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Teatr Stary w Krakowie od kulis

        Jak już wiecie, w naszej szkole realizowana jest od września 2015 roku
innowacja dziennikarsko-medialna. Niedawno wybraliśmy się do Teatru
Starego w Krakowie. Nie oglądaliśmy tam jednak spektaklu, lecz byliśmy
oprowadzani przez mamę jednej z koleżanek: Wiktorii Piątek po zapleczach
teatru. Ku naszemu zdziwieniu, teatr nie składa się tylko ze sceny i widowni,
lecz także z innych tajemniczych pomieszczeń. Za każdymi drzwiami
znajdują się różne rekwizyty, piękne stroje, obuwie. Niektórzy mieli okazję
przymierzyć stroje znanych aktorów (np. Anny Dymnej ze spektaklu "Damy
i huzary").
        Największą ekscytację wzbudził pobyt w charakteryzatorni.
Spotkaliśmy tam panią Martę, która pokazała nam uroki swojej pracy. Nasi
koledzy: Adam, Adrian, Jessika, Wiktoria i Dominika doświadczyli,  jak to
jest być aktorem i poddać się przemianie. Pani charakteryzatorka wykonała
im profesjonalne makijaże. Na rękach mieli rany, blizny i lała się sztuczna
krew, zaś oczy dziewcząt były zmasakrowane. Byliśmy bardzo ciekawi,
jaka była reakcja ich rodzin po powrocie do domu.
                                                                        red.Natalia Bartoszewska

            "Być albo nie być! 
                Oto jest pytanie"
                                                                       Wiliam Szekspir

Na scenie po raz pierwszy

       Mieliśmy okazję trochę "poranić się" w charakteryzatorni. O tym, jakie to
niesamowite przeżycie, chcieliśmy opowiedzieć tym, którzy  nie mieli okazji
tego doświadczyć. 
        red. Adam Staroń: „Wizyta w charakteryzatorni była dla mnie bardzo
ciekawym przeżyciem. Pierwszy raz miałem okazję być tak profesjonalnie
ucharakteryzowanym. Kiedy Pani  Marta wykonywała na mnie make-up,
odczuwałem chłód, lecz po czasie przyzwyczaiłem się do zimnego kleju.
Gdy wróciłem do domu i zobaczył mnie mój brat Wiktor, chciał wybiec z
domu i szukać sprawców, lecz wytłumaczyłem mu, że to tylko
charakteryzacja".
       red,Wiktoria Pajerska: „Podobnie jak moi koledzy byłam bardzo
pozytywnie zaskoczona tak profesjonalnym make-upem. Zresztą nie tylko
ja, moja mama, kiedy przyszłam do domu, była wręcz przestraszona. Od
razu złapała się za głowę i chciała mnie ratować. Potem oczywiście
powiedziałam jej, że moje podbite oko to tylko makijaż. Wybuchnęła
śmiechem. Zaraz zrobiła mi zdjęcie i wysłała do babci, która po chwili
dzwoniła. co się stało. Nie dziwię się im, bo siniak, który widniał na mojej
twarzy, był bardzo wiarygodny.”
       Adrian Seremak:„Ta wycieczka przeszła moje wszelkie oczekiwania!
Tak „pokrwawiony” to jeszcze nigdy nie byłem. Z mojej ręki ściekała
„krew” i wyglądała jak prawdziwa. Jedni ludzie na ulicy patrzyli się jak na
wariata. Trzymali się ode mnie z daleka i unikali mojego wzroku. Za to
ludzie w samochodach wpatrywali się na ranę z otwartymi ustami i
sprawiali wrażenie, jakby chcieli z nich wysiąść i mnie ratować, ale coś ich
powstrzymywało.”
                                        
                                                  red.Adam Staroń i red.Wiktoria Pajerska

W charakteryzatorni

.

fot.Urszula Piątek

fot.Aleksandra Filo

fot.E. Trzaska
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Co się kryje za zielonymi drzwiami
w pracowni informatycznej?

     Gdzie znika papier toaletowy 
        ze szkolnych ubikacji?

