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Szukacie porady na ciekawe spędzanie
wieczorów? Znajdziecie je na stronie 4, 
a na stronach 10-11 znajdziecie listę
filmów, które pomogą Wam zapomnieć 
o zimowej depresji.

W tym numerze:
przeczytacie najciekawsze wydarzenia
ostatnich kilku miesięcy - str. 2-3, 
a na ostatniej stronie dowiecie się jakie
filmy poleca nasza Redakcja.

Szykuje się romantyczny wieczór? 
Nie wiesz jak zaskoczyć znajomych?
Postawa na szałową fryzurę.
Kilka porad jak ją zrobić znajdziesz 
na stronie 8.

Drugie śniadanie nie musi być nudne. 
Co zatem można zabrać do szkoły, 
by było smaczne i zdrowe?
Na stronach 6-7 trzy sposoby na
smaczne przekąski.    

Zbliża się wiosna, czas
odmienić cztery ściany, by się
lepiej uczyło. Zobacz jak
poprawić widoki we własnym
pokoju. Porady znajdziesz na
stronie 9.

W tym numerze również dowiecie się
również dlaczego warto
zainteresować się jazdą konną, ile to
kosztuje i gdzie w okolicy można
uprawiać ten sport. 
O tym wszystkim na stronie 5.

Na stronie 14 znajdziecie Historię
pewnej miłości, opowiadanie, które
zwyciężyło w naszym konkursie
literackim. 
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22 grudnia - wigilie klasowe, Jasełka, konkurs
kolęd.

             Podsumujmy ostatnie miesiące :)

10 listopada - akcja niepodległościowa w naszej
Szkole.

10 grudnia - zakończenie akcji "Szlachetna
paczka".

11 listopada - śpiewamy naszej Ojczyźnie na
proszowickim Rynku.

14 listopada - żyj zdrowo! Promocja zdrowego
odżywiania przy równoczesnym dbaniu o ruch.
Zumba na sto nóg :)

15 listopada - V małopolski konkurs pieśni i poezji
patriotyczne (w Krakowie). Szkołę reprezentowały:
Ola psica, Wiktoria Gałązka, Maja Nowak.

4 grudnia - Mikołajki ;) klasowe.

im

im

@

@

@

im

im

im

@

@

@

im



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 3 02/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szok w trampkach

Wyzwanie na rok 2016! Przeczytaj 52 książki w ciągu
zaczynającego się roku kalendarzowego. Dasz radę?

14 stycznia - szkolna dyskoteka karnawałowa.

15 stycznia - turniej piłki nożnej w ramach AKCJI
ZDROWIE.

15 stycznia - przegląd grup kolędniczych z
udziałem reprezentacji Gimnazjum w
Proszowicach.

10 stycznia - podsumowanie akcji GÓRA
GROSZA.

5 stycznia - 24. finał WOŚP.

18-31 stycznia - upragnione   FERIE  ZIMOWE!
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Nudny wieczór? 
Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić!

Oglądnij film! ( polecane filmy na stronie nr  )
Posłuchaj muzyki! ( muzykę znajdziesz na stronie nr   )
Poczytaj książkę! ( strona nr  )
Ugotuj coś pysznego! ( strona nr  )
Zrelaksuj się i odpocznij! 
Poćwicz jogę, zumbę albo chociaż umysł :)! 
Zrób coś nowego! ( zainspiruj się DIY na stronie nr  )
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Jazda konna okiem Ewy!
      Wielu z Was myśli pewnie, że znalezienie miejsca do nauki jazdy konnej to nie lada kłopot. Otóż
okazuję się, że nie. Przeczytajcie, co na ten temat mówi nasza koleżanka Ewa.

- Jeżdżę w Ośrodku Jeździeckim "Faruk" w Niegardowie; Stadnin dookoła jest cała masa
(Niegardów, Hebdów - klasyk, Łętkowice - western) no i w tereny jeździ się w okolicach stadnin,
ale można też do Ojcowskiego Parku

Koń to również nie jest problem.

