
Szok w trampkach
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Gimnazjum w Proszowicach
ul. Kopernika 7
32-100, Proszowice

Numer 7 01/17

W tym numerze propozycje na ferie:

- gdzie poślizgać się na łyżwach?
- jakie filmy oglądnąć?
- po które książki sięgnąć?

Trzecioklasiści mogą powtórzyć co nieco do
egzaminu rozwiązując przykładowe zadania z
różnych przedmiotów :)

   Idzie wiosna, więc łatwo 
 się zakochać.

Jakie są sposoby na
 "podryw"?
Kilka porad na temat 
randek.
Czy każdy musi obchodzić 
Walentynki?      

       Dbający o zdrowie i urodę
również znajdą coś dla siebie.
Polecamy świetne, naturalne
maseczki a także zdrowe
przekąseczki :)

internet internet
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Ferie w osadzie - z jakich atrakcji można skorzystać w Proszowicach w
czasie ferii? KS

Centrum Kultury i Wypoczynku w
Proszowicach oferuje:
1. Samurajskie Ferie: Soke Mariusz Błaszkiewicz-Polski
Samuraj zaprasza na Samurajskie Ferie, które będą
odbywać się od 30 stycznia do 9 lutego 2017 r. (codziennie
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00. Zapisy do
27 Stycznia!
2. Warsztaty przyrodniczo- plastyczne – 30.l, 6.ll-
poniedziałek,1.ll, 8.ll – środa, godz. 11:00
3. zajęcia taneczne – 30.l, 6.ll, – poniedziałek,1.ll, 8.ll –
środa, godz. 12:00

Nasze Gimnazjum oferuje:
1. Wyjazd z klubu filmowego
2. Zajęcia z j. angielskiego dla olimpijczyków
3. Wyjazd na łyżwy lub do kina (w pierwszy
tydzień ferii)
4. "Angielski inaczej" (w pierwszy tydzień ferii)
5. Zajęcia informatyczne

. .gimnazjum internet
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Proszówki
Godziny otwarcia: 
poniedziałek-czwartek 15:00–21:00
piątek 15:00–22:00
sobota-niedziela 10:00–22:00
Ceny biletów (2 godz): ulgowy 5 zł, normalny 8 zł
Wypożyczenie łyżew: 7 zł

Błonia Krakowskie 
Godziny otwarcia: 
codziennie 9:00–21:00
Wejście (75 minut): ulgowy 9 zł, normalny 11 zł
Wypożyczenie łyżew: 9 zł 

Gdzie na łyżwy?
Okres zimowy trwa w najlepsze, dostępne są więc różne formy spędzania czasu związane z tą porą roku.
Między innymi uwielbiana przez wielu jazda na łyżwach. Jeśli jesteście jedną z takich osób, chcecie
nauczyć się jedzić albo lubicie aktywnie spędzać czas to zachęcamy do odwiedzenia pobliskich lodowisk.
A oto kilka miejsc, w których można świetnie bawić się na lodzie.  OL OM, JZ

Cracovia

Godzinny otwarcia: zmienne
Ceny biletów: (1,5h) ulgowy 10zł,normalny 12zł
                        (1h) ulgowy 7zł, normalny 9zł
Wypożyczenie łyżew: plastikowe 9zł, skórzane 10zł

ORIGO w Krakowie ul. Eisenberga
Godziny otwarcia: zmienne
Ceny biletów (1,5 godz.): ulgowy 8 zł, normalny 10 zł
Wypożyczenie łyżew: 8 zł
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                 Sposób na "podryw"

 Krew nie woda, jako to powiadają, co zrobić kiedy
spodoba nam się ktoś na tyle, że nie możemy przestać
myśleć o tej osobie? Serce mocniej bije na jej widok,
twarz zalewa rumieniec i ręce się pocą. Większość
zauroczonych wybrałaby wówczas jedną z opcji:
a)   stać się niewidzialnym
b)  uciec jak najdalej
c)   zapaść się pod ziemię, albo w topić w ścianę.

  
      W ten sposób szanse na bliskie spotkanie 
i znajomość są bliskie zera. Platoniczna miłość,
czyli miłość nieodwzajemniona przynosi wiele
frustracji i smutku. No trudno, nieśmiałość trzeba
przełamać i zrobić ten pierwszy krok. Tylko jak?
ktoś zapyta. Sposobów jest kilka:

1. Szczery uśmiech. Najprostszy i najskuteczniejszy
sposób zwrócenia na siebie uwagi. Uśmiechamy
się szczerze i miło do osoby, która nam się
podoba. Jeśli mimo kilku naszych prób nie
odwzajemni uśmiechu, to znaczy, że nie warto
poświęcać tej osobie więcej czasu. Nic na siłę, tym
bardziej w miłości.

.

@

.

@
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2. Bezpośrednia zaczepka. Można podejść do tej osoby, która
nam się spodobała i zapytać czy da się namówić na wspólny
spacer w najbliższy weekend? Trzeba tylko pamiętać, by ta
osoba była sama, bez kolegów czy koleżanek  (co jest niezwykle
trudne w przypadku dziewcząt – one zawsze chodzą stadami).
Obecność kolegi czy koleżanki spowoduje, że nasza Sympatia
poczuje się speszona i z dużym prawdopodobieństwem odmówi
naszej propozycji.

3. Zaczepka na portalu społecznościowym , albo
wysłanie zaproszenie „priv”  na forum szkolnym
itp. Internet jest świetnym medium do zawierania
znajomości. Dobrze sprawdza się w przypadku
osób nieśmiałych. Ta forma niesie jednak kilka
zagrożeń, po pierwsze nie zawsze wiadomo czy
„po drugiej stronie” jest faktycznie ta osoba,
która nam się przedstawiła (czy ktoś nie robi
sobie z nas żartu). Po drugie, czasami przez
Internet rozmowa się klei i jest super, a podczas
prawdziwego spotkania atmosfera może
wydawać się drętwa.

4. Wspólne zainteresowania. Można zapisać się
do tego samego koła filmowego, muzycznego
lub sportowego. Świetnie sprawdzi się też
wycieczka szkolna (z koła turystycznego albo do
kina). Luźna atmosfera panująca w takich
miejscach sprzyja zawieraniu znajomości. Poza
tym nasuwa też temat do rozmów inny niż „o
pogodzie”. Wspólne zainteresowania są
podstawą każdego udanego związku, dlatego
warto poszukać ich jak najwcześniej.

 
5. Szkolna dyskoteka. Zdarzają się rzadko, ale
dają sposobność poproszenia do tańca, który
idealnie nadaje się do „przełamywania lodów”.
Zarówno „wolniaczek” jak i „połamaniec” dadzą
naszej Sympatii impuls do zastanowienia …

6.Własna inwencja. Jeśli żaden z powyższych
sposobów w Twoim przypadku nie sprawdził się,
czas obmyślić własną strategię.
Powodzenia!

@

@

@

@
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Randkowanie to sztuka, której trzeba się nauczyć

    Zanim wybierzecie się na wspólne spotkanie ustalcie kilka
zasad, które ułatwią Wasze relacje. Kiedy już ktoś nas
zainteresuje i nawet uda nam się doprowadzić do zapoznania,
głowę zaczynają wypełniać kłębiące się pytania. Pierwsze z
nich: gdzie pójść? 
     Na rozpoznawcze spotkanie warto wybrać się w miejsce
dyskretne, z dala od ciekawskich spojrzeń. Ważne, by mieć
możliwość spokojnej rozmowy. Może to być park, albo amfiteatr.
Jeśli natomiast zależy Wam na rozgłosie wiadomości, że
jesteście parą, wybierzcie popularną pizzerię. 

