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Piernikowe serduszka

Karmelkowe walentynki...

Walentynek z Walentynką '2017

Walentynki
To święto zakochanych, obywające się co roku 14 lutego. Swoją
nazwę zawdzięcza św. Walentemu. Obchodzone jest w Europie
już od średniowiecza. Walentynki wiążą się z kulturą Rzymu
i zwyczajem polegającym na losowaniu z urny imienia partnerki.
Obchodzono je w zbliżonym terminie, dlatego często kojarzone są
z postaciami mitologii, takimi jak Kupidyn i Eros. W Polsce
walentynki świętowane są od lat 90. XX wieku. Przywędrowały do
nas z Anglii i Francji.
Walentynkową tradycją jest wysyłanie naszym sympatiom laurek
lub drobnych upominków, dlatego nasza redakcja przesyła Wam
najserdeczniejsze pozdrowienia. Mamy nadzieję, że spędziliście
je i w tym roku szczęśliwie w towarzystwie miłej sercu osoby.

Karolina Tomala

Oczywiście, tak jak i w tamtym roku, walentynki zagościły
i w naszej szkole. W ten wyjątkowy dzień uczniowie ubrani
w czerwone barwy, uniknęli pytania na ocenę. Tego dnia również
w holu szkoły powstała cukiernia walentynkowa, w której można
było zakupić ciasta, ciasteczka, muffiny, truskawki w czekoladzie
i wiele innych deserów. 
Jeśli 14 lutego to muszą być obowiązkowo kartki walentynkowe.
Osoby z największą liczbą pocztówek wzięły udział w konkursie
na Walentynkę i Walentego 2017. Wśród dziewczyn Walentynką
została Anna Aftyka z kl IIb, zaś Walentynkiem - Michał Madejski
z kl Ic. Zwycięzcy zostali obdarowani świetnymi prezentami. Ania
dostała poduszkę "odlotowej dziewczyny", a Michał krawat dla
"bombowego chłopaka". Na zakończenie tego wyjątkowego dnia
odbyła się dyskoteka, na której nie obyło się bez zabaw
i konkursów. Kolejne cudowne walentynki już za rok!

Ania Aftyka

WYDANIE SPECJALNE

Walentynki co prawda już za nami, ale zawsze warto o nich
pamiętać. A więc walentynki to czas wielkiej miłości. Z tej okazji
redakcja szkolna postanowiła wydać specjalną gazetkę. W tym
numerze znajdziecie: romantyczne książki, przy których poleci na
pewno niejedna łza; filmy przepełnione namiętnością między
głównymi bohaterami; trochę humoru oraz krótkie informacje na
temat ostatnich wydarzeń szkolnych, czyli krótko i na temat.
Oprócz tego poznacie naszych szkolnych poetów, a także
przeczytacie jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Dlatego
zapraszamy do dalszego czytania!

Nikola Biskup
GM2

GM2

GM2
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ROMANTYCZNE PIOSENKI
Z okazji walentynek nasza redakcja
przygotowała playlistę, której
możecie posłuchać, spędzając
czas ze swoją drugą połówką. Te
piosenki umilą wam romantyczny
wieczór. Możecie ich posłuchać na
romantycznym spacerze, przy
kolacji, a nawet możecie do nich
zatańczyć ze swoją drugą połówką.
Florence + The Machine - Never let
me go
Lana Del Rey – Summertime
sadness
Whitney Houston - I Will Always
Love You
Whitney Houston – I have nothing
Queen – I was born to love you
Christina Perri - A Thousand Years
Zbuku - La Vida Loca
Sulin - Między mną a tobą
Ed Sheeran - Shape of you
G-Eazy - Need You Now
The Chainsmokers - Closer
Alan Walker - Alone

Aleksandra Lato

MIŁOŚĆ W KSIĄŻKACH

Oto propozycje kilku książek o fabule romantycznej. Każda różni się od
siebie i ma w sobie to coś, co nie da Ci, Drogi Czytelniku, zapomnieć o niej
tak szybko. Dwie pierwsze książki znajdziesz w naszej bibliotece
szkolnej!