      Uczniowie mają pytania: Co się dzieje??Dlaczego znika z ubikacji papier
toaletowy? Dlaczego jest dostępny przeważnie tylko w jeden dzień tygodnia?
A dlaczego w ubikacjach Szkoły Podstawowej jest ogólnodostępny? 
  Uczniowie, a przeważnie dziewczyny, skarżą się do nauczycieli i są tym
faktem oburzeni. W godzinach 11-13 jest najwięcej skarg, że nie ma go ani w
toaletach męskich, ani w żeńskich. Trzeba jak najszybciej coś z tym zrobić!
Każdy z uczniów ma swoje prawa. Czy jest to sprawa, którą powinna zająć
się prokuratura, a może policja lub trzeba zatrudnić detektywa
Rutkowskiego? I to jest pytanie.
  My jednak przeprowadziliśmy własne śledztwo. I co nam się udało ustalić?
Mamy dowody na to, że papier toaletowy w szkole jest. Tylko dlaczego
schowany w magazynie środków czystości?!
  Zapytaliśmy o to panią woźną i okazuje się, że papier jest systematycznie
uzupełniany we wszystkich toaletach, ale często zdarza się, że uczniowie
celowo niszczą go, rozwijają w trakcie ćwiczenia rzutów do siebie, lub po
prostu wrzucają całą rolkę do toalety i nie nadaje się już do użycia.
  Zatem może rozwiązaniem byłoby, gdyby każdy uczeń nosił w plecaku
swoją rolkę papieru toaletowego??? Bo jak widać, swoje bardziej się szanuje
niż wspólne.
  Uważajcie, papierowi niszczyciele, detektywi na tropie!!
              
                                                red.: Patryk Nowak i Adrian Pieprzak

A jednak papier w szkole jest

Tajemniczy strych

Większości uczniów naszej szkoły wydaje się, że znają każdy jej
zakamarek. Ale czy tak jest na pewno? Odpowiedź jest prosta do ustalenia:
bo kto z Was zgłębił tajniki pomieszczenia za zielonymi drzwiami w pracowni
informatycznej? 
  Czy ktoś może kiedyś zauważył, aby nauczyciel podczas lekcji lub
przerwy znikał za wrotami do tajemniczej przestrzeni? Może to miejsce,
gdzie kryją się duchy? (Na pewno myślą tak nasi młodsi koledzy. ) A może
tam właśnie pan informatyk oddaje się swojej pasji i trzyma tam tysiące
komputerów?
  Zapewne niejeden chciałby tam zajrzeć i rozgryźć tę zagadkę, ale dostępu
broni dzielny informatyk.
  My odkrycie prawdy mamy już za sobą. Jest ona zupełnie inna. Znajduje
się tam ogromna, niezagospodarowana przestrzeń, która ze wszystkich
zakamarków aż krzyczy, żeby się nią zająć.  Lecz to niestety głos
konającego na pustyni. Robi co może, pozuje do zdjęć, przyjmuje kolejne
kabelki i sterownię pracowni... ale bez efektu.
  A może by tak zrobić w niej siłownię do wykorzystania w ramach lekcji wf
czy świetlicy?  Byłoby to coś nowego, co być może zachęciłoby uczniów do
aktywności fizycznej. A może oporządzić tam klimatyczną gimnazjalną
świetlicę, bez okien, z półmrokiem, tylko gigantyczny ekran telewizora na
ścianie? Tak nakręcone oczy wyobraźni podpowiadają, a jakże romantyczne
odbywałyby się tam dyskoteki!!!
  Dość wizjonerstwa! Może Wy też coś zaproponujecie?
    I zostanie nam już tylko przekonać do tego panią dyrektor!

                                                                            redakcja i spółka

fot.J. Bogusz

fot. Jessika Bogusz
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Szachy - gra nie tylko dla intelektualistów

Kto wygra?