   
         Drugie ważne pytanie: kto płaci? Sytuacja, że za kino czy
poczęstunek płaci chłopak jest staromodna. Najprawdopodobniej
obydwoje jesteście w takiej samej sytuacji finansowej – obydwoje
nie pracujecie, gospodarując mniej lub bardziej rozsądnie
kieszonkowym. Ustalcie, że każdy płaci za siebie. Żadne z Was
nie będzie czuło się zobowiązane wobec drugiego, ani też
wykorzystane.

      
        Jak się ubrać? Najważniejsze to założyć
coś stosownego do sytuacji. Dziewczyny
powinny pamiętać o tym, by nie zakładać zbyt
wyzywających bluzek czy spódniczek. Chłopak
może odebrać taki strój jako zaproszenie do
„obmacywaniki”, czego większość dziewcząt
sobie nie życzy. No chyba, że właśnie o to
dziewczynie chodzi. Chłopak powinien unikać
dresów i zbyt luzackich ciuchów. Partnerka
może poczuć się lekceważona , szczególnie
jeśli sama ubrała się elegancko. W obu
przypadkach najlepiej sprawdzą się jeansy i
stylowa bluzka (dla dziewczyny) oraz T-shirt, a
na to koszula (dla chłopaka).

.

.

.

.
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      O czym rozmawiać? Oczywiście na
początek warto wybierać bezpieczne tematy,
takie jak: problemy szkolne (zwłaszcza dzielenie
się spostrzeżeniami na temat trudnych
przedmiotów ;) ); repertuar kin (od razu poznacie
swoje gusta); ciekawa muzyka; ulubione dodatki
do pizzy. Jeśli znajdziecie wspólne
zainteresowanie, to tematów do rozmów nie
zabraknie. Jeżeli mimo wysiłków z obu stron,
rozmowa nie będzie się kleić, to warto się
zastanowić czy kolejna randka będzie miała
sens?

Kolejną kwestią, budzącą wiele kontrowersji
jest pytanie o pocałunek: czy już na pierwszej
randce? Nie spieszcie się. Sprawom intymnym
nie można przyspieszać biegu. Delektujcie się
swoją obecnością, syćcie miłymi słowami, a
potem czułościami. Niech chęć dotyku i
pieszczot wypływa z Waszych serc. Czasami
bywa, że jest to pragnienie tylko jednej strony,
wówczas trzeba cierpliwie zaczekać, aż ta druga
strona zacznie odwzajemniać nasze gesty. Na
pocałunek musicie być obydwoje gotowi i tak
samo tego pragnąć. Jak to starsi powiadają
„dłuższe czekanie, smaczniejsze śniadanie” ;)

        I ostatnie pytanie: a co jeśli nic z tego nie wyjdzie? 
  No cóż, to bardzo prawdopodobne, że będziecie parą tylko
przez jakiś czas. Może przez tydzień, albo nawet przez rok.
Spotkania i rozstania są częścią naszej natury, aż do
momentu kiedy znajdujemy, tę jedyną osobę na milion, dla
której i my będziemy słońcem na niebie. Tak jak uczymy się
wzorów skróconego mnożenia, powinniśmy również
przyswajać wiedzę na temat relacji międzyludzkich.
Randkowanie jest sztuką, tak samo jak właściwe rozstawanie
się czyli „zrywanie”. A w tych kwestiach liczy się duże
wyczucie i pragnienie dobra drugiej osoby.

.

.

.

.

.

.
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          Oswój Walentynki

   
     Walentynki to ogólnie krępujące święto. Na ludziach zakochanych
wymusza kupowanie nieprzydatnych prezentów. Single natomiast tego
dnia czują się zaszczute,  jakby ludzie samotni należeli do
odmieńców. Jaką strategię obrać na ten dzień?

     Miłość można, a nawet trzeba wyrażać jak najczęściej, nie od
święta. Czułe słówka, miłe gesty, głębokie spojrzenia i duuuużo
uśmiechu na co dzień. Dbajmy o to, by nasza Sympatia czuła się
wyjątkowo jak najczęściej. A w dzień świętego Walentego można
 uczynić coś szalonego i … nic specjalnego nie robić. Po prostu
spędzić ze sobą czas oglądając ulubiony film lub rozwiązując
wspólnie krzyżówkę. Oczywiście można się wybrać też na
romantyczny spacer, podczas którego ukochany będzie mógł otoczyć
ciepłym ramieniem zziębniętą dziewczynę.

    A co z singlami? No cóż najlepszy będzie bojkot oraz ignorancja.
Umówcie się w kilka osób na pizzę, najlepiej u kogoś w domu,
zagrajcie w Monopoly albo Scrabble 
i cieszcie się swoją obecnością. Przyjaźń jest cennym darem, tak
rzadko docenianym. Ci, którzy nie mają swojej paczki, zawsze mogą
uciec w świat dobrej książki.
       Osoby, które czują jednak, że chcą jakoś uczcić święto
zakochanych powinny wiedzieć, że my Polacy od zarania dziejów
obchodziliśmy noc Kupały wypadającą 24 czerwca.  Kupała od
zawsze patronował zakochanym, a nie umysłowo chorym, dla których
wystawiennikiem jest właśnie święty Walenty.

.

.

.

.

.

.
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Charlotte Chleb i Wino,
restauracja, Plac
Szczepański 2

Sajnia - Kazimierz, 
ul. Józefa 12

Dziurawy Kocioł - 
ul. Grodzka 50/1

Trzy papryczki -
pizzeria, 
ul. Poselska 17

Dawno temu na
Kazimierzu - Kazimierz,
ul. Szeroka 1

Zakrzówek - zalew,
kamieniołom

Magiczny Kraków - niezwykłe miejsca, o których wiedzą
wybrani. Byliście tam?

. . .

. . .

. . .

. . .



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 7 02/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzok w trampkach

1. Najdłuższa podróż (dramat)
   Ira Levinson ma za sobą wiele lat życia, przed sobą – zgodnie z diagnozą lekarzy
– zaledwie kilka miesięcy. Kiedy w wyniku wypadku zostaje uwięziona we wraku
samochodu, wspomina całe swoje życie, wypełnione miłością do nieżyjącej już żony.
Cztery miesiące wcześniej Sophia, studentka historii sztuki, poznaje Luke'a,
młodego kowboja z rodeo. Ich wzajemna sympatia szybko przeradza się w głębsze
uczucie, choć dzieli ich wszystko. Czy będą umieli zawalczyć o wspólną przyszłość?

2. Nietykalni (dramat, komedia)
   Philippe, bogaty arystokrata, ulega wypadkowi. Zatrudnia jako pomoc domową młodego chłopaka z
przedmieścia Drissa, który właśnie wyszedł z więzienia. W skrócie - zatrudnia osobę najmniej nadającą
się do tej pracy.
Zderzenie dwóch rożnych światów daje początek przyjaźni, równie zabawnej i szalonej, jak i
nieoczekiwanej. Wyjątkowy związek, który będzie iskrzył i uczyni ich.... nietykalnymi!

3. Wciąż ją kocham  (dramat)
John i Savannah, choć z różnych światów, zakochują się w sobie
od pierwszego wejrzenia. Wkrótce rozdzieli ich wojna.

4. Szybcy i wściekli 7
      Po pokonaniu Owena Shawa, Dominic Toretto wraz z
przyjaciółmi wiedzie beztroskie życie. Ich sielanka nie trwa jednak
długo, ponieważ do miasta przybywa brat Owena, Deckard, który
chce się zemścić na Dominiku i jego kolegach. Toretto z drużyną
ponownie musi zebrać siły i stawić czoło Deckardowi.

5. Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów (akcja, Sci-Fi)
   Po wydarzeniach związanych z rebelią Ultrona wprowadzona zostaje ustawa o
konieczności rejestracji superbohaterów i ujawnieniu ich tożsamości. Kapitan
Ameryka staje na czele obozu przeciwników rejestracji, uważając, że narusza ona
jego wolność. Doprowadza to do konfliktu ze zwolennikami nowego prawa, których
reprezentuje Tony Stark.

10 Najciekawszych filmów.
Ferie to czas, kiedy wreszcie można nadrobić zaległości w kwestii
kinematografii. Oto filmy, które polecamy do obejrzenia :)
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6. Wielka Szóstka (animacja, komedia)
  Młody geniusz robotyki Hiro Hamada wraz ze swoim robotem
Baymaxem zostaje uwikłany w plan zniszczenia dynamicznie
rozwijającego się miasta San Fransokyo. Bohaterowie dołączają
do grupy niedoświadczonych śmiałków walczących z
przestępczością i wspólnie podejmują się misji ratowania miasta.

7. Zostań, jeśli kochasz (dramat/romans)
   Mia Hall to nieśmiała, niezwykle utalentowana dziewczyna,
która stoi przed najtrudniejszym życiowym wyborem. Jeśli
zdecyduje się opuścić dom by podążać za muzycznymi
marzeniami, straci miłość swojego życia. Wszystko zmienia się w
wyniku pewnego wydarzenia.

8. Bridget Jones 3 (komedia romantyczna)
   Bridget to dziś zupełnie inna kobieta. Dobiega pięćdziesiątki,
zamiast szelestu kartek w jej pamiętniku usłyszymy raczej odgłos
stukania w klawiaturę laptopa. Tak, Bridget Jones idzie z czasem!
Ok, może nie radzi sobie z tym doskonale, bo czas ten wpływa
także na jej urodę, ale przy dobrym drinku staje się królową
facebooków, instagramów, snapchatów i innych mediów
społecznościowych.

9. Piąta Fala (przygodowy, thriller)
   Nie jesteśmy sami we wszechświecie. Obcy najpierw odebrali nam elektryczność, potem zrzucili
powodzie, zarazy i inne klęski żywiołowe. I tak, po czwartej fali ataku kosmicznych najeźdźców z
siedmiu miliardów mieszkańców Ziemi została zaledwie przerażona i zdesperowana garstka.
Cywilizacja obcych przewyższa naszą tysiąckrotnie, udało im się poznać nasz sposób myślenia,
przewidywać każdy krok. 

10. Igrzyska Śmierci: Kosogłos cz.2
   Katniss Everdeen i przywódcy Dystryktu 13 rozpoczynają wielką ofensywą przeciwko Kapitolowi.
Walka toczy się już nie tylko o przetrwanie, ale o przyszłość całego narodu. Katniss wspierana przez
Gale'a, Finnicka oraz Peetę, planuje zamach na prezydenta Snowa (Donald Sutherland). Bezwzględni
wrogowie i moralne wybory, przed którymi stanie Katniss, będą dla niej większym wyzwaniem niż
cokolwiek, co wcześniej przeżyła na arenach Głodowych Igrzysk.
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Na co warto pójść do kina?

.

.

.

Nowe dzieło twórcy "Whiplash" skrywa w sobie kilka różnych
filmów. Znajdziecie tu zarówno brawurowy musical w duchu
złotej ery Hollywoodu jak i kameralną historię o uczuciu pary
marzycieli. Hymn na cześć tytułowego miasta oraz
doprawiony goryczką ironii portret przemysłu rozrywkowego.
Baśń o spełnianiu snów i słodko-gorzką opowieść o
akceptowaniu tego, co nieodwracalne. Zawieszony między
tradycją a nowoczesnością, rozmachem klasycznych
widowisk a intymnością kina niezależnego "La La Land"
wydaje się murowanym kandydatem do przyszłorocznych
Oscarów.  

Nowe dzieło twórcy "Whiplash" skrywa w sobie kilka różnych
filmów. Znajdziecie tu zarówno brawurowy musical w duchu
złotej ery Hollywoodu jak i kameralną historię o uczuciu pary
marzycieli. Hymn na cześć tytułowego miasta oraz
doprawiony goryczką ironii portret przemysłu rozrywkowego.
Baśń o spełnianiu snów i słodko-gorzką opowieść o
akceptowaniu tego, co nieodwracalne. Zawieszony między
tradycją a nowoczesnością, rozmachem klasycznych
widowisk a intymnością kina niezależnego "La La Land"
wydaje się murowanym kandydatem do przyszłorocznych
Oscarów.  

 Garth Jennings nie bardzo potrafi odnaleźć właściwy rytm. W
ekspozycyjnych sekwencjach mnóstwo jest chaosu, a
pierwszych kilkadziesiąt minut to nudy, jakich nie
spodziewalibyśmy się po nowoczesnej animacji. Na
szczęście później jest już tylko lepiej, historia się rozkręca,
wątki krystalizują, a ostatnich trzydzieści minut filmu to już
czysta komediowo-sentymentalna zabawa. Zabawa
nieprzesadnie oryginalna, bo pod względem
plastycznym "Sing" śmiało mógłby uchodzić za
sequel "Sekretnego życia zwierzaków domowych".

.

.

.
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Fabuła: Kosmiczna ciężarówka wiezie kolonistów na odległą, obcą planetę.
Jim Preston (Chris Pratt) budzi się ze śpiączki kriogenicznej i zauważa, że coś
jest nie tak. Miał bowiem obudzić się 90 lat później niż to zrobił. Bohater, aby
nie oszaleć z samotności, postanawia wybudzić następną osobę. Jak przystało
na „Adama przyszłości” Jim wybudza piękną „Ewę” – Aurorę (Jennifer
Lawrence). Jak łatwo przewidzieć będą z tego iskry namiętności. Niemniej
bohaterowie będą musieli stawić czoła wielu problemom związanych z
działaniem statku. Wybudzenie Aurory będzie niosło za sobą również
nieprzewidziane konsekwencje.

Fabuła: to wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre i
złe, na zawsze. Aż pewnego dnia... Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian  (Marcin
Perchuć) wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś
podzielić.
Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i menadżerka na wysokich obcasach,
postanawia mieć dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej
Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej
kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Stateczny profesor (Krzysztof
Stelmaszyk) będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela (Przemysław
Bluszcz) warto złamać zasady.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 1948-1952. Bohaterem jest malarz Władysław
Strzemiński (1893-1952), pionier awangardy w Polsce lat 20. i 30. XX w.,
teoretyk sztuki, pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w
Łodzi (obecnie ASP im. Strzemińskiego).
Nie pozwalając, by polityka wkraczała do jego twórczości, Strzemiński
realizował własną drogę artystyczną, niezgodną z wytycznymi PZPR:
"właściwy tor w sztuce to opisywać historyczny wysiłek narodu pod
kierownictwem partii oraz istotę socjalistycznych przeobrażeń społecznych i
cywilizacyjnych".

.

Fabuła: Howard Inlet odnosi duże sukcesy w firmie
reklamowej. Gdy jego córka umiera, mężczyzna załamuje się.
Pogrążony w depresji Howard dołącza do grupy wsparcia dla
osób w żałobie. Wierzy, że są trzy rzeczy, które łączą
wszystkich ludzi na Ziemi - pragnienie miłości, potrzeba
czasu i strach przed śmiercią. Ku obawie przyjaciół: Claire ,
Whita i Simona, Howard zaczyna pisać listy do miłości, czasu
i śmierci. Wkrótce na swojej drodze spotyka ich
personifikacje - Aimee "Miłość", Raffiego "Czas"  i Brigitte
"Śmierć" .

.

.

.

.
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Magiczny świat książek- tytuły 10 książek godnych polecenia na
chłodne wieczory.