Nikola Biskup

Ponad wszystko (Nicola Yoon)
Maddy jest uczulona dosłownie na wszystko. Nigdy nie opuszcza domu,
a jedynymi osobami, które widuje, są jej mama i pielęgniarka. Ale pewnego
dnia musi zmierzyć się ze światem zewnętrznym i wtedy spotyka
Olly’ego. Czy podejmie największe ryzyko w swoim życiu?

Zostań, jeśli kochasz (Gayle Forman)
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.

Obsydian (Jennifer L. Armentrout)
"Kiedy przeprowadziliśmy się do Zachodniej Wirginii, musiałam
przyzwyczaić się do całego morza otaczającej mnie nudy... Aż do
momentu spotkania z moim nowym sąsiadem. Kiedy zaczęłam z nim
rozmawiać zrozumiałam, że Daemon jest arogancki, wyniosły
i doprowadza mnie do szału. Zupełnie nam nie po drodze. Jednak, kiedy
prawie nie zginęłam, a Daemon zamroził czas… stało się coś zupełnie
niespodziewanego… Wpadłam w kłopoty. Jedyną szansą, żebym wyszła
z tego cało, było trzymanie się blisko Daemona, aż przygaśnie blask…
Jeśli oczywiście sama go wcześniej nie zabiję.”

Czy wspomniałam, że Cię kocham? (Maskame Estelle)
Rodzice Eden Munro rozwiedli się już kilka lat temu i od tego czasu nie
widziała się ona z ojcem. Teraz jedzie z Portland, by spędzić lato z nim
i jego nową rodziną: żoną i jej trzema synami. Najstarszy z nich, Tyler, to
zbuntowany nastolatek o wybuchowej naturze i wybujałym ego. On i jego
paczka biorą Eden pod swoje skrzydła, pozwalając jej doświadczyć
zupełnie nowych dla niej doznań. Tyler pozostaje dla niej zagadką, a im
bardziej stara się go rozgryźć, tym mniej o nim wie i tym bardziej czuje, że
rodzi się między nimi coś więcej. 

Piękne istoty (Kami Garcia)
Ethan jest nastolatkiem, który gra w kosza i umawia się z dziewczynami.
Zwyczajna historia? Zapewne tak, gdyby nie fakt, że Etan ma swoją
tajemnicę. Od miesięcy śni mu się ten sam sen. Widzi w nim tę samą
dziewczynę, której nigdy nie spotkał. Pewnego dnia do jego klasy dołącza
nowa uczennica. Okazuje się ona… dziewczyną ze snu. Nad jej rodziną
od pokoleń ciąży straszliwa klątwa, przez którą Lena nie może żyć jak
zwyczajna nastolatka. Ethan zakochuje się w dziewczynie, a ona
odwzajemnia uczucie. Aby uratować Lenę i ich miłość, Ethan próbuje
znaleźć sposób na uniknięcie tragicznego losu
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"Woda dla słoni" opowiada o losach młodego Jacoba, który po śmierci
rodziców porzuca swe dawne życie i kompletnie nie wie, co ma ze sobą
zrobić. Wkrótce młody mężczyzna trafia do cyrku prowadzonego przez
bezwzględnego Augusta i rozpoczyna tam pracę jako weterynarz. Po
pewnym czasie zakochuje się w jego żonie Marlenie.

"Rozważna i romantyczna" Kiedy Henry Dashwood umiera, cały
majątek, zgodnie z prawem dziedziczy John, jego syn z pierwszego
małżeństwa. Ten nakazuje opuścić posiadłość drugiej żonie zmarłego ojca
i jej trzem córkom. Najstarsza z sióstr Elinor jest inteligentną kobietą,
spotyka pełnego uroku Edwarda Ferrarsa, boi się jednak okazać mu swoje
uczucia. Młodsza siostra Elinor, Marianne, nie ma jeszcze dwudziestu lat
i żyje w świecie romantycznych ideałów. Dziewczyna, pochłonięta
romansem z Johnem Willoughbym, ignoruje nie tylko zasady dobrego
wychowania, ale i uczucia, jakimi darzy ją nieśmiały pułkownik Brandon,
który w przeszłości przeżył nieszczęśliwą miłość i wciąż jest samotny.
Najmłodsza z rodzeństwa, Margaret, jest "dwudziestoletnią trzpiotką",
która spędza czas łażąc po drzewach i turlając się po trawie, a która swoje
siostry uważa za straszliwe nudziary. Po opuszczeniu rodzinnego domu
pani Dashwood i jej córki zamieszkują u sir Johna Middletona i jego
teściowej pani Jennings, która całą rodzinę zaprasza do swojego domu do
Londynu. Elinor spotyka tam Edwarda, Johna Willoughby, a wkrótce
pojawi się także tajemniczy pułkownik Brandon.

