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Numer 4 03/16

Wiosna, wiosna,
wiosna .....
Nareszcie :)
Zobaczcie jakie oznaki
wiosny udało nam się
dostrzec :)
Str. 8-9

Na ostatniej stronie
"Poznaj naszą redakcję
..." dowiecie się, co
lubimy jeść najbardziej
:)))))))

.

.

Uwaga trzecioklasiści !!! W tym numerze specjalnie dla Was kilka porad
przed EGZAMINEM. Zerknijcie na strony 4 i 5
Młodszym klasom nasze porady też się przydadzą :))

Nasze Gimnazjum od
lat wspiera UNICEF
W tym numerze
dowiecie się co to za
program i jak można
się przyczynić, by
pomóc dzieciom 
w Mali.
Brak wypasionej
komórki czy słaby
ciuch, to żaden
problem w porównaniu
z tym jak mają dzieci 
w biedniejszy krajach.
Więcej szczegółów 
na stronie nr 3.

Niezwykła lekcja
historii w postaci
całego serialu. 
W naszym numerze
przeczytacie co nieco
na temat
autentycznych postaci
przedstawionych w
serialu "Wspaniałe
stulecie" Str. 6-7 

W tym numerze "Fajna
babka :)"
innymi słowy przepis
na cisto, które można
jeść nie tylko w święta.
Taka baba to wiosna 
w kuchni :)
Str. 10
Polecamy :))))

.
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.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 4 04/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzok w trampkach

Podsumujmy ostatnie miesiące: luty, marzec

15-18.02.16 - odwiedziny
delegacji z Grecji

24.02.16 - żywa lekcja historii
"Czasy rzymskiego imperium"

17.03.16 - zakończenie IX edycji
informatyczno-historycznego konkursu
pt.: "Różne oblicza Krakowa"

19.03.16 - trzecie klasy 
na Targach Edukacyjnych 
w Krakowie

21.03.16 - Wiosenny
Festyn Kultury

18.03.16 - szkolny konkurs
palm wielkanocnych

24-28.03.16 - Święta
Wielkanocne

31.03.16 - podsumowanie
projektu "Kraje
niemieckojęzyczne" 

każdy wtorek 
akcja "W jak witamina"

im

10.02.16 - "Od mitów do muzyki
komputerowej"
- koncert muzyczny w wykonaniu
muzyków z Biura Koncertowego
"Wirtuoz" z Łodzi.

im

im

im

9.03.16 - z cyklu "Proszowickie
spotkania z najnowszą historią" -
prelekcja, której bohaterem był kpt.
Stanisław Szuro "Zamorski"

om

im

im

im

im

23.03.16 - apel z okazji świąt
Wielkiej Nocy "Przez Krzyż do
Chwały"

im

im

im

im

im

im

im

im

im

im

im

im

im

im

im
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         Gimnazjum w Proszowicach dla UNICEF

NA CZYM POLEGA PROJEKT? – „MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt
edukacyjno-pomocowy, z którego uczniowie dowiedzą się jak wygląda
kwestia dostępu do edukacji na świecie. W ramach akcji uczniowie będą
mogli pomóc dzieciom z Mali zbierając fundusze, które umożliwią im naukę.
Jako, że naszym celem jest upowszechnienie edukacji, to sposób niesienia
pomocy też powinien mieć wymiar edukacyjny dla uczniów. Dlatego
proponujemy, by dzieci i młodzież stworzyły swoje własne książki.
Wszystkie książki, które w życiu czytamy wzbogacają nas. Te książki będą
miały dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Każdy uczeń
może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygodową, bajkę,
opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak i technika
wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami,
zdjęciami, rysunkami.