Nie ma nic lepszego niż wieczór z ulubioną książka i gorącą czekoladą w ręce, prawda? Co zrobić jednak kiedy nie
wiemy jaką książkę wybrać na tą magiczną chwilę? Przychodzimy z pomocą i oto 10 książek godnych przeczytania,
które w te mroźne wieczory przeniosą nas w całkiem inne miejsce.

1. "Gra w kłamstwa"- Najgorsze w byciu martwym jest to, że niczego już nie
przeżyjesz. Nigdy więcej nie pocałujesz chłopaka. Nigdy więcej żadnych
sekretów. Nigdy więcej plotek z dziewczynami. Chciałam dostać coś, czego
nikt inny jeszcze nie otrzymał – drugie życie. Dzięki Emmie, mojej zaginionej
siostrze bliźniaczce, mam na to szansę. Poznaj nową książkę Sary Shepard,
autorki bestsellerowej serii Pretty Little...

2. "My dzieci z dworca ZOO"- Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący
prawdziwością opisów pamiętnik narkomanki. Christiane F. opowiada swoją
historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo młodych
narkomanów, z których wielu tragicznie kończy życie, nie mogąc zerwać z
nałogiem. Autor: Christiane F.

3. Gwiazd naszych wina"- Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii
dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej życia
został spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy
wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca Augustusa
Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może
zostanie napisana całkowicie na nowo. Autor: John Green

4. "Pułapka uczuć"- Layken skończyła niedawno osiemnaście lat. Zaledwie
kilka miesięcy wcześniej niespodziewanie straciła ojca. Wraz z kochającą
matką i młodszym bratem postanawiają zostawić za sobą przeszłość w
Teksasie, by rozpocząć nowe życie w Michigan. Sprzedają dom, pakują
rodzinne pamiątki i wyruszają na północ. Każde z nich z innymi obawami i
planami na dalszą przyszłość. Autor: Rachel Hawthorne.

5. "Behawiorysta"- Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije
wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia
żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza
osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola
pojawia się w internecie. Autor: Remigiusz Mróz.

.

.

.
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6. "Miasto cieni"- Akcja powieści rozpoczyna się dokładnie
tam, gdzie zakończyła się poprzednia. Jest rok 1940. Jacob i
jego nowi przyjaciele opuszczają wyspę, na której znajdował
się dom pani Peregrine i udają się do Londynu. W czasie
podróży czekają ich liczne niespodzianki i przygody. Autor:
Ransom Riggs.

7. "Zostań, jeśli kochasz"- Mia straciła wszystko. Czy miłość
pokona śmierć?Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej
najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi
podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy
też poddać się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten dylemat,
wspomina dotychczasowe życie. Autor: Gayle Forman

8. "Bez mojej zgody"- nnie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była obłożnie chora. W wieku
trzynastu lat ma już za sobą niejedną operację, wielokrotnie oddawała krew, żeby utrzymać przy
życiu swoją starszą siostrę Kate, która we wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę. Annie
została poczęta w sztuczny sposób, tak aby jej tkanki wykazywały pełną zgodność z tkankami
siostry. Choć przez całe życie postrzegano ją wyłącznie przez pryzmat siostry i tego, co dla niej
robi, aż do tej pory Annie akceptowała tę swoją życiową rolę. Teraz jednak, wzorem większości
nastolatków, zadaje sobie pytania dotyczące tego, kim jest naprawdę. Wreszcie Annie dojrzewa
do podjęcia decyzji, która dla wielu osób byłaby nie do pomyślenia, decyzji, która podzieli jej
rodzinę, a dla ukochanej siostry będzie wyrokiem śmierci. Autor: Jodi Picoult

9. "PS. I like you"- Co robisz, gdy podczas lekcji chemii w głowie wirują ci
zamiast pierwiastków fragmenty ulubionych piosenek?�Lily po prostu zapisała
wers z ukochanego utworu na ławce. Niczego nie oczekiwała, a jednak
następnego dnia zobaczyła, że ktoś dopisał kolejne zdanie. Ktoś, kto
najwyraźniej zna tekst tej piosenki. Jak to możliwe, że w tej nudnej szkole ktoś
także kocha alternatywne zespoły?�Wkrótce ławkowa korespondencja między
Lily a tajemniczym miłośnikiem muzyki nabiera tempa. Rozmawiają nie tylko o
muzyce, ale i o swoich problemach i stają się sobie coraz bliżsi. Kim jest ta
tajemnicza bratnia dusza? Autor: Kasie West

10. "Chłopak, który chciał zacząć od nowa"- Poznali się w
nocnym klubie. Jamie chce zmienić swoje życie i zerwać z
kryminalną przeszłością. Nie potrzebuje komplikacji i nie
szuka problemów. Ellie kończy szkołę, niedawno rozstała się
z chłopakiem. Chce być wolna. Nie sądziła, że tego wieczoru
spotka nieziemskiego przystojniaka, któremu nie sposób się
oprzeć. Autor: Kristy Moseley

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 7 02/2017 | Strona 16 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzok w trampkach

ZRÓB TO SAMA-CZYLI PROSTE
MASECZKI

Czekolada - zaskoczenie? Ta, która nie ułatwia nam walki o
szczupłą sylwetkę, świetnie pomaga naszej cerze. Zetrzyj
dwie łyżeczki ciemnej czekolady, zmieszaj z łyżką kakao,
dodaj dwie łyżeczki serka homogenizowanego i szczyptę
cynamonu, wstaw do kąpieli wodnej i mieszaj aż powstanie
gęsta papka. Po wystygnięciu nałóż na 20 minut na twarz, a
następnie delikatniej zmyj. Uwaga - może wyzwalać hormon
szczęścia :)

       Prosta maseczka z awokado

           Podrażnionej skórze przyniesiesz ulgę dzięki maseczce
z awokado. W ciągu kilkunastu minut dostarczy Twojej cerze
witamin, minerałów i antyoksydantów. Dzięki nim skóra
będzie miękka i gładka w dotyku. Jej wykonanie jest banalnie
proste. Z jednego obranego owocu awokado usuń pestkę,
następnie dokładnie rozgnieć go za pomocą widelca w
miseczce. Dodaj trzy łyżeczki oliwy i dokładnie wymieszaj.
Tak przygotowaną miksturę nałóż delikatnie na twarz i
pozostaw na 15 minut, następnie spłucz ciepłą wodą oraz
nałóż krem pielęgnacyjny.
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Smacznie i zdrowo czyli coś "na ząb"

.

SMOOTHIE BOWL

Składniki:
mrożone malny, borówki, jagody, truskawki
banan
jabłko
ok. 75 ml mleka roślinnego,
ranola, wiórki kokosowe, 
nasiona chia, owoce (do ozdoby)

Sposób wykonania:

Wszystkie składniki blendujemy, wlewamy do
miski i ozdabiamy.

Smacznego!

TORTILLA z KURCZAKIEM

Składniki:
placek tortilla, sałata,pomidor,

ogórek,oliwki,czerwona cebula

pierś z kurczaka, jogurt naturalny,

czosnek, sól, pieprz,zioła prowansalskie,

łyżka oliwy

Wykonanie:  Kurczak smarujemy oliwą, sola 
i przyprawami, pozostawiamy na 15 min. 
Po tym czasie pierś grilujemy i tniemy w
paski.Tortille smarujemy jogurtem
pomieszanym z czosnkiem przeciśniętym
przez praskę. Nakładamy sałatę, pomidora 
i ogórka pocięte w plastry. Dodajemy oliwki,
posiekaną cebulę, kurczaka  i zwijamy w
rulon. Smacznego!

.

.

.
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                  Przed egzaminem! 
                  Warto poćwiczyć 

Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu 4 godzin, wiodła leśną
drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i chodnikiem. Na diagramie
przedstawiono w procentach czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce
rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją dotyczącą
jazdy po chodniku.