"Miłość w czasach zarazy" opowiada historię o miłości dwojga młodych
ludzi. Uczucie rodzi się z niewinnej, przelotnej znajomości Ferminy
Dazy i oddanego jej całym sercem Florentina Arizy. Zakochani planują
ślub, jednak wszystko zmienia się z chwilą, gdy dziewczyna postanawia
wyjść za bogatego lekarza. Mimo wszystko Florentino wciąż czeka na
ukochaną...

KRÓTKO I NA TEMAT

Katarzyna Klasura, uczennica
klasy IIIb, uzyskała tytuł laureata
etapu wojewódzkiego konkursu

przedmiotowego z biologii. Zwalnia
to Kasię z jednej części egzaminu

gimnazjalnego. Gratulujemy!

W lutym uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w turnieju

Bezpieczeństwo - lubię to!

Uczniowie klasy IIc, już po raz
drugi, wzięli udział w ogólnopolskiej

akcji "Lubella inspiruje i edukuje"
poświęconej znaczeniu produktów

zbożowych w codziennej diecie
oraz zdrowym odżywianiu.

W grudniu i styczniu w naszej
szkole miała miejsce, opracowana

przez IPN w Lublinie, wystawa
"Polska Walcząca". Swoją
tematyką nawiązywała do

najpiękniejszych kart walki Polaków
o pełną suwerenność od czasów

II wojny światowej.

8 lutego br. w Lublinie odbyło się
seminarium "Nauka programowania

Baltie z lekcją pokazową",
w którym uczestniczyli uczniowie

z ponad 100 szkół okręgu
lubelskiego. Naszą szkołę

reprezentował uczeń klasy Id -
Daniel Jankowski.

7 lutego odbyła się kolejna edycja
szkolnego konkursu językowo-

ortograficznego. Oficjalne
ogłoszenie wyników i wręczenie

dyplomów miało miejsce 10 lutego.
Najlepszym polonistą klas I

została Karolina Tomala(Ib -
nasza dziennikarka). W klasach II

najlepiej poradził sobie Michał
Muzyka (IIa). Wśród klas III

pierwsze miejsce
zajęła Małgorzata Chruścik (IIIb)
Gratulujemy naszym szkolnym

„specjalistom” od języka polskiego!"Miłość w czasach zarazy"

"Rozważna i romantyczna"

"Woda dla słoni"

FILMY

Tym razem przedstawię Wam moje propozycje romantycznych filmów.
No cóż... Było to dla mnie poniekąd wyzwaniem, bo po 1. jako silna,
niezależna, młoda kobieta nie czuję potrzeby oglądania takiego rodzaju
filmów, nie lubię ich, nie chcę ich oglądać, i co najważniejsze NIE MOGĘ
ICH ZNIEŚĆ. Po 2. nie polecę czegoś, czego nie oglądałam, więc
poświęciłam swój cenny czas i obejrzałam masę filmów
"pseudoromantycznych" i tych naprawdę romantycznych. Mam nadzieję,
że to docenicie i będziecie je oglądali z większym entuzjazmem niż ja.

Klaudia Mitura
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Ala Natan Klaudia

Wiktoria Szymon Ola K.

WIKTORIA BRYCZEK

To uczennica klasy I b, zdobywczyni III miejsca
w Mistrzostwach Powiatu w pływaniu
indywidualnym oraz II miejsca w pływaniu
drużynowym. Wiktoria interesuje się sportem, a jej
ulubione przedmioty to: plastyka, muzyka
i matematyka. Niekoniecznie odnajduje się w języku
niemieckim. Jest odważna, koleżeńska i wytrwała.
Lubi sport, rysowanie i robienie zdjęć. Poza lekcjami
Wiktoria chodzi na SKS i basen.