     UNICEF - jest to organizacja humanistyczna będąca częścią
programu ONZ. Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w
zakresie wyżywienia ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i
wykorzystywaniem oraz edukacji. Ambasadorami UNICEF są
znani aktorzy, muzycy, piłkarze. 
W Polsce ambasadorami są: Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Majka
Jeżowska, Magdalena Różczka oraz Robert Lewandowski.
Na świecie m.in. ambasadorami są: Orlando Bloom, Angelina Jolie, Katy
Perry, David Beckham, Jackie Chan, Lady Gaga, Shakira, Lionel Messi,
Selena Gomez.
U nas w szkole głównym ambasadorem programu jest pani Iwona Marzec
i klasa IIb. 

PROBLEM - UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku
szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej
nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Największy problem z poziomem
upowszechnienia edukacji jest w południowej Azji oraz we wschodniej i
środkowej Afryce. Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju człowieka,
przekłada się na wszystkie sfery życia. Wykształcenie przyczynia się do
zmniejszenia ubóstwa, gdyż daje szansę na podjęcie dobrej pracy
zarobkowej i zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb. Problem ten
widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę
społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły
podstawowej. Jeszcze mnie kontynuuję naukę w szkole średniej.

Czy wyobrażasz sobie życie bez książek? A wiesz, że książka może
odmienić życie ludzkie? Jeśli chcesz się o tym przekonać, zapraszamy 
do włączenia się w najnowszą akcję edukacyjną UNICEF!
CELE PROJEKTU: 
- Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, 
w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali, 
- Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, 
- Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.
Aby wspomóc finansowo projekt klas II b kilkakrotnie sprzedawała
upieczone przez sienie ciasto, cały dochód przeznaczając na dzieci w Mali.
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Rady dla zdających egzamin
gimnazjalny

1. Nie ucz się w nocy – na powtarzanie materiału jest już za
późno. Połóż się spać o takiej porze, żeby się wyspać.
2. Wstań o takiej porze, żeby mieć czas na spokojne
przygotowanie się i dotarcie do szkoły bez nerwów, ale nie za
wcześnie, żeby nie paść w trakcie testów.

3. Koniecznie zjedz śniadanie. Nawet jeśli stres sprawia, że nie
czujesz głodu.
 
4. Nie bierz niczego na uspokojenie, ani żadnych środków, które
mają wspomagać koncentrację.

5.Ubierz się elegancko, ale wygodnie i odpowiednio do pogody.

6. Wszystkie przybory potrzebne na egzamin i ubranie przygotuj
dzień wcześniej.

7. Nie stresuj się, wszystko będzie dobrze.
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      5 sposobów na szybkie zapamiętywanie i trening pamięci

1.Ćwicz swoją koncentrację.

Jest to najprostsza droga do coraz szybszego i lepszego zapamiętywania. Często przyczyną
trudności z zapamiętywaniem jest właśnie brak koncentracji. Rozkojarzenie lub robienie kilku
rzeczy jednocześnie powoduje, że Twój mózg nie otrzymuje wystarczającej liczby informacji
potrzebnych, by zapisać wszystko w pamięci. Gdy Twoja uwaga nie skupia się na tym, co robisz
– to jest to sygnał dla Twojego mózgu, że nie musi tego pamiętać. 

2. Bądź kreatywny, stosuj mnemotechniki.
Te proste techniki pamięciowe, niewątpliwie ułatwiają Ci zapamiętywanie. 
Metoda łańcuchowa – pomaga w zapamiętaniu szeregu różnych informacji, np. listy zakupów. Chodzi
w niej o zbudowanie ciągu obrazów, które będą układały się w niezwykłą i barwną historię. Im historia
będzie barwniejsza – tym łatwiej ją zapamiętać.
Rzymski pokój -  metoda ta przydaje się przy zapamiętywaniu  np. listy zakupów. Polega na wybraniu
w pokoju np. 10 miejsc (w zależności od ilości przedmiotów do zapamiętania) i następnie połączeniu w
wyobraźni tych przedmiotów z konkretnym miejscem w pokoju.