- Konia nie mam własnego, ani nie dzierżawię, dostaję z ośrodka na czas lekcji.

Jazda konna jak każdy sport niesie ze sobą wiele korzyści.

- Korzyści z jazdy są takie jak z innych sportów: rozwijają się mięśnie, bo to nie tylko siedzenie
na koniu, a wydawanie poleceń całym ciałem. Dodatkowo mam kontakt ze zwierzęciem, co ma
działanie wręcz terapeutyczne. Poznaję całą masę ludzi o wspólnych zainteresowaniach -
polecam wszystkim chcących otworzyć się na świat. Jeździectwo uczy pracowitości i
odpowiedzialności za zwierzę.

Pewnie myślicie, że na sam sprzęt do jazdy konnej trzeba wydać fortunę. 
Wcale tak nie jest!

- Jedna lekcja rekreacyjna to (u nas) 30 zł. Na start tak naprawdę nie trzeba nic, bo kaski można
wypożyczyć w każdym ośrodku. Grunt to wygodne w miarę obcisłe ubranie, żeby się nie
zaczepiło, podobnie z butami.

Kiedy zapytałam Ewę co ją zainspirowało, że wybrała własnie ten sport uzyskałam taką
odpowiedź:

- Zawsze chciałam jeździć, mam stajnie po sąsiedzku (taką raczej dla samego posiadania i nie da
się jeździć) więc wychowywałam się z końmi i chciałam dowiedzieć się o tym sporcie  więcej.

Mam nadzieje, że ja zainspiruję Was moim artykułem i na wiosnę wskoczycie w siodło! 
                                                                                                  Powodzenia!   OP
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3 sposoby na pyszne drugie śniadanie do szkoły. KS

Przygotowanie:
 - kurczaka pokrój w paski i usmaż z ulubionymi
przyprawami
- warzywa umyj i pokrój
- ser zetrzyj na tarce
- placki tortilli przygotuj według wskazówek
podanych na opakowaniu

.

.

.

Tortilla

Produkty:
- placki tortilli
- kurczak
- sałata, pomidor, ogórek
- majonez (lub inny sos)
- żółty ser

Sposób przygotowania
Podgrzany placek tortilli posmaruj majonezem,
następnie układasz sałatę, pomidora, ogórka,
kurczaka i wszystko posypujesz żółtym serem.
Zawijasz według uznania.

Porady:
Gotową tortillę możesz podgrzać w piekarniku/mikrofali/opiekaczu, żeby ser
się rozpuścił.

.

.
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Produkty:
- chleb
- masło
- szynka
- ser
- sałata, pomidor, ogórek

Przygotowanie:
Do miski wlewasz pół jogurtu naturalnego, 3
garście płatków górskich, 1 garść słonecznika,
żurawinę, pokrojonego banana. Wymieszaj.
Następnie dodaj łyżeczkę miodu i ponownie
zamieszaj.

                                                                                   
                 Smacznego!     KS
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Jak odmienić śniadanie i zrobić super danie?
                                         Kanapki

Przygotowanie:

Chleb smarujesz masłem, następnie
umyte i pokrojone warzywa, szynka,
ser.

                                              Owsianka

Produkty:
- płatki górskie
- jogurt naturalny
- słonecznik
- żurawina
- banan
- miód
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Romantyczna fryzurka na randkę lub
wyjście z przyjaciółmi :)
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1. Na początek zaplatamy warkocz z boku głowy.
2. Obok pleciemy drugiego. Oba spinamy frotką lub gumką.
3. Gotowego warkocza zawijamy w lewo do góry, tak by powstało
"pół serca". Podpinamy wsuwkami.
4. Z drugim warkoczem postępujemy podobnie jak z pierwszym,
ale wywijamy go w prawo i również podpinamy wsuwkami.

5. Gotowe warkocze spinamy
razem frotką, ozdobną spinką
lub gumką.
Taka fryzura zachwyci
każdego.
                    Powodzenia ! 
                                                     
                                       OL
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DIY Spring Room Decor

Sznurek powieś na w wybranym miejscu. Użyj do tego mocnej
taśmy, kleju bądź gwoździ.