."Szachy"

        Szachy to gra planszowa licząca sobie już ponad 1400 lat. Powstały w Indiach, a później przez
kraje arabskie, w trochę zmienionej formie, dostały się do Europy. Prawdziwy rozkwit przeżywały w
epoce Oświecenia. W Polsce pierwsze mistrzostwa szachowe odbyły się w 1935 roku. Aktualnie
szachowym mistrzem świata jest Magnus Carlsen- drugi najmłodszy zawodnik, któremu nadano tytuł
arcymistrza.
        Często mówi się o szachach, że są królewską grą. A skąd takie przekonanie? Wiele wieków temu
często grali w nie królowie i władcy, gdyż w ten sposób ćwiczyli praktyczne umiejętności
przewidywania ruchów przeciwnika. Obecnie przeprowadzono wiele badań i testów, które udowodniły,
że szachy mają wiele walorów edukacyjnych. Są specyficzną kombinację sportu, naukowego myślenia
i elementów sztuki. Taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój
umysłowy, ale także osobowościowy. Gra w szachy doskonali pamięć, uwagę, rozwija zdolność
koncentracji i logicznego myślenia, wycisza i uspokaja, toteż jest wręcz wskazana dla dzieci z
nadpobudliwością.
      Zatem, pamiętaj, szachisto, szczególnie młody, daj sobie szansę na rozwój. Dzięki tej grze:
poprawisz swoją zdolność skupiania uwagi, wytrenujesz pamięć, nauczysz się zdolności oceniania  i 
analizy  złożonych  sytuacji,  wyciszysz  się,  pobudzisz   swoją  wyobraźnię, miło  spędzisz  czas z
ciekawymi osobami.
       Uczniowie Zespołu Szkół w Rząsce to wiedzą i z pełną świadomością uczestniczą w zajęciach
koła szachowego. Prowadzone jest ono od 6 lat w dwóch grupach wiekowych: początkującej (klasy I-III
SP) oraz zaawansowanej (klasy IV-VI SP i I-III Gimnazjum). Umiejętności uczestników koła są już na
tyle duże, iż biorą oni udział w turniejach szachowych w Krakowie i odnoszą swoje pierwsze sukcesy.
Zdobywają pierwsze miejsca w turniejach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Wśród nich jest
również uczennica klasy czwartej Milena Ślusarczyk Vice Mistrzyni Polski w szachach w kategorii do 8
lat oraz uczestniczka Europejskiego Turnieju Szachowego w roku 2013. 
       Natomiast wewnętrzną  inicjatywą  był  rodzinny  turniej  szachowy, w  którym partie rozgrywali
uczniowie wraz z rodzicami a nawet dziadkami. Spotkanie to kolejny raz potwierdziło, iż szachy są grą,
która rozwija, wciąga i kształci, daje radość i satysfakcję w każdym wieku.

                                                                                                              red.: Mateusz Wygoda

Każdego, kto chciałby odkryć swój
talent, pobudzić szare komórki,
sprawdzić swoje siły i umiejętności
oraz zmierzyć się z młodymi
szachistami, zapraszamy 
na zajęcia koła szachowego 
w każdy poniedziałek o godz. 15.30.

fot. A. Klęsk

.fot, Aneta Klęsk
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Wytrwać trzeba umieć
   
      Ten sport wymaga dużo wytrwałości. Codzienne treningi są bardzo
wyczerpujące, po całym dniu chce się tylko położyć spać i nic więcej...
 
     Czy opłaca się trenować? Moim zdaniem tak, bo to kształtuje sylwetkę,
osobowość i charakter, jest się bardziej odpowiedzialnym. Każdy z nas jest
inny i inaczej odczuwa emocje towarzyszące rywalizacji podczas zawodów,
ale wszyscy czujemy dużą satysfakcję, kiedy uda nam się poprawić swój
własny rekord.
     Jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz się temu całkowicie poświęcić”.
Wtedy każdy dzień wygląda tak samo: trening, szkoła, trening i tak w kółko.
Nie ukrywam, jest to bardzo męczące, ale coś do tego ciągnie. Wiem, że to
dziwnie brzmi i trudno jest to zrozumieć, ale tak jest każdego dnia. Mówię
sobie: „Nie chce mi się ”, a następnego i tak idę na trening. Chyba każdy
sportowiec, który nie uprawia swojego sportu z przymusu, tak ma. Poziom
jest bardzo wysoki, trzeba zacząć trenować od pierwszej klasy, inaczej nie
ma się szans na zwycięstwa i medale. Ja zaczęłam trenować w szóstej
klasie i nie mam żadnych sukcesów, ale trenuję dla siebie i pobijam swoje
„życiówki” (przynajmniej usiłuje). Nie jest łatwo, ale staram być lepsza niż
wczoraj.