Jaki procent Asia jechała po chodniku? Wybierz odpowiedź spośród
podanych.
A. 10%       B. 15%      C. 20%      D. 25%.

.

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 7, a cyfra setek jest o 6
większa od cyfry jedności.
Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród
podanych.
    A) Jedna. B) Dwie. C)Trzy. D) Cztery.                                                            
               

.

   Rysunek 1- przedstawia kwiatostan typu grono,
a rysunek 2 - kwiatostan typu baldach. Wskaż ten
z podanych rysunków  A, B, C, D, 
który przedstawia baldachogrono.

.

Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na rysunku. 
Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo w probówce 1. i 3.
Który wniosek z przeprowadzonego doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź
spośród podanych.
A. W wyniku reakcji każdego metalu z wodą powstają zasady.
B. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają kwasy
C. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady.
D. W wyniku reakcji żelaza i miedzi z wodą powstają kwasy.

.

   Wykres przedstawia liczbę ludności w Indiach w latach 1950–2020.
Korzystając z wykresu, uzupełnij brakujące informacje.
a) Liczba ludności Indii w 1950 roku wynosiła ..................... osób.
b) Liczba ludności Indii w 2000 roku wynosiła ...................... osób.
c) Według prognoz, liczba ludności Indii w 2020 roku będzie wynosić ........... osób.
d) Liczba ludności Indii w latach 1950–2020 wzrośnie o ....................... osób.
e) Zjawisko przedstawione na wykresie to .......................................
i oznacza ono ........................................... .

.

.

.

.
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Poznaj naszą Redakcję. W tym numerze: piosenka, którą możesz
słuchać na okrągło :)

Hallelujah - Pentatonix

Kali- "Czego chcę"

Mig "Wymarzona" - od lata za
mną chodzi :) Oliwia Luty

Closer- The Chainsmokers

Chainsmokers - "Paris" - super,
super, super - Maja Nowak

Muddy Waters - "LP" - ten
człowiek to dla mnie odkrycie -
Oliwia Musiał

Kaleo - "Way down we go" -
uwielbiam ten typ muzyki -
Wiktoria Walczak

Bosson - "You one in a million" -
i do tańca i do słuchania, czyż
nie? hehehehe - Eryka Kukla

Robin Schulz - "I was wrong"
remix - kto nie słuchał, niech
żałuje - Kasia Szczygieł

A Great Big World,
Christina Aguilera -
Say Something

Christina Perri "A thousand
years" - stare, ale jare - Kinga
Komenda

.

Candy Dufler & David A.
Steward "Lily was here" 
- nie znam bardziej
wymownego duetu :) - K.

.

.

.

.

Kasia Szczygieł

.

.

.

.

.Charlie Puth - "We don't talk anymore" (
feat. Selena Gomez) - przy tej piosence
odpływam w nieebyt :) - Ola Żywot

.

.

.

.

.

Kasia Szczygieł

.

wg

.

.
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	W tym numerze propozycje na ferie:
	- gdzie poślizgać się na łyżwach?
	- jakie filmy oglądnąć? - po które książki sięgnąć?
	Trzecioklasiści mogą powtórzyć co nieco do egzaminu rozwiązując przykładowe zadania z różnych przedmiotów :)
	Idzie wiosna, więc łatwo   się zakochać.
	Jakie są sposoby na  "podryw"?  Kilka porad na temat  randek.  Czy każdy musi obchodzić  Walentynki?
	Dbający o zdrowie i urodę również znajdą coś dla siebie. Polecamy świetne, naturalne maseczki a także zdrowe przekąseczki :)
	Ferie w osadzie - z jakich atrakcji można skorzystać w Proszowicach w czasie ferii? KS
	Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach oferuje:
	1. Samurajskie Ferie: Soke Mariusz Błaszkiewicz-Polski Samuraj zaprasza na Samurajskie Ferie, które będą odbywać się od 30 stycznia do 9 lutego 2017 r. (codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00. Zapisy do 27 Stycznia!
	2. Warsztaty przyrodniczo- plastyczne – 30.l, 6.ll- poniedziałek,1.ll, 8.ll – środa, godz. 11:00
	3. zajęcia taneczne – 30.l, 6.ll, – poniedziałek,1.ll, 8.ll – środa, godz. 12:00


	Nasze Gimnazjum oferuje:
	1. Wyjazd z klubu filmowego 2. Zajęcia z j. angielskiego dla olimpijczyków 3. Wyjazd na łyżwy lub do kina (w pierwszy tydzień ferii) 4. "Angielski inaczej" (w pierwszy tydzień ferii) 5. Zajęcia informatyczne
	Gdzie na łyżwy?
	Okres zimowy trwa w najlepsze, dostępne są więc różne formy spędzania czasu związane z tą porą roku. Między innymi uwielbiana przez wielu jazda na łyżwach. Jeśli jesteście jedną z takich osób, chcecie nauczyć się jedzić albo lubicie aktywnie spędzać czas to zachęcamy do odwiedzenia pobliskich lodowisk. A oto kilka miejsc, w których można świetnie bawić się na lodzie.  OL OM, JZ


	Cracovia
	ORIGO w Krakowie ul. Eisenberga
	Godzinny otwarcia: zmienne

	Proszówki
	Błonia Krakowskie

	Sposób na "podryw"
	Krew nie woda, jako to powiadają, co zrobić kiedy spodoba nam się ktoś na tyle, że nie możemy przestać myśleć o tej osobie? Serce mocniej bije na jej widok, twarz zalewa rumieniec i ręce się pocą. Większość zauroczonych wybrałaby wówczas jedną z opcji: a)   stać się niewidzialnym b)  uciec jak najdalej c)   zapaść się pod ziemię, albo w topić w ścianę.