ALICJA KUSYK

To uczennica klasy IIIc i zdobywczyni
nagród w konkursach: XVIII Powiatowy Konkurs
Literacki „Opowieści Wigilijne”, Ogólnopolski
Przegląd Poezji – XIX Jesiennych Debiutów
Poetyckich oraz III miejsca w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim o Henryku Sienkiewiczu.
Alicja interesuje się tańcem, grą na gitarze i czytaniem
książek. Jak na młodą literatkę przystało sama próbuje
pisać opowiadania i wiersze. Jej ulubiony przedmiot to
język polski, a najmniej lubiany to technika. Poza
lekcjami Alicja chodzi na kurs tańca, warsztaty
aktorskie i na zajęcia gry na gitarze. Ala lubi truskawki,
herbatę z imbirem i ciepłe wieczory. Nie lubi przemocy
i braku tolerancji. Alicja jest szczera, tolerancyjna
i miła.

SZYMON TURSKI

To uczeń klasy Ic, który zdobył III miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w pływaniu
indywidualnym. Szymon interesuje się filmami akcji,
komediami i sportem. Jego ulubiony przedmiot to wf
i muzyka, a najmniej lubiany to matematyka. Po
lekcjach Szymon chodzi do klubu piłkarskiego „Orlik”
i klubu pływackiego „Orka”. Jest przyjacielski, miły, ale
czasami wybuchowy. Szymon lubi sport i pizzę, zaś
nie lubi używek i e-papierosów.

OLA KARWAT

To uczennica klasy Ib i laureatka Stypendium
Marszałkowskiego. Ola interesuje się sportem,
dlatego też jej ulubionym przedmiotem jest wf, ale lubi
też historię. Niestety nie może tego powiedzieć
o plastyce. Ola jest wesoła, pomocna i szczera. Lubi
filmy, piłkę nożną i klub FC Barcelona, nie lubi zaś
nudy i nieszczerych ludzi. Po lekcjach Ola chodzi na
SKS, chór i zajęcia z angielskiego.

NATAN MARCINIAK

To uczeń klasy III b, który otrzymał wyróżnienie
w XVIII Powiatowym Konkursie Literackim
,,Opowieści Wigilijne”. Natan interesuje się
czytaniem książek i muzyką. Jego ulubione
przedmioty to: fizyka, religia i wf. Co do przedmiotu, za
którym nie przepada, uważa, że bezpieczniej będzie,
gdy wyjawi tę informację za pół roku. Natan lubi też
spokój. Niezbyt interesuje go też wypełnianie ankiet.
Natan jest wymagający, miły, ale trochę wybredny.

KLAUDIA MITURA

To uczennica klasy IIb i zdobywczyni II miejsca
w Miejskim Festiwalu Piosenki Angielskiej TOP
SONGS. Klaudia lubi literaturę, wiersze i kotki.
Interesuje się czytaniem biografii, filmami i serialami.
Jej ulubionymi przedmiotami są historia i język
angielski, a najmniej lubiane to wos i biologia. Poza
lekcjami Klaudia uczestniczy w zajęciach klubu
europejskiego EuroGim, chóru szkolnego, wolontariatu.
Należy także do Spółdzielni Uczniowskiej "Karmelka",
Samorządu Uczniowskiego oraz redakcji naszej
gazetki szkolnej "Gimnazjalista".

NASI NAJLEPSI

Oto kolejni zdolni uczniowie naszej szkoły, którym udało się osiągnąć pierwszy lub kolejny sukces. W tym
numerze wspaniali sportowcy, najlepsi angliści, niesamowite piosenkarki, młodzi literaci oraz stypendyści
Marszałka Województwa.                                                                                     Alicja Tomasiak
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Bartek Ola L. Damian

Dawid Ania Kuba

 DAWID DEJNECKI

Dawid, zdobywca II miejsca w Mistrzostwach
Powiatu w pływaniu drużynowym oraz II miejsca
w pływaniu indywidualnym, jest uczniem klasy IIc.
To, co lubi, to gry zespołowe oraz motoryzacja.
Jednym z jego zainteresowań jest piłka nożna oraz
siłownia. Ulubionym przedmiotem Dawida jest wf, zaś
niekoniecznie przepada za angielskim. Jego
sposobem na spędzanie wolnego czasu jest
wychodzenie ze znajomymi na dwór. Trzema
cechami, jakimi sam siebie określa, są: zawziętość,
uprzejmość oraz bycie miłym.