     Naprawdę zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, bo warto. Po
prostu warto mieć trochę ruchu i radości. Nie oszukujmy się, sport to walka i
jak w każdej walce zdarzają się kontuzje. Jednak nie jest to tak kontuzyj ny
sport jak np. piłka nożna. Najczęstsze są kontuzje barków, kolan i
oczywiście naciągnięte mięśnie. Sport, o którym trochę opowiedziałam i,
mam nadzieję, zachęciłam, to pływanie. Spodziewaliście się tego? Na
medale i sukcesy chętnych jest dużo, gorzej z systematycznymi treningami.
Zachęcam do walki z samym sobą i własnymi słabościami.  
                
                                                
                                                   red. Wiktoria Pajerska

Po treningu czas na relaks

Zawody powiatowe w Skawinie

        "Bez trudu, bez troski, 
         nie licz na zwycięstwo"
                                                              przysłowie łacińskie

fot.Katarzyna Pajerska

fot.W.Pajerska
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PRZESTRZEŃ SZKOLNA OCZAMI UCZNIÓW

A teraz czas na wizję uczniowską:  W każdej szkole nie tylko nauczyciel i przedmiot powinien
zachęcać do nauki, ale także to, co nas otacza. Poniżej przedstawiam rozwiązanie sprzyjające nauce
uczniów w szkole.
1)Wejście do szkoły- powinno być kolorowe, zachęcające do wejścia dalej i mile witające uczniów.
Powinno być tam dużo przemawiających do dzieci plakatów reklamujących szkołę. Ciekawym
pomysłem jest tam pani recepcjonistka stojąca przy wielkiej ladzie i witająca gości, a także pilnująca
tego, kto wchodzi do szkoły i w jakiej sprawie. Przy każdym wejściu odpowiedni byłby alarm
antywłamaniowy.
2) Szatnie szkolne- duże, powinny pomieścić: wygodne ławki, szafki na książki, ubrania, półki na buty.
Nie powinny być szare i ciemne przypominające więzienie, lecz kolorowe i przestronne. Okna w
szatniach też powinny być duże, aby docierało tam światło dzienne.
3) Korytarze szkolne -ciekawe byłyby ściany,na których każdy mógłby coś namalować, podpisać się,
wyrażając siebie. Książki nie muszą być tylko w bibliotece, mogą leżeć także na korytarzu, zachęcając
uczniów do sięgnięcia po nie. Zamiast ławek widzę tu miękkie i kolorowe pufy, materace, na których
można by wygodnie usiąść i się zrelaksować przed kolejną lekcją.
4) Wydzielony kącik ciszy- w przerwie między lekcjami zamiast iść do świetlicy, mogliby śmy w tym
kąciku poczytać książki, pouczyć się, a nawet zrobić sobie krótką drzemkę.
5) Świetlica szkolna- mogłaby być podzielona na trzy części:
1.  Część plastyczną z ladą z farbami, kredkami itp., tam uczniowie mogliby się pobawić w artystów.
Stanąłby tam wielki i długi stół do pracy.
2.  Mini Kawiarenkę z owocami dla każdego ucznia, z których każdy mógłby sobie zrobić sok w
sokowirówce. Powinny być tam stoliki, przy których można zjeść śniadanie.
3.  Kącik gier i zbaw: z dużym telewizorem podłączonym np. do Xboxa. W każdej takiej sali powinien
znaleźć się np. stół do bilarda, ping-ponga itp. Powinno stać tam biurko pani, która miałaby wszystko
pod kontrolą.
6) Pracownie szkolne- w pracowni chemicznej oraz fizycznej powinny być okrągłe  czteroosobowe
stoliki. Dzięki temu łatwiej byłoby robić eksperymenty w grupach. Powinno być zaplecze z przyrządami
dla każdego ucznia. Pracownia biologiczna powinna być ozdobiona wieloma roślinami. Interesujące dla
uczniów byłyby: szkielety człowieka i zwierząt, mikroskopy, lornetki, lupy, akwarium z rybami.
Pracownia plastyczna powinna być kolorowa. Ściany mogłyby być w tęczowe paski, a podłoga w
kolorowe ciapki. Na każdej lekcji plastyki powinny być realizowane tematy, które by były ciekawe dla
dzieci i których nie dałoby się zrobić w domu np. odlewanie gipsu, a potem ozdabianie tego.
7) Sale lekcyjne -w każdej sali stoliki powinny być ułożone dookoła, dzięki czemu każdy by się widział.
Zamiast zwykłych zielonych tablic mogą być tablice interaktywne, na których uczniowie poprzez
zabawę uczyliby się. Przy każdym stoliku powinny być szufladki, w których uczeń miałby jakiś
brudnopis i zapasowe długopisy i ołówki.
8) Pokój nauczycielski- tu stanęłaby wygodna sofa zamiast niewygodnych drewnianych krzeseł.
Siedzący na niej nauczyciele odpoczęliby od wielogodzinnych zajęć z dziećmi.
Dobrym pomysłem jest także  telewizor. Nauczyciele mogliby zapomnieć o pracy i zrelaksować się      
                                 
