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Wakacje, wakacje i po wakacjach...

Dzień Edukacji Narodowej

W numerze:

- wakacyjne wspomnienia
- co nas czeka w nowym
roku szkolnym
- Grafitti - sztuka czy
bazgranina?
 - jak się uczyć?
 - co nowego w bibliotece?
- Kącik Łasucha

"Niech Wam nie zabraknie przenigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny
zamieni.
Praca nauczyciela to praca niełatwa bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 
Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.             
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy mało się umie."

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkiego co najlepsze na zawodowej ścieżce życia oraz
w życiu osobistym

                                                                          składa Redakcja BudaPress
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Wakacyjne wspomnienia

Sierpień nie ma 32 dni????? 
Nowy rok szkolny potrafi
zaskoczyć tak jak zima
drogowców. Wielu z nas 1
września przywitało z ogromnym
niedowierzaniem....TO JUŻ? Ale
nie martwcie się bo czeka Was
wiele ciekawych i
niezapomnianych chwil. I
najważniejsze - już za niecałe 8
miesięcy WAKACJE!
xxx

Sierpień nie ma 32 dni??? 
Nowy rok szkolny potrafi
zaskoczyć tak jak zima
drogowców. Wielu z was 1.09
przywitało z ogromnym
niedowierzaniem...TO JUŻ? Ale nie
martwcie się, bo czeka na Was
wiele ciekawych chwil. I
najważniejsze -  już za 8 miesięcy
WAKACJE! Odliczanie czas
zacząć...

xxx

Morskie oko

Dlaczego to co fajne i radosne kończy się o wiele szybciej niż  byśmy tego chcieli? 
Mimo, że za nami już wrzesień, a przed nami długa jesień i zima, zapytaliśmy uczniów jak
spędzili wakacje.

"Byłem w Bieszczadach nad jeziorem. Wokół były domy wczasowe oraz domki mieszkalne. Miło
spędziłem czas wśród bieszczadzkich lasów"
                                                                                                                               Marcin

"Wybrałem się z rodzicami do Turcji.W ośrodku w którym mieszkaliśmy było bardzo dużo sklepów,
trzy baseny oraz MINI Klub. Zaskoczyły nas potrawy do których nie żałowano bardzo ostrych
przypraw!"
                                                                                                                              Michał

"Moja rodzina lubi góry dlatego pojechaliśmy do Białki Tatrzańskiej. Dużo wędrowaliśmy po górskich
szlakach, chodziliśmy na basen oraz robiliśmy wypady do Zakopanego".
                                                                                                                              Krzyś

"Jestem ministrantem, dlatego wybrałem się na kolonie ministranckie w Bielsku - Białej. Spaliśmy na
piętrowych łóżkach, wędrowaliśmy po górach, graliśmy w piłkę. Poznałem nowych kolegów".
                                                                                                                               Krystian

                                                                                             Z kolegami rozmawiali Krzyś i Krystian

xxx

Turcja

xxx
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Grafitti - sztuka czy bazgranina?

Czy wiesz, że sztuka pisania po murach miała swoje początki już w czasach starożytnych? 

Początki grafitti sięgają lat 60 i 70 minionego wieku. Wtedy to popularne stały się tzw. tagi wykonane flamastrami lub 
farbą stylizowane zapisy imion lub pseudonimów młodych ludzi, którzy w ten sposób znakowali teren, w którym lubili
przebywać. 

Wyróżniamy następujące techniki malowania z "ręki" czyli za pomocą samych farb oraz malowanie polegające na
przykładaniu szablonów i pokrywanie farbą wolnych przestrzeni. 

Grafitti uliczne wykonywane jest też czasem za pomocą innych technik. np. pędzla i wodnej farby akwarelowej. 
Dzisiaj najpopularniejsze są różnokolorowe farby w aerozolu (spray). Grafitti to piękny, malarski styl, który wymaga
talentu
wysiłku oraz dużego zaangażowania i cierpliwości. 

Dlatego szanujmy to co inni stworzyli na murach (oczywiście w miejscach do tego przeznaczonych). 
Nie dopisujmy wulgarnych słów oraz "brakujących elementów". 

Cieszmy się barwami i podziwiajmy talent graficiarzy bo nie każdy tak potrafić czarować kolorami..
        
Marek Fabisak IVb
Piotrek Ciupka iv b
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Jak się uczyć?

Co nowego w bibliotece?

Nasza szkoła przystąpiła do programu MEN "
 - KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ. Celem
programu jest promocja czytelnictwa, dzięki
któremu biblioteka wzbogaciła się o ponad
160 nowych książek, które to m.in wybrali
uczniowie poprzez "Wybory książek". Ale to
nie koniec zakupów. Dzięki wsparciu Rady
Rodziców kupowane są kolejne tytuły. Mamy
nadzieję, że tak jak w zeszłym roku będziecie
często odwiedzać szkolną bibliotekę i
wypożyczać książki. 
                                   

Pamiętajcie! Czytanie nie boli!

Jak się uczyć, żeby się nauczyć?
Pamiętaj:
 - wyłącz komputer oraz telefon
 - ucz się w ciszy i spokoju
 - nie odkładaj zadań  "na później"
 - wywietrz pokój
 - na biurku zrób porządek bo nic tak nie rozprasza jak
bałagan
 - zadbaj o prawidłowe oświetlenie twojego miejsca pracy
 - staraj się nie zapraszać znajomych do wspólnego
uczenia - to powoduje że nauka szybko zamieni się w
"pogaduchy do poduchy"
 - nauczony materiał powtarzaj własnymi słowami
 - BĄDŹ WYTRWAŁY!
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Coś słodkiego na niedzielne popołudnie

Kącik Łasucha

Truskawki w czekoladzie
1/2 kg truskawek
tabliczka czekolady mlecznej
tabliczka czekolady białej
250 ml mleka 
patyczki szaszłykowe

Wykonanie:
Do dwóch rondelków wlewamy po połowie mleka. Rozpuszczamy w nich po
1 czekoladzie.(każdą osobno). Mieszamy lekko podgrzewając na wolnym
ogniu.Czekamy aż czekolady się rozpuszczą. Na patyczki nadziewamy
truskawki i delikatnie zanurzamy w czekoladzie. Odkładamy patyczki z
owocami na talerzu do zastygnięcia. Zamiast truskawek można użyć innych
owoców sezonowych np. morele, winogrona lub śliwki.

Smacznego!
                                                                             Patrycja Faryna IVb
                                                                             Julia Grychtoł IVb    

Sałatka lodowa
1 sałata lodowa
2-3 pomidory
1 zielony ogórek
1 cebula
sos czosnkowy
majonez
1 podsmażona pierś z kurczaka

Wykonanie:
Sałatę poszarpać na drobne kawałki i wrzucić do miski. Pomidory, ogórek
oraz cebulkę pokroić w drobną kostkę.Wszystkie składniki wsypujemy do
miski warstwami. Sosem czosnkowym polewamy sałatę. Sałatka jest
naprawdę dobra i łatwa w przygotowaniu. Jest super chrupiąca. 
Polecam i życzę smacznego!

                                                                           Marek Fabisiak IVb
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