.

W numerze specjalnym szukaj swojego nazwiska
wśród zwycięzców :)

Do rozdania 6 paczek ze słodyczami. 

Kartki i życzenia oceniamy osobno. 
Nie piszcie życzeń na kartkach konkursowych!

  * Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw do niej 
     to znaczy, że nie wróci ona do wykonawcy.

internet

internet

Sponsorem nagród jest 

Stowarzyszenie Przyjaciół
Gimnazjum w Proszowicach.

Zachęcamy do udziału w konkursie. 

internet

internet
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POZNAJCIE NASZĄ REDAKCJĘ :)            
Moim marzeniem jest ...

...wyjechać do USA,
spotkać idoli.
      ~ Kasia Szczygieł  (SK)

...podróżować, poznać dużo nowych
ludzi, inne kultury, spędzić jak
najlepiej czas.                            
                   ~ Karolina Stachoń (KS)

.

.

...wyjechać do USA,
spotkać swoich idoli.
            ~ Maja Nowak  (MN)

.

...dobrze bawić się 
w życiu.
    ~ Oliwia Luty (OL)

.

...zostać sławną
aktorką.
                                                     
 ~ Eryka Kukla (EK)

.

...zdobyć Mont Blanc.
                                                     
      ~ Ola Psica (OP)

.

...pojechać na
koncerty wszystkich
swoich idoli.         
              ~ Wiktoria Walczak (WW)

.

...pojechać na koncert
Ariany Grande.  
         ~ Ola Żywot   (OŻ)

.

.

j

... nie przestawać marzyć, aby
mieć co spełniać. 
          
           ~Karolina Barnaś  (KB)

...spotkać idoli, przytulić ich, poznać
dużo nowych ludzi, podróżować i
dobrze się bawić.
          ~ Oliwia Musiał    (OM)

...zagrać główną rolę w filmie, spotkać swoich
idoli, zaśpiewać przed dużą publiką.
                      
               ~ Wiktoria Gałązka (WG)

Kasia Szczygieł

...potrafić podróżować w
czasie.  
                - Julia Zych (JZ)        
  
                                

.

.

.

.

.

.

.

.

.

j

Kasia Szczygieł


