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8 Marca - Święto Kobiet

Historia Święta Dnia Kobiet Jaka naprawdę jest Kobieta?

.

A jednak… Jest to dzień
tylko dla nas, niby święto
trochę przestarzałe, trochę
przetrawione przez czas,
ale nasze. Niech ten dzień
będzie momentem w ciągu
365 wschodów słońca, w
którym możemy poznać
siebie, przeniknąć swoje „ja”
spojrzeć na kobiecość z
zewnątrz. Jaka jest
kobieta...? Kobieta jest
tajemnicą i to jest właśnie w
niej piękne.

Choć w Polsce wiąże się
go przede wszystkim z
ideologią PRL i
symbolicznym czerwonym
goździkiem, z założenia
Międzynarodowy Dzień
Kobiet jest uczczeniem
pamięci sufrażystek
walczących o
równouprawnienie kobiet,
równe traktowanie w pracy i
taką samą wypłatę za
jednakowo

wykonaną pracę. Początki
obchodów tego święta
związane są ze strajkami w
Stanach Zjednoczonych.
Podczas jednego z nich, w
1909 roku kobiety
sprzeciwiające się uciskowi
w firmie, zostały zamknięte
w fabryce, gdzie wybuchł
pożar. Zginęło w nim 126
kobiet.
Dlatego od 1910 roku
obchodzi się Dzień Kobiet

jako uczczenie pamięci i
poświęcenia tych kobiet.  Z
założenia Dzień Kobiet miał
służyć utrwalaniu idei
równości.

źródło: grafika
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Tłusty Czwartek

Przepis na pączki Święto Pączkożerców :)

źródło:internet

źródło:internet

Zostawiam do wyrośnięcia na ok. 15 min. W tym
czasie w garnku rozgrzewam olej. Do nagrzanego
oleju wrzucam wyrośnięte krążki, kiedy się
zarumienią – przekręcam patyczkiem na drugą
stronę. Usmażone wyjmuję na papier aby
odsączyć je z tłuszczu. Wystudzone pączki
nabijam szprycą nadzieniem – marmolada, toffi,
budyń itp.układam na blacie 

część 2

Do dużej miski
dajemy drożdże,
dodaję 2 łyżeczki
cukru, 1 łyżkę mąki i
zalewam ciepłym
mlekiem – dokładnie
mieszam,
przykrywam
ściereczką i
odstawiam na 30 min.
w ciepłe miejsce

do wyrośnięcia. Do
wyrośniętej masy
dodaję jajko, szczyptę
soli, oliwę, alkohol i
resztę cukru – dobrze
mieszam. Stopniowo
dodaję mąkę i żółtka –
ciągle mieszając.
Formuję z ciasta kulę,
przykrywam
ściereczką

i odstawiam na 30
min. w ciepłe miejsce
do wyrośnięcia. Gdy 
ciasto wyrośnie dzielę
na części, wałkuję
placki grubości 1 cm i
wycinam krążki np.
szklanką. Wycięte
koła podsypuję  mąką.

część 1

źródło:internet

"Powiedział mi Bartek,
że dziś Tłusty
Czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych
pączków nasmażyła!" -
staropolskie
przysłowie.
W Tłusty Czwartek
wszyscy  zajadają się
pączkami i faworkami.
A wiecie dlaczego?
Trzeba zjeść chociaż
jednego pączka w ten
dzień, by mieć

szczęście przez cały
rok!!! 
Im więcej pączków
zjemy tym większe
szczęście na nas
czeka. Pamiętajcie o
tym :)

.

pączuch

.
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WYWIAD Z PANEM SŁAWOMIREM SOLAKIEM

ŻYCZYMY SUKCESÓW :)

4. Jak Pan doszedł do takiej świetnej
sportowej formy?

Świetna forma sportowa w moim przypadku to za
dużo powiedziane. Może i taka była kilka dobrych
lat temu. Teraz staram się zdrowo odżywiać i
aktywnie spędzać czas w wolnych chwilach. 
5. Czy w jakimś sporcie zajął Pan 1. miejsce?

GRATULUJEMY SPORTOWEGO HARTU DUCHA I DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE WYWIADU
cd.10
Najważniejsze jest jednak to, że z miesiąca na miesiąc z roku na rok poprawia się sprawność
fizyczną młodych ludzi. Na samym końcu to wszystko przekłada się na mniejsze i większe
sukcesy w zawodach sportowych.      

W późniejszym okresie, gdy rozpocząłem treningi
w klubie fascynowała mnie głównie chęć
rywalizacji. Przy tej okazji wiele doświadczyłem i
do dzisiaj dzięki temu wiem jak postępować w
różnych sytuacjach. Poza tym poznałem wielu
przyjaciół i zwiedziłem wiele ciekawych miejsc.
Obecnie sport i aktywność fizyczna nie tylko
poprawia moje zdrowie i kondycję ale też
pozytywnie wpływa na mój nastrój i
samopoczucie.
3. Ile Pan zdobył medali, pucharów i dyplomów
w swoim życiu?
Szczerze mówiąc nigdy tego nie liczyłem. Brałem
udział w wielu zawodach szkolnych 
i rozgrywkach ligowych z klubem w którym
trenowałem piłkę nożną. Niestety z tamtego
okresu większość medali, pucharów czy
dyplomów po prostu gdzieś się zapodziała.
Najważniejsze, że do dziś pozostało to co
najistotniejsze, czyli zamiłowanie do sportu 
i zdrowe nawyki na co dzień.