Wiosna to bardzo kolorowa pora roku. Pora wprowadzić trochę kolorów
do twojego pokoju i coś zmienić!

Do przygotowania ciekawego wieszaka na zdjęcia i drobiazgi będą ci
potrzebne:

sznurek
taśma/klej/gwoździe
wiosenne kwiaty/ kulki itp.
kolorowe zdjęcia, obrazki
spinacze

Aby twoje biurko było kolorowe postaw na nim piękne, żywe kwiaty. Słoik/ wazon
obwiąż wstążką. Ustaw wiosenną tapetę na komputerze/ laptopie i miło spędzaj
czas w swoim nowym, ślicznym i kolorowym pokoju!!

                                                                                                                                               M. N.

Do sznurka przytwierdź kwiaty lub kuleczki. Spinaczami
poprzypinaj zdjęcia, obrazki. Powieś inne drobiazgi.
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Sposób na zimową depresję :) Romantyczne filmy podnoszą
poziom serotoniny, która
odpowiada za dobry humor i
pogodny nastrój. 
Proponujemy listę  polecanych
przez nas filmów, które można
obejrzeć samemu albo wraz z
ukochaną osobą. :)
Po takiej sesji będziecie mogli
zapomnieć o zimowej depresji.

JEDEŃ DZIEŃ (2011)
Emma i Dexter poznają się w
dzień zakończenia szkoły i
postanawiają spotykać się co
roku tego samego dnia.
Kontynuują swoją przyjaźń
przez 20 lat.

PAMIĘTNIK (2004)
Pewien mężczyzna czyta chorej kobiecie pamiętnik opisujący
historię miłości dziewczyny z zamożnego domu i ubogiego
pracownika tartaku. Jest to sposób walki z chorobą.

JAGODOWA MIŁOŚĆ(2007)
Zdradzona kobieta wyrusza autostradą numer 66 na
poszukiwanie prawdziwej miłości. Podróż, w której spotyka wielu
inspirujących ludzi, rozpoczyna się od rozmowy z właścicielem
kawiarni przy kawałku jagodowego placka.

ZAKOCHANY SZEKSPIR (1998)
William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas
przesłuchań do roli swojego dramatu, poznaje pięknego chłopca,
który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie
zakochują.

SŁODKI LISTOPAD (2001)
Remake filmu z 1968 roku o tym samym tytule. Historia nowojorskiego biznesmena,
który zakochuje się w dziewczynie, co miesiąc zmieniającej partnerów. Każdemu z
nich pomaga poradzić sobie z nierozwiązanymi do tej pory problemami
emocjonalnymi. Kiedy jednak sama zakochuje się w młodym biznesmenie nie chce
poddać się uczuciom.

UWIERZ W MIŁOŚĆ (2003)
Nastoletnia Halley dochodzi do przekonania, że prawdziwa
miłość nie istnieje. Wkrótce poznaje Macona, który podejmuje
starania, by zmienić jej poglądy.
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źródło: filmweb

P.S. KOCHAM CIĘ (2007)
Po tragicznej śmierci męża, Holly nie może dojść do siebie.
Wszystko zmienia się, gdy kobieta znajduje zaadresowane do
niej listy od ukochanego.

I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ (2012)
Żona Leo w wyniku wypadku samochodowego traci pamięć.
Bohater robi wszystko, by znów się w nim zakochała.

WCIĄŻ JĄ KOCHAM (2010)
Film na podstawie książki Nicolasa Sparksa pod tytułem "Dear
John". John i Savannah, choć z różnych światów, zakochują się
w sobie od pierwszego wejrzenia. Wkrótce rozdzieli ich wojna w
Afganistanie. 

BEZSENNOŚĆ W SEATTLE (1993)
Annie słucha w radiu opowieści chłopca, który szuka żony dla
swojego taty. Kobieta wyjeżdża do Seattle, by poznać ich
osobiście. 