	W ten sposób szanse na bliskie spotkanie  i znajomość są bliskie zera. Platoniczna miłość, czyli miłość nieodwzajemniona przynosi wiele frustracji i smutku. No trudno, nieśmiałość trzeba przełamać i zrobić ten pierwszy krok. Tylko jak? ktoś zapyta. Sposobów jest kilka:
	Szczery uśmiech. Najprostszy i najskuteczniejszy sposób zwrócenia na siebie uwagi. Uśmiechamy się szczerze i miło do osoby, która nam się podoba. Jeśli mimo kilku naszych prób nie odwzajemni uśmiechu, to znaczy, że nie warto poświęcać tej osobie więcej czasu. Nic na siłę, tym bardziej w miłości.
	2. Bezpośrednia zaczepka. Można podejść do tej osoby, która nam się spodobała i zapytać czy da się namówić na wspólny spacer w najbliższy weekend? Trzeba tylko pamiętać, by ta osoba była sama, bez kolegów czy koleżanek  (co jest niezwykle trudne w przypadku dziewcząt – one zawsze chodzą stadami). Obecność kolegi czy koleżanki spowoduje, że nasza Sympatia poczuje się speszona i z dużym prawdopodobieństwem odmówi naszej propozycji.
	3. Zaczepka na portalu społecznościowym , albo wysłanie zaproszenie „priv”  na forum szkolnym itp. Internet jest świetnym medium do zawierania znajomości. Dobrze sprawdza się w przypadku osób nieśmiałych. Ta forma niesie jednak kilka zagrożeń, po pierwsze nie zawsze wiadomo czy „po drugiej stronie” jest faktycznie ta osoba, która nam się przedstawiła (czy ktoś nie robi sobie z nas żartu). Po drugie, czasami przez Internet rozmowa się klei i jest super, a podczas prawdziwego spotkania atmosfera może wydawać się drętwa.
	5. Szkolna dyskoteka. Zdarzają się rzadko, ale dają sposobność poproszenia do tańca, który idealnie nadaje się do „przełamywania lodów”. Zarówno „wolniaczek” jak i „połamaniec” dadzą naszej Sympatii impuls do zastanowienia …
	4. Wspólne zainteresowania. Można zapisać się do tego samego koła filmowego, muzycznego lub sportowego. Świetnie sprawdzi się też wycieczka szkolna (z koła turystycznego albo do kina). Luźna atmosfera panująca w takich miejscach sprzyja zawieraniu znajomości. Poza tym nasuwa też temat do rozmów inny niż „o pogodzie”. Wspólne zainteresowania są podstawą każdego udanego związku, dlatego warto poszukać ich jak najwcześniej.
	6.Własna inwencja. Jeśli żaden z powyższych sposobów w Twoim przypadku nie sprawdził się, czas obmyślić własną strategię. Powodzenia!
	Randkowanie to sztuka, której trzeba się nauczyć
	Zanim wybierzecie się na wspólne spotkanie ustalcie kilka zasad, które ułatwią Wasze relacje. Kiedy już ktoś nas zainteresuje i nawet uda nam się doprowadzić do zapoznania, głowę zaczynają wypełniać kłębiące się pytania. Pierwsze z nich: gdzie pójść?       Na rozpoznawcze spotkanie warto wybrać się w miejsce dyskretne, z dala od ciekawskich spojrzeń. Ważne, by mieć możliwość spokojnej rozmowy. Może to być park, albo amfiteatr. Jeśli natomiast zależy Wam na rozgłosie wiadomości, że jesteście parą, wybierzcie popularną pizzerię.
	Drugie ważne pytanie: kto płaci? Sytuacja, że za kino czy poczęstunek płaci chłopak jest staromodna. Najprawdopodobniej obydwoje jesteście w takiej samej sytuacji finansowej – obydwoje nie pracujecie, gospodarując mniej lub bardziej rozsądnie kieszonkowym. Ustalcie, że każdy płaci za siebie. Żadne z Was nie będzie czuło się zobowiązane wobec drugiego, ani też wykorzystane.
	Jak się ubrać? Najważniejsze to założyć coś stosownego do sytuacji. Dziewczyny powinny pamiętać o tym, by nie zakładać zbyt wyzywających bluzek czy spódniczek. Chłopak może odebrać taki strój jako zaproszenie do „obmacywaniki”, czego większość dziewcząt sobie nie życzy. No chyba, że właśnie o to dziewczynie chodzi. Chłopak powinien unikać dresów i zbyt luzackich ciuchów. Partnerka może poczuć się lekceważona , szczególnie jeśli sama ubrała się elegancko. W obu przypadkach najlepiej sprawdzą się jeansy i stylowa bluzka (dla dziewczyny) oraz T-shirt, a na to koszula (dla chłopaka).
	O czym rozmawiać? Oczywiście na początek warto wybierać bezpieczne tematy, takie jak: problemy szkolne (zwłaszcza dzielenie się spostrzeżeniami na temat trudnych przedmiotów ;) ); repertuar kin (od razu poznacie swoje gusta); ciekawa muzyka; ulubione dodatki do pizzy. Jeśli znajdziecie wspólne zainteresowanie, to tematów do rozmów nie zabraknie. Jeżeli mimo wysiłków z obu stron, rozmowa nie będzie się kleić, to warto się zastanowić czy kolejna randka będzie miała sens?
	Kolejną kwestią, budzącą wiele kontrowersji jest pytanie o pocałunek: czy już na pierwszej randce? Nie spieszcie się. Sprawom intymnym nie można przyspieszać biegu. Delektujcie się swoją obecnością, syćcie miłymi słowami, a potem czułościami. Niech chęć dotyku i pieszczot wypływa z Waszych serc. Czasami bywa, że jest to pragnienie tylko jednej strony, wówczas trzeba cierpliwie zaczekać, aż ta druga strona zacznie odwzajemniać nasze gesty. Na pocałunek musicie być obydwoje gotowi i tak samo tego pragnąć. Jak to starsi powiadają „dłuższe czekanie, smaczniejsze śniadanie” ;)
	I ostatnie pytanie: a co jeśli nic z tego nie wyjdzie?
	No cóż, to bardzo prawdopodobne, że będziecie parą tylko przez jakiś czas. Może przez tydzień, albo nawet przez rok. Spotkania i rozstania są częścią naszej natury, aż do momentu kiedy znajdujemy, tę jedyną osobę na milion, dla której i my będziemy słońcem na niebie. Tak jak uczymy się wzorów skróconego mnożenia, powinniśmy również przyswajać wiedzę na temat relacji międzyludzkich. Randkowanie jest sztuką, tak samo jak właściwe rozstawanie się czyli „zrywanie”. A w tych kwestiach liczy się duże wyczucie i pragnienie dobra drugiej osoby.

	Oswój Walentynki
	Walentynki to ogólnie krępujące święto. Na ludziach zakochanych wymusza kupowanie nieprzydatnych prezentów. Single natomiast tego dnia czują się zaszczute,  jakby ludzie samotni należeli do odmieńców. Jaką strategię obrać na ten dzień?
	Miłość można, a nawet trzeba wyrażać jak najczęściej, nie od święta. Czułe słówka, miłe gesty, głębokie spojrzenia i duuuużo uśmiechu na co dzień. Dbajmy o to, by nasza Sympatia czuła się wyjątkowo jak najczęściej. A w dzień świętego Walentego można  uczynić coś szalonego i … nic specjalnego nie robić. Po prostu spędzić ze sobą czas oglądając ulubiony film lub rozwiązując wspólnie krzyżówkę. Oczywiście można się wybrać też na romantyczny spacer, podczas którego ukochany będzie mógł otoczyć ciepłym ramieniem zziębniętą dziewczynę.
	A co z singlami? No cóż najlepszy będzie bojkot oraz ignorancja. Umówcie się w kilka osób na pizzę, najlepiej u kogoś w domu, zagrajcie w Monopoly albo Scrabble  i cieszcie się swoją obecnością. Przyjaźń jest cennym darem, tak rzadko docenianym. Ci, którzy nie mają swojej paczki, zawsze mogą uciec w świat dobrej książki.        Osoby, które czują jednak, że chcą jakoś uczcić święto zakochanych powinny wiedzieć, że my Polacy od zarania dziejów obchodziliśmy noc Kupały wypadającą 24 czerwca.  Kupała od zawsze patronował zakochanym, a nie umysłowo chorym, dla których wystawiennikiem jest właśnie święty Walenty.

	Magiczny Kraków - niezwykłe miejsca, o których wiedzą wybrani. Byliście tam?
	Charlotte Chleb i Wino, restauracja, Plac Szczepański 2
	Dziurawy Kocioł -  ul. Grodzka 50/1
	Trzy papryczki - pizzeria,  ul. Poselska 17
	Sajnia - Kazimierz,  ul. Józefa 12
	Dawno temu na Kazimierzu - Kazimierz, ul. Szeroka 1
	Zakrzówek - zalew, kamieniołom
	10 Najciekawszych filmów.
	Ferie to czas, kiedy wreszcie można nadrobić zaległości w kwestii kinematografii. Oto filmy, które polecamy do obejrzenia :)

	1. Najdłuższa podróż (dramat)
	Ira Levinson ma za sobą wiele lat życia, przed sobą – zgodnie z diagnozą lekarzy – zaledwie kilka miesięcy. Kiedy w wyniku wypadku zostaje uwięziona we wraku samochodu, wspomina całe swoje życie, wypełnione miłością do nieżyjącej już żony. Cztery miesiące wcześniej Sophia, studentka historii sztuki, poznaje Luke'a, młodego kowboja z rodeo. Ich wzajemna sympatia szybko przeradza się w głębsze uczucie, choć dzieli ich wszystko. Czy będą umieli zawalczyć o wspólną przyszłość?