                                                                                                                             Joanna Radoń IB

"Przestrzeń szkolna"

.

.

.

      "Hokus pokus, 
         czary mary. 
       Lek na szkołę,
          to wagary"

Internet

.

.

.
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POSTERUNEK OŚWIATA

No i masz! Znowu nie wyleżę tej choroby. Tym razem zrywa mnie z łóżka i wzbudza potrzebę natychmiastowego działania artykuł prof. A. Nalaskowskiego
„Szkolne gry przestrzenne”. Toż to kwintesencja moich spostrzeżeń i refleksji na temat przestrzeni szkolnej. Toż to odpowiedź na pytanie „Dlaczego nie
lubisz szkoły ty uczniu i ty… nauczycielu”. Tak, tak ośmielam się twierdzić, że tak jest. Do końca nie uświadamiamy sobie faktu,że budynek szkolny, jego
funkcje, koloryt, sposób ustawienia ławek, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, rodzaj podłogi, zamknięte drzwi mają wpływ na nasze (w tym i nauczycieli)
samopoczucie, nawiązywanie relacji z kolegami i koleżankami, a nawet na poziom agresji. Jak wygląda budynek polskiej szkoły? ZAWSZE można w nim
odnaleźć:
1. Siatkę z bramą otaczającą budynek i boisko, które przywodzą na myśl określenie ZONA –teren wydzielony –tu: dla edukacji,
2. Cerbera czyt., panią woźną, której zadaniem jest PILNOWANIE, by zakazy i nakazy związane z użytkowaniem budynku były  r e s p e k t o w a n e (miłą
odmianą, „produktem” miejscowym jest nasza pani Maria –samozwańcza terapeutka, która zawsze pocieszy, poradzi uczniom i ich rodzicom)
2. Straszące ilością, dominujące na korytarzach oznaczenia p-poż, plany ewakuacyjne, gaśnice, instrukcje. Czy każda szkoła stoi na minie? Czy każdej
grozi codziennie kataklizm???
3. Korytarze, sale lekcyjne pełne kanciastych, niewygodnych, brzydkich ławek, krzeseł (ciekawe dlaczego tylko nauczycielskie krzesło jest miękkie?)
4. Ławki w klasach zawsze ustawione tak, by widzieć plecy kolegi po to, BY UNIEMOŻLIWIĆ KOMUNIKACJĘ,
5. W każdej klasie strefa sacrum- burko nauczyciela, tablica i strefa profanum– ławki uczniowskie
6. Pokój nauczycielski, sekretariat z szafami aż po sufit sugerującymi, że DZIEJĄ SIĘ TU BARDZO WAŻNE SPRAWY, do których mają dostęp tylko
zaufani. Stąd te szczelnie zamknięte drzwi.
7. Wszystko dokoła sterylne, łatwo zmywalne, jeszcze do niedawna skropione Lizolem –teraz detergentem o nieszkodliwym składziei
8. Bryła budynku to zawsze prostopadłościan z elewacją ozdobioną fantazyjnie pasem w szalonym niebieskim kolorze (wzór architektoniczny nr B501-
42/315 z katechizmu architektury szkolnej)
9. Liczne białe kartki z czarnym komputerowym nadrukiem informujące, że „niewolno”, „wyłącznie dla”, „zakazuje się”, które zastąpiły gazetki i inne
ozdobniki korytarzowe.
10. Wszechobecny hałas potęgowany co 45 minut wrzaskiem dzwonka
  Tymczasem natura ludzka (w tym także uczniowska i profesorska), by dobrze się czuła w otoczeniu, wymaga, by w przestrzeni publicznej (kino, tramwaj,
ulica, SZKOŁA) było miejsce na PRZESTRZEŃ PRYWATNĄ A NAWET INTYMNĄ niekoniecznie sterylną, higieniczną i bezpieczną. Walczymy o to w
sposób mniej lub bardziej uświadomiony. Oto dowody:
1/ korytarz: uczniowie spędzają przerwy na podłodze w pozycji półleżącej (czyt. wygodnej)