ANIA AFTYKA

To uczennica klasy IIb. Ania zdobyła wyróżnienie
w Miejskim Festiwalu Piosenki Angielskiej TOP
SONGS oraz I miejsca w VIII Mikołajkowym Marszu
na Orientację o Puchar Burmistrza Miasta
Lubartów. Ania interesuje się śpiewem, sportem, grą
na saksofonie i malowaniem paznokci. Jej ulubionymi
przedmiotami są wf i muzyka. Po lekcjach Ania
uczestniczy w chórze szkolnym, SKS, orkiestrze OSP
i "Karmelce". Jest także jedną z redaktorek naszego
"Gimnazjalisty". Uwielbia oglądać filmy, spędzać czas
na dworze ze znajomymi i grać w koszykówkę. Ania
nie lubi czytania. Jest ambitna, pomocna
i sympatyczna.

JAKUB MACHOŚ

To uczeń klasy Id, a także zdobywca Stypendium
Marszałkowskiego. Interesuje się historią, dlatego też
jego ulubionym przedmiotem jest właśnie historia. Po
lekcjach Kuba uczestniczy w zajęciach
informatycznych, geograficznych i oczywiście…
historycznych. W wolnym czasie lubi czytać książki,
grać na komputerze i grać w koszykówkę. Natomiast
niezbyt lubi piłkę ręczną. Sam o sobie mówi, że jest
zabawny, sympatyczny i miły.

BARTOSZ KOWALCZYK

Bartek to dwukrotny wicemistrz Lubelszczyzny
w tenisie stołowym w Indywidualnych, a także
Drużynowych Mistrzostwach Województwa. Bartek

Bartek Ola L. Damian

chodzi do klasy IIa. Z założenia nie lubi szkoły, ale za
to lubi sport i grę na komputerze. Ulubionym jego
przedmiotem jest wf, ale niestety nie przepada za
przedmiotami przyrodniczymi, takimi jak chemia
i biologia. Po lekcjach Bartka można spotkać na SKS-
ie i na treningach w tenisa. Mówi o sobie, że przede
wszystkim jest zabawny, odważny i zaangażowany.

ALEKSANDRA LATO

Ola jest uczennicą IIb oraz zdobywczynią II miejsca
w Mistrzostwach Powiatu w pływaniu drużynowym
oraz także II miejsca w pływaniu indywidualnym.
Ola lubi chodzić na spacery, śpiewać, oglądać 19+.
Podziwia ludzi z zainteresowaniami, nie lubi za to
fałszywych osób. Źle znosi, gdy ktoś narzuca jej, co
ma robić, i w jakim czasie. Interesuje się muzyką
i podróżami. Jej ulubionym przedmiotem w szkole jest
wos. Jest bezpośrednia, leniwa, ale i kłótliwa.

DAMIAN BORZĘCKI

Jest uczniem klasy Id i wicemistrzem w tenisie
stołowym w Drużynowych Mistrzostwach
Województwa. Interesuje się medycyną i sportem.
Damian jest inteligentny, pomocny i miły. Lubi uprawiać
sport, dążyć do wyznaczonego celu i walczyć do
końca. Nie lubi natomiast poddawać się, przegrywać
bez walki i marnować czasu. Jego ulubione przedmioty
to wf i muzyka, a najmniej lubiane to informatyka
i plastyka. Po lekcjach Damian trenuje jeszcze tenis
stołowy.