	2. Nietykalni (dramat, komedia)
	3. Wciąż ją kocham  (dramat)
	John i Savannah, choć z różnych światów, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Wkrótce rozdzieli ich wojna.
	4. Szybcy i wściekli 7
	5. Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów (akcja, Sci-Fi)
	Po wydarzeniach związanych z rebelią Ultrona wprowadzona zostaje ustawa o konieczności rejestracji superbohaterów i ujawnieniu ich tożsamości. Kapitan Ameryka staje na czele obozu przeciwników rejestracji, uważając, że narusza ona jego wolność. Doprowadza to do konfliktu ze zwolennikami nowego prawa, których reprezentuje Tony Stark.

	6. Wielka Szóstka (animacja, komedia)
	Młody geniusz robotyki Hiro Hamada wraz ze swoim robotem Baymaxem zostaje uwikłany w plan zniszczenia dynamicznie rozwijającego się miasta San Fransokyo. Bohaterowie dołączają do grupy niedoświadczonych śmiałków walczących z przestępczością i wspólnie podejmują się misji ratowania miasta.
	7. Zostań, jeśli kochasz (dramat/romans)
	Mia Hall to nieśmiała, niezwykle utalentowana dziewczyna, która stoi przed najtrudniejszym życiowym wyborem. Jeśli zdecyduje się opuścić dom by podążać za muzycznymi marzeniami, straci miłość swojego życia. Wszystko zmienia się w wyniku pewnego wydarzenia.
	8. Bridget Jones 3 (komedia romantyczna)
	Bridget to dziś zupełnie inna kobieta. Dobiega pięćdziesiątki, zamiast szelestu kartek w jej pamiętniku usłyszymy raczej odgłos stukania w klawiaturę laptopa. Tak, Bridget Jones idzie z czasem! Ok, może nie radzi sobie z tym doskonale, bo czas ten wpływa także na jej urodę, ale przy dobrym drinku staje się królową facebooków, instagramów, snapchatów i innych mediów społecznościowych.
	9. Piąta Fala (przygodowy, thriller)
	10. Igrzyska Śmierci: Kosogłos cz.2

	Na co warto pójść do kina?
	Nowe dzieło twórcy "Whiplash" skrywa w sobie kilka różnych filmów. Znajdziecie tu zarówno brawurowy musical w duchu złotej ery Hollywoodu jak i kameralną historię o uczuciu pary marzycieli. Hymn na cześć tytułowego miasta oraz doprawiony goryczką ironii portret przemysłu rozrywkowego. Baśń o spełnianiu snów i słodko-gorzką opowieść o akceptowaniu tego, co nieodwracalne. Zawieszony między tradycją a nowoczesnością, rozmachem klasycznych widowisk a intymnością kina niezależnego "La La Land" wydaje się murowanym kandydatem do przyszłorocznych Oscarów.
	Nowe dzieło twórcy "Whiplash" skrywa w sobie kilka różnych filmów. Znajdziecie tu zarówno brawurowy musical w duchu złotej ery Hollywoodu jak i kameralną historię o uczuciu pary marzycieli. Hymn na cześć tytułowego miasta oraz doprawiony goryczką ironii portret przemysłu rozrywkowego. Baśń o spełnianiu snów i słodko-gorzką opowieść o akceptowaniu tego, co nieodwracalne. Zawieszony między tradycją a nowoczesnością, rozmachem klasycznych widowisk a intymnością kina niezależnego "La La Land" wydaje się murowanym kandydatem do przyszłorocznych Oscarów.
	Garth Jennings nie bardzo potrafi odnaleźć właściwy rytm. W ekspozycyjnych sekwencjach mnóstwo jest chaosu, a pierwszych kilkadziesiąt minut to nudy, jakich nie spodziewalibyśmy się po nowoczesnej animacji. Na szczęście później jest już tylko lepiej, historia się rozkręca, wątki krystalizują, a ostatnich trzydzieści minut filmu to już czysta komediowo-sentymentalna zabawa. Zabawa nieprzesadnie oryginalna, bo pod względem plastycznym "Sing" śmiało mógłby uchodzić za sequel "Sekretnego życia zwierzaków domowych".
	Akcja filmu rozgrywa się w latach 1948-1952. Bohaterem jest malarz Władysław Strzemiński (1893-1952), pionier awangardy w Polsce lat 20. i 30. XX w., teoretyk sztuki, pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. Strzemińskiego).
	Nie pozwalając, by polityka wkraczała do jego twórczości, Strzemiński realizował własną drogę artystyczną, niezgodną z wytycznymi PZPR: "właściwy tor w sztuce to opisywać historyczny wysiłek narodu pod kierownictwem partii oraz istotę socjalistycznych przeobrażeń społecznych i cywilizacyjnych".
	Fabuła: to wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia... Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian  (Marcin Perchuć) wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić.
	Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i menadżerka na wysokich obcasach, postanawia mieć dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela (Przemysław Bluszcz) warto złamać zasady.
	Fabuła: Kosmiczna ciężarówka wiezie kolonistów na odległą, obcą planetę. Jim Preston (Chris Pratt) budzi się ze śpiączki kriogenicznej i zauważa, że coś jest nie tak. Miał bowiem obudzić się 90 lat później niż to zrobił. Bohater, aby nie oszaleć z samotności, postanawia wybudzić następną osobę. Jak przystało na „Adama przyszłości” Jim wybudza piękną „Ewę” – Aurorę (Jennifer Lawrence). Jak łatwo przewidzieć będą z tego iskry namiętności. Niemniej bohaterowie będą musieli stawić czoła wielu problemom związanych z działaniem statku. Wybudzenie Aurory będzie niosło za sobą również nieprzewidziane konsekwencje.

	Fabuła: Howard Inlet odnosi duże sukcesy w firmie reklamowej. Gdy jego córka umiera, mężczyzna załamuje się. Pogrążony w depresji Howard dołącza do grupy wsparcia dla osób w żałobie. Wierzy, że są trzy rzeczy, które łączą wszystkich ludzi na Ziemi - pragnienie miłości, potrzeba czasu i strach przed śmiercią. Ku obawie przyjaciół: Claire , Whita i Simona, Howard zaczyna pisać listy do miłości, czasu i śmierci. Wkrótce na swojej drodze spotyka ich personifikacje - Aimee "Miłość", Raffiego "Czas"  i Brigitte "Śmierć" .