2/ WC –pełne szczebioczących dziewcząt –wszak tylko tu można poplotkować tylko w obecności osób wybranych
3/ wszystkie ciemne zakamarki w szatniach, korytarzach pełne rozgadanej młodzieży (tu chyba nie ma zasięgu, bo nie widać komórek w rękach )
4/ prawe każdy nauczyciel wygospodarował sobie własny kącik z czajniczkiem, własną kawą, herbatką (bez cukru!)
TO SĄ MIEJSCA, W KTÓRYCH JESTEŚMY U SIEBIE.
  Dlaczego szkoła nie może nam tego zapewnić? Myślę, że jest w tym arogancja dorosłych, którzy lepiej wiedzą, czym nas uszczęśliwić. W przypadku
polskiej szkoły pokutuje przeszłość, siła nawyku, zakorzenione w nas przekonanie, że SZKOŁA TO SPRAWA TAK POWAŻNA, że pasuje do niej tylko kolor
niebieski i lamperia w kolorze średni orzech. Trudność wynika też z faktu, że w myśleniu naszego społeczeństwa społeczność szkolną NIE TWORZĄ
uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale społeczność szkolna DZIELI SIĘ NA uczniów, nauczycieli i rodziców. W krajach Europy Zachodniej szkoły są mniej
nastawione na czystość a bardziej na to, by budynek, miejsce nauki nie było wydzielonym w terenie gettem edukacyjnym, a czymś, co żyje w symbiozie z
otoczeniem. Stąd przedszkola organizowane w jednym z mieszkań w kamienicach ( Wlk. Brytania) chaty w lesie, które służą obcowaniu z naturą (Szwecja,
Norwegia), ogródki przyszkolne. Tak przecież żyjemy na co dzień: w otoczeniu ludzi, blisko natury, bez „spiny” i sztucznych podziałów.
  Mam nadzieję, że za sprawą ostatnich remontów coś w wizerunku naszej szkoły uległo zmianie. Wasze aprobujące i nieaprobujące wypowiedzi co do
zmian, świadczą, że dla Was są one ważne. O co warto i można powalczyć, nauczycielu i uczniu naszej szkoły?
1.  O materace/pufy miękkie na korytarzach i o dywany, chodniki gdzie się da, bo wyciszają hałas.
2.  O szafki uczniowskie (jako uczennica SP byłam w posiadaniu szafki szkolnej- nie uwierzycie, jak to scala ze szkołą)- po co? NA COŚ WASZEGO, na
Waszą przestrzeń prywatną,
3.  O kanapę w pokoju nauczycielskim,
4.  O miejsce dla SRU- mały kącik do pogadania, obgadania i skosztowania,
5.  O kolorową dyżurkę, by pani Maria prowadziła poradnictwo w godziwych warunkach,
6.  O wygodną świetlicę dla gimnazjum –przecież starsi uczniowie też są zmęczeni i należy im się dywan i odpoczynek
7.  O miły dźwięk dzwonka,
  Nie wiem, co jeszcze na dziś- obserwujcie swoje zachowania a pomysł nadejdzie. "Szkolne gmachy są najbliższe oczekiwaniu rodziców i nauczycieli, a
niemal zupełnie rozmijają się z odczytaniem intencji uczniów" – pisze prof. Nalaskowski. Jakie są Wasze intencje ? To naprawdę ważne, bo od tej
przestrzeni zależy również Wasza nauka. Jak uczyć się od siebie nawzajem (co jest założeniem współczesnej edukacji), gdy zamiast oczu widzimy
podczas lekcji plecy kolegów. Możecie zacząć od napisania postulatów na szafirowej ścianie korytarza, bo po to została stworzona. Śmiem twierdzić, że
postulowane przeze mnie zmiany wpłyną na odbiór szkoły i będą jej atutem w walce o ucznia. 
                                                                                                                                                             J. Syrek
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UCZNIOWSKIE POMYSŁY NA DUŻĄ PRZERWĘ