ALICJA TOPYŁA

Ala chodzi do klasy IIb oraz jest zdobywczynią
I miejsca w VIII Mikołajkowym Marszu na
Orientację. Jej ulubionym przedmiotem jest biologia,
nie przepada natomiast za geografią. Ala w wolnym
czasie spotyka się ze znajomymi i chodzi do kina.
Uwielbia spać i w każdy wolny od szkoły dzień śpi do
południa. Ala jest zabawna, miła i koleżeńska. Fot. s. 6.
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KONKURS NA NAJLEPSZY WIERSZ O OSZCZĘDZANIU

Czy wiedzieliście, że w naszej szkole działa Szkolna Kasa
Oszczędności? Ideą SKO jest wpłacanie, zbieranie pieniędzy na np.
wymarzony telefon lub laptop. SKO jest bardzo pomocne, gdy np. zbliżają
się urodziny mamy, nie musisz się martwić, że wydałaś wszystkie
pieniądze na jakieś bzdurki, których kompletnie nie potrzebujesz.
Pieniądze możesz wypłacić w każdym momencie, w którym ich
potrzebujesz. Wpłaty przyjmuje pani Ewa Obroślak. Ostatnio, nasza
szkoła zorganizowała konkurs na „Najlepszy wiersz o oszczędzaniu”.
Wiersze dwóch zwycięzców przedstawiamy wam poniżej.   Klaudia Mitura
                                          

Oszczędzając od młodego,
Zarobiłem tysiące kolego.

Odkładając złotówkę do złotówki,
Kupiłem sobie tenisówki.

Dziś nic nie wydałem,
No i stówkę zachowałem.
Pewnie sobie ją zostawię

I pojadę do Gdyni na plażę.
Jak ją wydam, to z rozmachem,

Może nawet wynajmę chatę.
Dużo może nie zostanie,

Ale liczy się oszczędzanie.
Karol Dzięgielewski kl. III b

Gdybym był bogaty
Śpiewa Żyd brodaty
Śpiewanie nic nie da

Trzeba iść gdzie trzeba.
Wziąć swoje fundusze
Choć cierpisz katusze

Bo ciągle zbierałeś
A niewiele miałeś.

Skarbonki się nie sprawdziły
Profitów nie gromadziły

Nie wszystkie banki radę dawały
Młodzieży potrzeb nie rozumiały.

Wydatków ciągle przybywało
Przychodów niestety brakowało

W kieszeniach dziury się porobiły
Żadnej gotówki nie gromadziły.

Aż w końcu Szkolna Kasa powstała
Co oszczędności nauczyć miała
Jak sama nazwa na to wskazuje
Szkolniaków ona w biedzie ratuje.

Ona nas uczy odkładania
I pieniędzy twardego trzymania

Z SKO wiele zyskujesz
Lekcje życia otrzymujesz.

Natan Marciniak kl. III b

KRÓTKO I NA TEMAT

W lutym uczestniczyliśmy w etapie
miejskim XL Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież zapobiega pożarom".
Organizatorem turnieju była

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Lubartowie.

Spółdzielnia Uczniowska
"Karmelka" 14 lutego urządziła

dzień walentynkowy.

21 lutego nasza szkoła była
organizatorem II Powiatowego

Konkursu Wiedzy o Unii
Europejskiej „Europa i My”.

Konkurs odbył się pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta

Lubartów.

21 lutego br. w Kocudzy odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa

Województwa w tenisie stołowym.
Nasze gimnazjum reprezentowali:
Damian Borzęcki (Id) oraz Bartosz

Kowalczyk (IIa), którzy w całym
turnieju zajęli II miejsce.

W dniach 16 i 23 lutego odbyły się
Mistrzostwa szkoły w koszykówce
chłopców. Najlepiej poradziła sobie

klasa IIIc. Gratulujemy!

23 lutego po raz kolejny
spotkaliśmy się w tzw. strefie

kibica, aby oglądać rewanżowy
mecz 1/16 Ligi Europy, w którym
Legia Warszawa zmierzyła się

z Ajaxem Amsterdam.

23 lutego br. uczestniczyliśmy
w spotkaniu przedstawicieli

samorządów uczniowskich szkół 
w ramach Sesji Sejmiku Dzieci
i Młodzieży Miasta Lubartów.