	Magiczny świat książek- tytuły 10 książek godnych polecenia na chłodne wieczory.
	Nie ma nic lepszego niż wieczór z ulubioną książka i gorącą czekoladą w ręce, prawda? Co zrobić jednak kiedy nie wiemy jaką książkę wybrać na tą magiczną chwilę? Przychodzimy z pomocą i oto 10 książek godnych przeczytania, które w te mroźne wieczory przeniosą nas w całkiem inne miejsce.
	1. "Gra w kłamstwa"- Najgorsze w byciu martwym jest to, że niczego już nie przeżyjesz. Nigdy więcej nie pocałujesz chłopaka. Nigdy więcej żadnych sekretów. Nigdy więcej plotek z dziewczynami. Chciałam dostać coś, czego nikt inny jeszcze nie otrzymał – drugie życie. Dzięki Emmie, mojej zaginionej siostrze bliźniaczce, mam na to szansę. Poznaj nową książkę Sary Shepard, autorki bestsellerowej serii Pretty Little...
	2. "My dzieci z dworca ZOO"- Światowy i krajowy bestseller. Przejmujący prawdziwością opisów pamiętnik narkomanki. Christiane F. opowiada swoją historię oraz dzieje rówieśników, przyjaciół, często bardzo młodych narkomanów, z których wielu tragicznie kończy życie, nie mogąc zerwać z nałogiem. Autor: Christiane F.
	3. Gwiazd naszych wina"- Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może zostanie napisana całkowicie na nowo. Autor: John Green
	4. "Pułapka uczuć"- Layken skończyła niedawno osiemnaście lat. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej niespodziewanie straciła ojca. Wraz z kochającą matką i młodszym bratem postanawiają zostawić za sobą przeszłość w Teksasie, by rozpocząć nowe życie w Michigan. Sprzedają dom, pakują rodzinne pamiątki i wyruszają na północ. Każde z nich z innymi obawami i planami na dalszą przyszłość. Autor: Rachel Hawthorne.
	5. "Behawiorysta"- Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie. Autor: Remigiusz Mróz.
	6. "Miasto cieni"- Akcja powieści rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się poprzednia. Jest rok 1940. Jacob i jego nowi przyjaciele opuszczają wyspę, na której znajdował się dom pani Peregrine i udają się do Londynu. W czasie podróży czekają ich liczne niespodzianki i przygody. Autor: Ransom Riggs.
	7. "Zostań, jeśli kochasz"- Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona śmierć?Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też poddać się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie. Autor: Gayle Forman
	8. "Bez mojej zgody"- nnie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była obłożnie chora. W wieku trzynastu lat ma już za sobą niejedną operację, wielokrotnie oddawała krew, żeby utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę Kate, która we wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę. Annie została poczęta w sztuczny sposób, tak aby jej tkanki wykazywały pełną zgodność z tkankami siostry. Choć przez całe życie postrzegano ją wyłącznie przez pryzmat siostry i tego, co dla niej robi, aż do tej pory Annie akceptowała tę swoją życiową rolę. Teraz jednak, wzorem większości nastolatków, zadaje sobie pytania dotyczące tego, kim jest naprawdę. Wreszcie Annie dojrzewa do podjęcia decyzji, która dla wielu osób byłaby nie do pomyślenia, decyzji, która podzieli jej rodzinę, a dla ukochanej siostry będzie wyrokiem śmierci. Autor: Jodi Picoult
	9. "PS. I like you"- Co robisz, gdy podczas lekcji chemii w głowie wirują ci zamiast pierwiastków fragmenty ulubionych piosenek?�Lily po prostu zapisała wers z ukochanego utworu na ławce. Niczego nie oczekiwała, a jednak następnego dnia zobaczyła, że ktoś dopisał kolejne zdanie. Ktoś, kto najwyraźniej zna tekst tej piosenki. Jak to możliwe, że w tej nudnej szkole ktoś także kocha alternatywne zespoły?�Wkrótce ławkowa korespondencja między Lily a tajemniczym miłośnikiem muzyki nabiera tempa. Rozmawiają nie tylko o muzyce, ale i o swoich problemach i stają się sobie coraz bliżsi. Kim jest ta tajemnicza bratnia dusza? Autor: Kasie West

	10. "Chłopak, który chciał zacząć od nowa"- Poznali się w nocnym klubie. Jamie chce zmienić swoje życie i zerwać z kryminalną przeszłością. Nie potrzebuje komplikacji i nie szuka problemów. Ellie kończy szkołę, niedawno rozstała się z chłopakiem. Chce być wolna. Nie sądziła, że tego wieczoru spotka nieziemskiego przystojniaka, któremu nie sposób się oprzeć. Autor: Kristy Moseley

	ZRÓB TO SAMA-CZYLI PROSTE MASECZKI
	Prosta maseczka z awokado
	Podrażnionej skórze przyniesiesz ulgę dzięki maseczce z awokado. W ciągu kilkunastu minut dostarczy Twojej cerze witamin, minerałów i antyoksydantów. Dzięki nim skóra będzie miękka i gładka w dotyku. Jej wykonanie jest banalnie proste. Z jednego obranego owocu awokado usuń pestkę, następnie dokładnie rozgnieć go za pomocą widelca w miseczce. Dodaj trzy łyżeczki oliwy i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną miksturę nałóż delikatnie na twarz i pozostaw na 15 minut, następnie spłucz ciepłą wodą oraz nałóż krem pielęgnacyjny.
	Czekolada - zaskoczenie? Ta, która nie ułatwia nam walki o szczupłą sylwetkę, świetnie pomaga naszej cerze. Zetrzyj dwie łyżeczki ciemnej czekolady, zmieszaj z łyżką kakao, dodaj dwie łyżeczki serka homogenizowanego i szczyptę cynamonu, wstaw do kąpieli wodnej i mieszaj aż powstanie gęsta papka. Po wystygnięciu nałóż na 20 minut na twarz, a następnie delikatniej zmyj. Uwaga - może wyzwalać hormon szczęścia :)

	Smacznie i zdrowo czyli coś "na ząb"
	TORTILLA z KURCZAKIEM
	Składniki:
	placek tortilla, sałata,pomidor, ogórek,oliwki,czerwona cebula pierś z kurczaka, jogurt naturalny, czosnek, sól, pieprz,zioła prowansalskie, łyżka oliwy
	Wykonanie:  Kurczak smarujemy oliwą, sola  i przyprawami, pozostawiamy na 15 min.  Po tym czasie pierś grilujemy i tniemy w paski.Tortille smarujemy jogurtem pomieszanym z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Nakładamy sałatę, pomidora  i ogórka pocięte w plastry. Dodajemy oliwki, posiekaną cebulę, kurczaka  i zwijamy w rulon. Smacznego!

	SMOOTHIE BOWL
	Składniki:
	mrożone malny, borówki, jagody, truskawki banan jabłko ok. 75 ml mleka roślinnego, ranola, wiórki kokosowe,  nasiona chia, owoce (do ozdoby)  Sposób wykonania:  Wszystkie składniki blendujemy, wlewamy do miski i ozdabiamy.  Smacznego!

	Przed egzaminem!                    Warto poćwiczyć
	Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu 4 godzin, wiodła leśną drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i chodnikiem. Na diagramie przedstawiono w procentach czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją dotyczącą jazdy po chodniku.
	Jaki procent Asia jechała po chodniku? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
	A. 10%       B. 15%      C. 20%      D. 25%
	W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 7, a cyfra setek jest o 6 większa od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.     A) Jedna. B) Dwie. C)Trzy. D) Cztery.

	Rysunek 1- przedstawia kwiatostan typu grono, a rysunek 2 - kwiatostan typu baldach. Wskaż ten z podanych rysunków  A, B, C, D,  który przedstawia baldachogrono.
	Wykres przedstawia liczbę ludności w Indiach w latach 1950–2020. Korzystając z wykresu, uzupełnij brakujące informacje.

	Poznaj naszą Redakcję. W tym numerze: piosenka, którą możesz słuchać na okrągło :)
	Hallelujah - Pentatonix
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	Kali- "Czego chcę"
	Muddy Waters - "LP" - ten człowiek to dla mnie odkrycie - Oliwia Musiał
	Mig "Wymarzona" - od lata za mną chodzi :) Oliwia Luty
	Bosson - "You one in a million" - i do tańca i do słuchania, czyż nie? hehehehe - Eryka Kukla
	Closer- The Chainsmokers
	Kaleo - "Way down we go" - uwielbiam ten typ muzyki - Wiktoria Walczak
	Charlie Puth - "We don't talk anymore" ( feat. Selena Gomez) - przy tej piosence odpływam w nieebyt :) - Ola Żywot

	Robin Schulz - "I was wrong" remix - kto nie słuchał, niech żałuje - Kasia Szczygieł
	Christina Perri "A thousand years" - stare, ale jare - Kinga Komenda
	Chainsmokers - "Paris" - super, super, super - Maja Nowak
	Candy Dufler & David A. Steward "Lily was here"  - nie znam bardziej wymownego duetu :) - K. Barnaś