      Długa przerwa jest lubiana 
    przez uczniów, bo jest to czas, 
          kiedy wreszcie mają 
                 dłuższą chwilę 
                     dla siebie.

fot. G. Józefczyk

fot. M. Kukułka&B. Ziębiński fot. M. Kukułka

fot. G. Józefczyk fot. G. Józefczyk
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  Tłusty czwartek kojarzy się nam z pączkami, chrustem i innymi
słodkościami. Jednak tradycja ta nie zawsze wyglądała tak jak dziś. Za
czasów naszych dziadków jadano pączki nadziewane słoniną, boczkiem i
mięsem, które obficie zapijano wódką. Według jednego z przesądów, jeśli
ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, w dalszym życiu nie
będzie mu się wiodło. Staropolskie przysłowie mówi:  Powiedział Bartek, że
dziś  tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.
  Składniki na pączki:

500g mąki pszennej
50g świeżych drożdży lub 14g drożdży instant
100g masła lub margaryny
1/2 szklanki cukru (100g)
4 żółtka i 1 jajko
1 szklanka mleka (250ml)
1 łyżka spirytusu
dżem lub powidła (u mnie powidła śliwkowe)
olej do smażenia (1- 1,5 litra)

  Sposób wykonania:
1.  Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru,pokruszonymi
drożdżami i paroma łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w
ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15min.
2.  Roztopić masło (lub margarynę).
3.  Żółtka, jajko i resztę cukru ubić na parze. (Ubijać ok. 10min).
4.  Resztę mąki wsypać do dużej miski. Dodać wyrośnięty zaczyn, kolejno
masę jajeczną. Podczas wyrabiania, dodawać roztopione masło. Wyrobić
ciasto na gładką masę. Pod koniec dodać spirytus i ponownie wyrobić
ciasto. (Ciasto jest bardzo klejące. Najlepiej nie dodawać więcej mąki).
5.  Ciasto przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia, aż podwoi
swoją objętość (ok. 40- 60min).
6.  Wyrośnięte ciasto przełożyć na posypany grubo mąką blat i
rozwałkować do grubości około 1cm. Wykrawać z niego krążki o średnicy
7cm. (Użyć szklanki).
7.  Na połowę krążków nałożyć nadzienie i przykryć pozostałymi krążkami.
Brzegi dobrze zlepić.
8. Pączki pozostawić do wyrośnięcia, na lekko posypanym mąką blacie,
przykryte ściereczką (ok. 30min).

        Dlaczego w tłusty czwartek 
             jadamy pączki i chrust 
    zamiast kiełbasy, boczku i słoniny?

Faworki

"Tłusty czwartek str.3

Składniki na chrust:
2 szklanki mąki pszennej (lub 300g)
4 żółtka
łyżka spirytusu (może być też ocet 6%,  ale ja daję zawsze spirytus)
½ łyżeczki cukru
½ łyżeczki soli
ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśniej śmietany
olej lub smalec do smażenia
cukier puder do posypania (lub cukier puder wymieszany z cukrem
waniliowym)

Sposób przygotowania:
1.  Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus i śmietanę.
Zagnieść na jednolitą masę. Kolejno przełożyć ciasto na blat i zbijać
drewnianym wałkiem ok. 10- 15min. (Należy uderzać wałkiem w ciasto
rozpłaszczając go, po czym ponownie zwinąć i znów zbijać wałkiem). Dzięki
zbijaniu ciasto będzie jednolite, elastyczne, a po usmażeniu kruche i z dużą
ilością bąbelków.
2.  Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie posypanym lekko mąką.
Ważne jest, aby ciasto i blat posypywać, jak najmniejszą ilością mąki.
Ciasto pokroić najpierw na paski grubości ok. 3- 4cm, kolejno na prostokąty
lub równoległoboki (o długości ok. 9- 10cm. Ja robię na oko tak, aby faworki
ładnie wyglądały). Każdy kawałek naciąć w środku i przez nacięcie
przeciągnąć jeden koniec.
    