Pączkożercą 2017 został ponownie
Łukasz Kubera, który najszybciej

"pochłonął" konkursowego pączka.
Ania Aftyka

Kasia

Alicja

NASI NAJLEPSI

KATARZYNA KLASURA

To uczennica klasy IIIb oraz zdobywczyni
Stypendium Marszałkowskiego, a także tytułu
laureata etapu wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego z biologii. Kasia interesuje się
także historią, dlatego też uczęszcza na zajęcia kółka
historycznego. Po raz kolejny przygotowuje się do
etapu wojewódzkiego konkursu Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego. Nie są jej obce także
zagadnienia z wos-u czy geografii. Kasia jest także
działaczką Szkolnego Klubu Europejskiego "EuroGim"
oraz członkiem Spółdzielni Uczniowskiej "Karmelka".
To indywidualistka i osoba bardzo tajemnicza.
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W CO WARTO ZAOPATRZYĆ SIĘ NA
CHŁODNIEJSZE DNI?

Nie da się nie zauważyć, że za oknami mokro,
z czego jestem bardzo zadowolona, bo uwielbiam taką
pogodę. Jednak nie każdy cieszy się z tego powodu
tak, jak ja. Więc powiem wam zatem, co warto kupić,
żeby sobie umilić te deszczowe dni, a może nawet
i polubić.
Chłodne wieczory to dla mnie czas, kiedy pora wyjąć
z szuflady ciepłe frotowe skarpetki i przyjemnie miękki
koc z szafy. To naprawdę miłe założyć na siebie
szlafrok i wszystkie mięciutkie rzeczy popijając kakao
lub herbatkę. Więc moim kolejnym must have jest
właśnie owocowa herbata i kilogramy kakao. A żeby
zawsze mieć przy sobie ciepły napój, polecam kupić
sobie termos. Niektóre z nich są tak śliczne i urocze,
że warto go nabyć, choćby po to, żeby cieszył oczy. 
Lutowo-marcowa (jeszcze często zimowa aura) jest
bardzo nastrojową porą dla mnie i w zasadzie jedyną,
kiedy lubię palić wieczorami świeczki i słuchać
ulubionej muzyki. To także jedyny taki czas w roku,
kiedy nie znam pojęcia 'za słodki', 'za mocny zapach',
więc moją propozycją będzie kupienie nie tylko nowego
flakonika perfum, ale... kominka eterycznego. Taki
kominek jest cudowny, cały rok czekam, aż do
rozpoczęcia się sezonu używania go. Najlepszym
uczuciem jest to, gdy wchodzisz do tak pięknie
pachnącego pokoju i nie masz ochoty z niego
wychodzić, jednak najbardziej satysfakcjonującą
sprawą w tym wszystkim jest jego cena, bo można go
kupić dosłownie za grosze. Nocami w domu potrafi być
naprawdę chłodno, dlatego ja niedawno kupiłam sobie
termofor i muszę wam powiedzieć, że to naprawdę
świetna sprawa, nie tylko do ogrzewania ciała, ale
także super sprawdza się podczas bólu brzucha,
ponieważ ciepło, jakie daje rozluźnia mięśnie. 
Niestety są też minusy chłodnego powietrza –
wiecznie popękane usta. Ale tego możemy łatwo
pozbyć się przy pomocy balsamów do ust, a na rynku
znajdziemy je w przeróżnych kształtach i smakach.
Naszej skórze w tym okresie nie zaszkodzi używanie
dodatkowych maseł do ciała, mogę z czystym sercem
polecić ten o zapachu waniliowo-
pistacjowym z Bielendy lub mgiełki do ciała. Polecam
taki zestaw każdemu, a gwarantuję, że przedwiośnie
będzie zdecydowanie przyjemniejsze do zniesienia.

Klaudia Mitura

WALENTYNKOWE DIY

Pewnie każdy z Was nieraz nie wiedział, co dać swojej
drugiej połówce w prezencie. Przeczytajcie tekst
poniżej, i oceńcie, czy nie jest to świetny pomysł nie
tylko na walentynki.