4. Rób notatki.
Warto dodać, że duże znaczenie ma to, jakie notatki robisz. Podczas używania
ręcznych notatek zapamiętujesz więcej, ponieważ notowanie na komputerze bardziej
przypomina suche przepisywanie słów, czyli pomija ono przetworzenie informacji
Twojej głowie. Zanim zapiszesz daną informację, na ogół jeszcze przetworzysz to w
swojej głowie mając na względzie swoją wiedzę.

5. Dbaj o sprawność fizyczną i odżywianie.
Podczas wzmożonego wysiłku umysłowego Twój organizm potrzebuje mnóstwo
energii. Spożywaj posiłki co 3 godziny, najlepiej 5 razy dziennie. Jedz produkty
bogate w białko, zbożowe węglowodany, owoce i warzywa.
Zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Najlepiej ćwiczyć lub spacerować  na świeżym
powietrzu, co dotleni lepiej mózg. Warto też zadbać o dobry sen, który wzmacnia
połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi.

3. Rób sobie przerwy.
Zgodnie z efektem pierwszeństwa najwięcej zapamiętujemy na początku i na końcu nauki. Dlatego też
warto jest robić sobie przerwy podczas uczenia się.
Optymalny czas nauki, po którym powinieneś odpocząć to 40-50 min. Polecam wprowadzanie zmian:
poświęć  40 – 50 min na naukę jednego przedmiotu, zrób sobie przerwę i następnie zmień przedmiot. W
tym czasie Twój mózg będzie przetwarzał informacje, których uczyłeś się podczas nauki w pierwszym
cyklu. Po 40 – 50 min nauki oraz przerwie wróć do nauki pierwszego przedmiotu – pozwoli to na
utrwalenie wiadomości i naukę w odpowiednim tempie.
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Sułtanka Ayse
Hafsa- matka
Sulejmana.
Zmarła
niedługo po
ślubie Hurrem 
i Sulejmana.

                         WSPANIAŁE STULECIE - niezwykły serial historyczny 
Kim naprawdę byli bohaterowie tego serialu?

 Turecki
serial
kostiumowy
składający
się 

z czterech
sezonów,
który podbił
serca
widzów

na całym
świecie.
Opowiada o
rządach
sułtana

Sulejmana
Wspaniałego,
jednego z
potężniejszych
władców

tureckich z
rodu
Osmanów.
Głównym
wątkiem

serialu 
jest miłość
sułtana do
pewnej
ruskiej

niewolnicy -
Hurrem.  Bohaterowie:

Sułtan
Sulejman
Wspaniały-
jeden z
najdłużej
panujących

sułtanów
tureckich.
Panował on
przez 46 lat,
tocząc w tym
czasie liczne
wojny, które
przyniosły

korzyść
państwu
osmańskiemu.

Sułtanka Hurrem-
wcześniej Aleksandra
La Rosa. Ruska
niewolnica, która
została porwana przez
Tatarów i wysłana do
haremu sułtana
Sulejmana,w
późniejszym czasie
sułtanka i prawowita
żona sułtana. Jest w
nim bardzo zakochana,
tak jak on w niej. Matka
piątki jego dzieci:

Mehmeda, Mihrimah,
Selima, Bayazyda i
Cihangira. Intrygantka,
ale ze względu na
miłość do sułtana i
bezpieczeństwo
swoich dzieci. 
Umiera pod koniec
ostatniego sezonu na
raka skóry.

ws

Ibrahim Pasza- wierny
przyjaciel Sulejmana
za czasów kiedy był
jeszcze księciem.
Sułtan mianował go na
wielkiego wezyra, czyli
druga najważniejszą
osobą po sułtanie. 
Mąż siostry Sulejmana
Hatice. Został
stracony, poprzez
intrygi Hurrem, które
głosiły, że zachowuje
się jak władca.

Sułtanka
Mahidevran-
pierwsza
konkubina
Sulejmana,
matka księcia
Mustafy. 
Ona i Hurrem
walczyły 

o względy
sułtana,
jednak
wygrała
Hurrem.

ek
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Książę Mehmet - syn
Sulejmana i Hurrem.
Najstarszy syn
Hurrem. Został otruty 
z rozkazu sułtanki
Mahidevran.