                         red. A. Salicka, G.Trzaska, N. Bartoszewska

     
         Rozmawiają dwa pączki i jeden mówi:
         - Wiesz, zdawałem na uniwersytet.
         - I co, przyjęli cię?
         - No co ty?! Pączka?!
 

          Skąd blondynka bierze dżem?
          - Obiera pączki.

Internet

www.mywell-being.com
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CO WIEMY O NASZYCH NAUCZYCIELACH?

p. Przemysław BielP. Anna Kawęska

1. Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki?
    W marzeniach miałam być piosenkarką.
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzyło się Pani/u
otrzymać ocenę niedostateczną?
   J.niemiecki/j.polski/j.rosyjski. Niedostateczne oceny łapałam z fizyki
3. Hobby?
    Taniec i film. Lubię też śpiewać prowadząc samochód.
4. Drugie i trzecie imię?
    Maria Magdalena
5. Ulubiona potrawa?
    Pomidorowa z ryżem i ziemniaki w każdej postaci.
6. Imię pierwszej sympatii:
    Darek
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
   Piątek wieczór- perspektywa weekendu.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
   Adele
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałby/aby Pan/i pojechać?
   Tajlandia
10. Co budzi w Pani/u lęk, a co radość?
   Boję się ćmy (dużych rozmiarów)
   Raduje mnie słoneczna pogoda
11. Zna zodiaku i czy wierzy Pan/i w horoskopy?
   Baran; nie wierzę
12. Wzorzec/autorytet?
   Nikt nie przychodzi mi do głowy, na kim bym się wzorowała.
13. Wstaję do pracy o godzinie:
  7:00
14. Pytanie niespodzianka: Ile posiada Pani bransoletek w swojej kolekcji?
Gdzie je Pani kupuje?
   Nigdy nie liczyłam. Robi je moja koleżanka, a niektóre kupuj w
hurtowni włoskiej.

1.Jeśli  nie zawód nauczyciela, to jaki? 
  Przewodnik turystyczny.
2.Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani/u ocenę
niedostateczną.
Historia i język polski, tak miewałem jedynki.
3. Hobby? 
  Literatura, film, muzyka i podróże.
4.Drugie i trzecie imię? 
  Grzegorz, Tarsycjusz.
5.Ulubiona potrawa?
Naleśniki i placki ziemniaczane.
6.Imię pierwszej sympatii. 
  Karina.
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
Piątek, piąteczek, piątunio. Jestem w pracy od 6.30 do 16.30 a potem
jest weekend.
8.Ulubiony zespół/piosenkarz?  
Metallica i Lacrimosa.
9.Egzotyczne miejsce, do którego chciałby Pan/i pojechać?
  Peru
10.Co budzi w Pani/-u lęk, a co radość?
Lęk: Niskie temperatury, pomysły niektórych polityków;
Radość: Lato, słuchanie muzyki i podróże.
11.Znak zodiaku i czy wierzy Pani/-i w horoskopy? 
  Waga, - nie wierzę.
12.Wzorzec/autorytet? 
  Tomasz Beksiński.
13.Wstaję do pracy o godzinie? 
  4.30
14.Pytanie niespodzianka:  Znane jest Pana zdjęcie z burzą włosów na
głowie. Od jak dawna nosi Pan obecna fryzurę?
Od pierwszego roku studiów.

           
             Niemieccy piłkarze 
      są  jak niemieckie jedzenie 
                - żeby byli dobrzy, 
  muszą być przywiezieni z Polski.

     Na lekcji polskiego:
      - Jasiu, powiedz nam, kiedy 
         używamy wielkich liter?
      - Kiedy mamy słaby wzrok!