WIEK ADALINE (2015)
Historia urodzoej na początku XX wieku młodej kobiety, która
wskutek wypadku przestaje się starzeć. Gdy poznaje mężczyznę,
zaczyna rozważać wyjawienie sekretu swojej nieśmiertelności.

PLANETA SINGLI (2016)
Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym
prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym
naiwność kobiet szukających tam ideału.
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Top 4 najpopularniejszych aplikacji na telefon. KS

.
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.

1. Snapchat
Aplikacja pozwala wysyłać krótkie filmiki
trwające max. 10 sekund, a także zdjęcia wraz z
podpisami i różnymi efektami.

2. Instagram

Fotograficzny serwis społecznościowy,
pozwalający na publikowanie, oglądanie 
i lajkowanie zdjęć innych osób.

4. Ask.fm

Serwis społecznościowy pozwalający
zainteresowanym użytkownikom zadawanie 
pytań innym osobą, a także odpowiadać na nie.

3. Messenger

Aplikacja pozwalająca na kontaktowanie się ze
znajomymi za pomocą czatu, rozmów wideo,
grupowych rozmów.

.
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Nudzi ci się? Posłuchaj muzyki! ;)

- Panic! At The Disco - Victorious 
- Rihanna ft. Drake - Work
- Beyonce - 7/11
- Rudimental ft. Ed Sheeran - Lay It All On Me
- Justin Bieber - Love Yourself
- Adele - When We Were Young
- Coldplay - Hymn For The Weekend
- The Neighbourhood - Cry Baby
- Nathan Sykes - More Than You'll Ever Know
- Zara Larsson - Never Forget You 
- Fall Out Boy - Jet Pack Blues
- Selena Gomez - Perfect
- Panic! At The Disco - Hallelujah 
- Lana Del Rey - The Blackest Day
- Kendji Girac - Andalouse
- Elliot Moss - Slip
- Hurts - Lights
- Little Big Town - Girl Crush
- Sarsa - Zapomnij mi
- DNCE - Cake By The Ocean
- Sia - Alive

- Zayn - Pillowtalk
- Avicii - Lay Me Down
- Parson James - Sinner Like You
- Nick Jonas - Wilderness
- Indila - Run Run
- Sia - Bird Set Free
- Imagine Dragons - I'm So Sorry
- Dorothy - After Midnight
- Kesha - Blow
- Lana Del Rey - Salvatore
- Joy Williams - Until The Levee
- Lady Gaga ft. R. Kelly - Do What U Want
- Pentatonix - Ref
- Panic! At The Disco - The Good, The Bad And The Dirty
- Demi Lovato ft. Iggy Azalea - Kingdom Come
- Boy Epic - Vampire Sunrise
- Mans Zelmerlow - Someday
- Avicii - Ten More Days
- Maroon 5 - Feelings
- Lana Del Rey - Diet Mountain Dew
- Jess Glynne - Take Me Home
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Rozwiązanie konkursu literackiego
Oto opowiadanie, które zajęło I miejsce.