Sułtanka Hatice - jedna
z sióstr Sulejmana,
żona Ibrahima Paszy.
Ginie w ostatnim
odcinku trzeciego
sezonu.

Książę Selim- trzecie
dziecko Sulejmana i
Hurrem. Przyszły
następca sułtana
Sulejmana.

Sułtanka Mihrimah-
drugie dziecko
Sulejmana i Hurrem,
oczko w głowie
sułtana.Tak jak jej
matka intryguje, lecz
dla dobra swoich braci.

Książę Mustafa - syn
Sulejmana i
Mahidevran.
Najstarszy syn
Sulejmana.
Niedoczekany
następca sułtana, gdyż
został stracony na jego
rozkaz. Sułtan myślał,
że syn dopuścił się
zdrady wobec niego,
lecz to wszystko było
intrygą Hurrem.

Książę Bayezid-
czwarte dziecko
Sulejmana i Hurrem. 
Ulubieniec Hurrem i
Mihrimah, które
wspierały go do dojścia
do tronu, lecz nie udało
się to, bo Bayezid
został stracony
poprzez uduszenie jak
również wszyscy jego
czterej synowie.
Sprawcą tego mordu
był Selim.

Książę Cihangir- piąte,
ostatnie dziecko
Sulejmana i Hurrem.
Urodził się on z
garbem. Zmarł od razu
po śmierci Mustafy, nie
mogąc znieść śmierci
brata.

Sumbul Aga- enuch
haremowski,
późniejszy wierny
sługa Hurrem, który
wspierał ją w jej
działaniach. Po jej
śmierci zaczął służyć
jej córce Mihrimah.
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Hity 2016: wiosna Hity 2016 do tej pory prezentują się na bardzo wysokim
poziomie. Wszystko za sprawą piosenek, które zdobywają powoli
uznanie słuchaczy na całym świecie, podbijając przy tym
światowe listy przebojów. Codziennie na rynku pojawiają się
muzyczne kwiatki, które zostaną z nami na dłużej. Słuchając
poniższej playlisty dowiecie się, które utwory będą rządziły przez
najbliższe miesiące, a co najważniejsze poczujecie jedyny w
swoim rodzaju wiosenny klimat:

Coldplay ft. Beyonce - Hymn For
The Weekend
Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza
Alan Walker - Faded
Charlie Puth - One Call Away
Margaret - Cool Me Down
Lukas Graham - 7 Years
Sia - Cheap Thrills
twenty one pilots - Stressed Out
Little Mix - Secret Love Song
Meghan Trainor - Like I'm Gonna
Lose You
Ariana Grande - Dangerous Woman
Steve Aoki & Felix Jaehn - Can’t Go
Home feat. Adam Lambert

Years & Years - Desire ft. Tove Lo
Major Lazer - Light It Up 
Duke Dumont - Ocean Drive

Adele - When We Were Young
Robin Schulz & Richard Judge –
Show Me Love
One Direction - Perfect
Matt Simons - Catch & Release

Sigala - Sweet Lovin'
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 Nadeszła wiosna - poszukajmy jej wokół nas :)

   21 marca już za nami, co oznacza, że kalendarzowa wiosna
rozpoczęła się na dobre. Słońce zaszczyciło nas swoją
obecnością podwyższając temperaturę do kilkunastu stopni,
zrobiło się ciepło. Drzewa zaczęły wypuszczać liście i pączki,
kwiaty zaczęły kwitnąć roznosząc swój słodki zapach i cieszyć
nasze oczy swoim wyglądem. Bezchmurne niebo zachęciło wielu
z nas do porzucenia czapek i szalików, a niektórych nawet do
noszenia jedynie podkoszulków z krótkim rękawem lub nawet
krótkich spodenek. Sprzyjająca pogoda sprawiła także, że parki
zapełniły się dziećmi, dorosłymi i nawet tymi starszymi. Spacery
rodzinne z pupilami stały się świetnym pomysłem by móc
pooddychać świeżym powietrzem, odpocząć od szarej
codzienności. Pozostało nam już tylko czekać na lipcowe upały.
Wielu z nas pewnie nie może się ich już doczekać ;)
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W razie jakich kolwiek pytań można pisać na mojego e-maila:
wiktoria.galazka@interia.eu

Wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem, dodając żółtka, sok
z cytryny, mąkę z proszkiem do pieczenia. Na
końcu rodzynki i ubitą piane i lekko wymieszać.
Ciasto przelać do foremki, trochę ciasta
zostawić, dodać kakao i lekko wymieszać.
Wylać na wierzch ciasta. Nakłuć widelcem.
Ciasto piec przez ok 50min w temp. 170-180
stopni.

        Fajna babka  - ciasto na święta i nie tylko :)

Dodatkowo:

Margarynę z cukrem ucierać do tego momentu,
aż zmieni kolor na jasny.

                                                                      
Smacznego!!:)

Składniki:
25dag mąki pszennej
25dag cukru kryształu
25dag margaryny
6 jajek
sok z 1 cytryny
1 mały proszek do pieczenia
1 łyżka kakao
rodzynki

WG

WG

WG
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Poznaj naszą redakcję: Moim ulubionym jedzeniem jest..

...Risotto 
                 - Kasia Szczygieł (KSz)

...Spaghetti 
                       - Oliwia Musiał (OM)

...kuskus z warzywami i kurczakiem
                                 -Karolina Stachoń
(KS)

...Pierogi z jagodami 
                                    - Julia Zych (JZ)

...Ryż z kurczakiem 
                           -Wiktoria Walczak
(WW)

...naleśniki
                      -Karolina Barnaś (KB)

...Spaghetti
                        - Wiktoria Gałązka (WG)

...Tacos 
                       - Maja Nowak (MN)

...Spaghetti 
                          - Ola Psica (OP)

...Spaghetti 
                      - Julia Kawalec (JK)

...Spaghetti 
                        - Eryka Kukla (EK)

...Spaghetti 
                         - Ola Żywot (OŻ)

...Naleśniki 
                        - Oliwia Luty (OL)

 - jestem na dwóch dietach :) 

   Na jednej byłam cały czas głodna :)))))))
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- spagetti 
                                    -    Oliwia Musiał
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	5 sposobów na szybkie zapamiętywanie i trening pamięci
	2. Bądź kreatywny, stosuj mnemotechniki.
	3. Rób sobie przerwy.

	4. Rób notatki. Warto dodać, że duże znaczenie ma to, jakie notatki robisz. Podczas używania ręcznych notatek zapamiętujesz więcej, ponieważ notowanie na komputerze bardziej przypomina suche przepisywanie słów, czyli pomija ono przetworzenie informacji Twojej głowie. Zanim zapiszesz daną informację, na ogół jeszcze przetworzysz to w swojej głowie mając na względzie swoją wiedzę.
	5. Dbaj o sprawność fizyczną i odżywianie. Podczas wzmożonego wysiłku umysłowego Twój organizm potrzebuje mnóstwo energii. Spożywaj posiłki co 3 godziny, najlepiej 5 razy dziennie. Jedz produkty bogate w białko, zbożowe węglowodany, owoce i warzywa. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Najlepiej ćwiczyć lub spacerować  na świeżym powietrzu, co dotleni lepiej mózg. Warto też zadbać o dobry sen, który wzmacnia połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi.