Andżelika Adamczuk

"Magiczna kartka"
Do tego magicznego DIY będziemy potrzebowali:
- kartki białego papieru
- kolorowych kartek
- nożyczek 
- kleju 
- linijki 
- taśmy dwustronnej
- markera
- przeźroczystej folii
Na początek z kolorowej kartki wycinamy prostokąt
(14x10cm), następnie z kolorowych kartek wycinamy
wybrany wzorek. Ja wybrałam pszczółkę, bo po prostu
mi tak pasowało. Wycięty wzorek przyklejamy mniej
więcej na środku, niezbyt wysoko. Jeśli tylko chcecie
możecie dodać również napis, ja dodałam i wyszedł
jak wyszedł. Taki sam prostokąt wycinamy z folii
i przyklejamy go na górze kartki taśmą dwustronną.
Zaraz po tym wycinamy kolejny prostokąt w innym
kolorze o wymiarach 10x4cm, składamy na pół, by
zamaskować taśmę.
Teraz czas na najważniejszą część DIY, ponieważ
musimy ten wzorek odrysować na folię i to bardzo
dokładnie! Z kolejnego koloru wycinamy prostokąt
o wymiarach 22x13,5cm, na dłuższym boku robimy
takie jakby wypustki w połowie, żeby móc zagiąć
i wygodnie skleić. Zaginamy wszystkie wypustki do
środka i całą kartkę na pół. Wytnijcie jeszcze w środku
prostokąt o wymiarach 14x10cm oraz biały prostokąt o
wymiarach 13,5x11cm i przyklejamy na górze
przeciwlegle do wypustki. Następnie sklejamy
wypustki do tyłu i ostatnim krokiem będzie włożenie
naszej magicznej kartki tak, by białą znajdowała się
między folią a naszym obrazkiem.

 Miłej pracy!
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MUFFINY BANANOWE

Składniki:
- 1¾ szklanki mąki
- ½ szklanki roztopionego masła
- ¾ szklanki cukru
- 2 jajka
- ¼ łyżeczki soli
- 1 łyżeczka sody
- ¼ szklanki kwaśnej śmietany
18%
- 3 dojrzałe banany

WYKONANIE

Banany rozgnieść, dodać do nich
masło, jajka oraz śmietanę.
Wszystko wymieszać. Do drugiej
miski wsypać mąkę, cukier, sól
i sodę. Przesiać to przez sitko do
miski z mokrymi składnikami.
Wymieszać - najlepiej mikserem.
Piekarnik ustawić na 175oC, góra
i dół. Ciasto wlewać do wysokości
ok. ¾ foremki (ok.1-1,5 łyżki). Piec
10-15 minut.

Smacznego!

COŚ PYSZNEGO

W tym numerze naszej gazetki rozpoczynamy dział kulinarny. Przepis, który proponuję, jest łatwy i szybki do
zrobienia, i przede wszystkim słodki. Szybki, ponieważ robi go się w niecałe 25 min. Nie dość, że jest zrobiony
z bananów, to posmakuje każdemu, nawet tym, co się odchudzają. Jest to przepis sprawdzony przeze mnie, uda
się go zrobić wszystkim, nawet tym, którzy nie mają wiele wspólnego z kulinarstwem. Właśnie dlatego go
polecam!

Emilia Gołębiowska

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu
wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

Siedzą dwa konie w więzieniu.
Jeden niewidomy, drugi szczerbaty.
Po chwili szczerbaty mówi do niewidomego:
- Słuchaj, ja przegryzę kraty, a ty patrz, czy nikt
nie idzie.

Przychodzi świnia do fryzjera, a fryzjer do niej:
- Co, golonko?

- Co to znaczy, jak ktoś znajdzie 4 podkowy?
- To znaczy, że ktoś ma poczwórne szczęście?
- Nie, to znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.

Spotyka pająk pająka
- Cześć, co robisz?
- Gram w motylki.
- Skąd masz?
- A, ściągnąłem sobie z sieci...

- Ten szczeniak jest pana?
- Jasne, że tak!
- To dlaczego na furtce wisi „Uwaga Pies”?
- Bo wszyscy mi go depczą...

Czyż nie wyglądają apetycznie?

Produkt przed obróbką

DAWKA HUMORU

Tym razem przedstawiamy kilka kawałów, którymi, mamy nadzieje, będziecie mogli poprawić sobie słaby humor,
bądź dobry stanie się jeszcze lepszy!                      Na podst. www.humor.nf.pl Andżelika Adamczuk
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