                       Historia pewnej miłości

  Kasia obudziła się wcześnie. Razem z mamą pojechała do szpitala na badania. Leki działały, rak
ustępował. Kasia nie mogła oddychać normalnym powietrzem,  musiała mieć butlę tlenową.  
Potem dziewczyna pierwszy raz poszła na grupę wsparcia. Było to miejsce, gdzie śmiertelnie chore
osoby  spotykały się. W wejściu Kasia zderzyła się z  chłopakiem.
- Przepraszam, moja wina – uśmiechnął się
- Nie szkodzi – odpowiedziała Kasia i odeszła
Kiedy nadszedł czas, aby o sobie opowiedzieć jako pierwsza zgłosiła się Kasia:
- Kasia. Mam 17 lat, kiedy byłam dziesięciolatką wykryto u mnie raka płuc, lekarze dają mi
niewielkie szanse.
Zaraz po dziewczynie mówił chłopak, z którym Kasia się zderzyła:
- Maciek. Mam 19 lat wykryto u mnie raka, amputowali mi nogę.
Po spotkaniu Kasia wyszła na dwór, podszedł do niej Maciek.
- Jesteś piękna.
- Dziękuję.
- Umówisz się ze mną?
- Chętnie.
- Dzisiaj, u mnie; ul. Zielona32.
- Ok. – powiedziała dziewczyna i odeszła.
Od tamtego dnia para spotykała się często, na spacerze w parku Maciek pierwszy raz pocałował
ukochaną. Stali się nierozłączni. Kiedy pewnego dnia spotkali się  Maciek powiedział:
- Byłem u lekarza, mam nawrót raka, zostało mi kilka dni
Kasi łzy napłynęły do oczu, przytuliła ukochanego. Te 5 dni spędzili razem. Poszli na kolację. Nagle
stan Maćka się pogorszył, dusił się. W karetce dał Kasi naszyjnik,  powiedział:
- Kocham cię –  zmarł.
  Kasia bardzo cierpiała. Wiedziała, że nigdy kogoś tak nie pokocha jak jego. Przesiadywała
godziny przy grobie i rozmawiała z nim. Na szafce  stało jego zdjęcie, na szyi wisiał pierścionek. 
                                                           Sylwia Kopeć Id
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KONKURS LITERACKI rozwiązany !
Spośród otrzymanych prac naszą uwagą zwróciły 4
opowiadania, których autorami są: Sylwia Kopeć (Id),
Paulina Stachoń (I), Małgorzata Kura (3e), Patrycja
Gruszczak (3b). Nagrody można odebrać u pani
Karoliny Barnaś.

            KONKURS

    Stwórz własnoręcznie kartkę
wielkanocną (jedna osoba może zgłosić
kilka prac). Format dowolny, ale nie
większy niż kartka z zeszytu (B5), kartki
mogą być podłużne (DL). Prace można
zostawiać w Bibliotece szkolnej lub 
u pani Karoliny Barnaś do 11 marca.
                    

                         

     Przewidziane słodkie nagrody :)

Z okazji Dnia Kobiet
Redakcja Szoku w Trampkach składa
serdeczne życzenia wszystkim kobietom
w naszej Szkole.
Pragniemy Wam życzyć pogody ducha,
radości, wielu miłych prezentów
i spełnienia wszystkich kobiecych
marzeń.

(Jednocześnie wszystkim panom
przypominamy, że tego dnia liczy się
każdy miły gest: słodki całus, szczery
uśmiech i miłe słowo .... :)))

Wszystkiego najlepszego Drogie Panie
:))

Wszelkie sugestie i pytania przesyłajcie
na adres:
szok.w.trampkach@o2.pl
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Poznaj naszą redakcję! Mój ulubiony film romantyczny to...

...~ Karolina Barnaś (KB)

..."LOL" ~ Karolina Stachoń (KS)

..."Ostatnia piosenka"

                    ~Wiktoria Walczak (WW)

..."Żona na niby"
                         ~Kasia Szczygieł (KSz)

Zapraszamy na naszego
Facebooka: Szok w trampkach :D
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..."Notting Hill"
                          ~ Oliwia Musiał (OM)

..."Romeo i Julia"
                    
                ~ Karolina Stachoń (KS)

..." 50 pierwszych randek"
                                 ~ Maja Nowak
(MN)

..."Jeden dzień"
                               ~Julia Zych (JZ)

..." Listy do M"
                             ~ Eryka Kukla (EK)

... "Podryw na głupka"
                                  ~ Julia Kawalec (JK)

..."Zostań jeśli kochasz"
                                     ~ Ola Psica (OP)

..."Wróć jeśli pamiętasz"
                                  ~ Oliwia Luty (OL)

..."Dom nad jeziorem" 
                         ~ Karolina Barnaś (KB)

... "Duma i uprzedzenie"

                            ~ Wiktoria Gałązka (WG)

..."Pamiętnik"
                              ~ Ola Żywot (OŻ)
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