	Turecki serial kostiumowy składający się
	z czterech sezonów, który podbił serca widzów
	na całym świecie. Opowiada o rządach sułtana
	Sulejmana Wspaniałego, jednego z potężniejszych władców
	tureckich z rodu Osmanów. Głównym wątkiem
	serialu  jest miłość sułtana do pewnej ruskiej
	niewolnicy - Hurrem.
	Bohaterowie:
	sułtanów tureckich. Panował on przez 46 lat, tocząc w tym czasie liczne wojny, które przyniosły
	korzyść państwu osmańskiemu.
	Sułtan Sulejman Wspaniały- jeden z najdłużej panujących
	Sułtanka Ayse Hafsa- matka Sulejmana. Zmarła niedługo po ślubie Hurrem  i Sulejmana.
	Sułtanka Mahidevran- pierwsza konkubina Sulejmana, matka księcia Mustafy.  Ona i Hurrem walczyły
	o względy sułtana, jednak wygrała Hurrem.
	Hity 2016 do tej pory prezentują się na bardzo wysokim poziomie. Wszystko za sprawą piosenek, które zdobywają powoli uznanie słuchaczy na całym świecie, podbijając przy tym światowe listy przebojów. Codziennie na rynku pojawiają się muzyczne kwiatki, które zostaną z nami na dłużej. Słuchając poniższej playlisty dowiecie się, które utwory będą rządziły przez najbliższe miesiące, a co najważniejsze poczujecie jedyny w swoim rodzaju wiosenny klimat:
	Coldplay ft. Beyonce - Hymn For The Weekend Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza Alan Walker - Faded Charlie Puth - One Call Away Margaret - Cool Me Down Lukas Graham - 7 Years Sia - Cheap Thrills twenty one pilots - Stressed Out Little Mix - Secret Love Song Meghan Trainor - Like I'm Gonna Lose You Ariana Grande - Dangerous Woman Steve Aoki & Felix Jaehn - Can’t Go Home feat. Adam Lambert Years & Years - Desire ft. Tove Lo Major Lazer - Light It Up  Duke Dumont - Ocean Drive Adele - When We Were Young Robin Schulz & Richard Judge – Show Me Love One Direction - Perfect Matt Simons - Catch & Release Sigala - Sweet Lovin'

	21 marca już za nami, co oznacza, że kalendarzowa wiosna rozpoczęła się na dobre. Słońce zaszczyciło nas swoją obecnością podwyższając temperaturę do kilkunastu stopni, zrobiło się ciepło. Drzewa zaczęły wypuszczać liście i pączki, kwiaty zaczęły kwitnąć roznosząc swój słodki zapach i cieszyć nasze oczy swoim wyglądem. Bezchmurne niebo zachęciło wielu z nas do porzucenia czapek i szalików, a niektórych nawet do noszenia jedynie podkoszulków z krótkim rękawem lub nawet krótkich spodenek. Sprzyjająca pogoda sprawiła także, że parki zapełniły się dziećmi, dorosłymi i nawet tymi starszymi. Spacery rodzinne z pupilami stały się świetnym pomysłem by móc pooddychać świeżym powietrzem, odpocząć od szarej codzienności. Pozostało nam już tylko czekać na lipcowe upały. Wielu z nas pewnie nie może się ich już doczekać ;)
	Składniki: 25dag mąki pszennej 25dag cukru kryształu 25dag margaryny 6 jajek sok z 1 cytryny 1 mały proszek do pieczenia 1 łyżka kakao rodzynki
	Wykonanie: Margarynę utrzeć z cukrem, dodając żółtka, sok z cytryny, mąkę z proszkiem do pieczenia. Na końcu rodzynki i ubitą piane i lekko wymieszać. Ciasto przelać do foremki, trochę ciasta zostawić, dodać kakao i lekko wymieszać. Wylać na wierzch ciasta. Nakłuć widelcem. Ciasto piec przez ok 50min w temp. 170-180 stopni.
	Dodatkowo:
	Margarynę z cukrem ucierać do tego momentu, aż zmieni kolor na jasny.                                                                         Smacznego!!:)

	W razie jakich kolwiek pytań można pisać na mojego e-maila: wiktoria.galazka@interia.eu
	Poznaj naszą redakcję: Moim ulubionym jedzeniem jest..
	...naleśniki
	-Karolina Barnaś (KB)