1. Ile miał Pan lat kiedy zaczął uprawiać sport?
Sport w moim życiu był obecny od najmłodszych
lat. Gdy byłem w wieku szkolnym, nie było tylu
obiektów i klubów sportowych co teraz. Graliśmy
z kolegami we wszystko i wszędzie gdzie tylko
się dało. Niestety, co jakiś czas ktoś nas
przeganiał - parking, ulica, czy trawnik przed
blokiem nie były odpowiednimi miejscami na
uprawianie sportu. Jeżeli chodzi 
o profesjonalne treningi - w wieku 12 lat
postanowiłem zapisać się do klubu sportowego 
w mojej rodzinnej miejscowości i tam zaczęła się
dla mnie przygoda z piłką nożną.
2. Dlaczego Pan lubi sport?
Sport zawiera wiele aspektów, które pozytywnie
wpływają na nasze życie. Dla mnie jako dziecka
był dobrą zabawą i odpowiednim sposobem na
spędzanie wolnego czasu. 

Z sukcesami bywało różnie, raz się udało wygrać
innym razem trzeba było pogodzić się 
z porażką. W tej chwili nie przychodzi mi żaden
spektakularny sukces z młodości, o którym
mógłbym opowiedzieć. Od zawsze podziwiałem
ludzi, którzy przebiegli Maraton. 

Nie wyobrażałem sobie jak można pokonać na
własnych nogach przeszło 42 km. Teraz już wiem
bo sam tego doświadczyłem trzykrotnie. W tym
roku – jak zdrowie pozwoli - planuję kolejne dwa
biegi na tym dystansie.  
6. Ile lat Pan wykonuje swój zawód?
Od 2005 roku pracuję w Zespole Szkół w Zalasiu.
We wrześniu br. będzie to już 12 lat.
7. Czy praca z młodzieżą sprawia Panu
radość?
Mam to szczęście, że robię to co lubię. Cieszę
się, że wiedzę i doświadczenie jakie zdobyłem
przez lata mogę przekazywać młodym ludziom
zarówno jako nauczyciel i trener. Mogę więc
śmiało powiedzieć, że praca z dziećmi i
młodzieżą sprawia mi wiele radości.
8. Czy chciałby Pan uczyć czegoś jeszcze
poza wf-em?
Nigdy nad tym się nie zastanawiałem. W szkole
lubiłem informatykę, więc może wybrałbym ten
przedmiot.
9. Jaki przedmiot sprawiał Panu najwięcej
trudności, gdy chodził Pan do szkoły?
Na szczęście udawało mi się pogodzić sport i
obowiązki szkolne na tyle, że większych
problemów nie miałem. Muszę się jednak
przyznać, że najwięcej czasu musiałem
poświęcać na naukę matematyki.
10. Czy jest Pan dumny ze sportowców w
naszej szkole?
Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dumni.
Przede wszystkim z tego powodu, że większość
uczniów w naszej szkole z przyjemnością
uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego i
w dodatkowych zajęciach sportowych. Efekty są
widoczne gołym okiem. Dzięki aktywności
ruchowej, młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną i
uczy się podstawowych umiejętności
i w praktyce z różnych dyscyplin sportu. 
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Moje hobby to jazda konna i gotowanie. Jazdą konną zajęłam się rok temu a
gotowaniem-od 7 roku życia. Nie gotuję obiadów itp. tylko desery np. placek
z jabłkami, ciastka z czekoladą itd. Na jeździe konnej do tej pory jeździłam
na dużym koniu, a teraz będę jeździć na małym kucyku.
Angelika Skoczylas kl. 3a SP

Moje hobby to rysowanie i jazda na rowerze. Najbardziej lubię rysować
kwiaty. Cięte we flakonie, albo te rosnące w ogródku. Z kolei jazda rowerem
to wielka przyjemność. Najczęściej jeżdżę do lasu, ponieważ jest tam cicho,
przyjemnie a zarazem bezpiecznie. 
Patrycja Bożek kl.4. SP

.

Moje hobby to Karate Tradycyjne oraz rysowanie. Karate ćwiczę od dwóch
lat, a rysować zawsze uwielbiałam. W obecnej chwili mam żółty pas. W
grudniu 2016 r. zajęłam drugie miejsce w Międzynarodowym Turniej
Mikołajkowym. Najbardziej lubię rysować twarze oraz pejzaże. Mam też
swój ulubiony ołówek, którym zazwyczaj rysuję  oraz szkicownik, w którym
znajdują się moje szkice.
Julia Biroś kl.4 SP

                                             NASZE HOBBY

Moje hobby to zbieranie aniołków zbieram je od 7 roku życia. Moją pasję
zapoczątkowała moja babcia, która chodząc na pielgrzymki zawszę mi
jakiegoś kupowała.W mojej kolekcji są aniołki: szklane ,drewniane, aniołki
magnesy, stojące na czymś, porcelanowe, plastikowe,świecące w
ciemności ,brokatowe,kolorowe i białe. Wszystkich mam 32.Bardzo lubię
moją pasję bo uważam , że jest mało spotykana.                                    Julia
Bronikowska kl.4 SP

jada konna

Aniołki

.

J.B

Angelika Skoczylas

Julia Bronikowska

źródło:pixabay
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Moje hobby to gotowanie i zbieranie krzemieni. Krzemieni mam już 186
zbieram je od 8 roku życia. Gotuję od 9 roku życia, moim najlepszym
daniem jest grzanka z jajkiem sadzonym oraz tosty francuskie.
Maksymilian Skoczylas kl.4 SP

Moje hobby to gra na fortepianie,gram na nim już 4 lata i chodzę do szkoły
muzycznej w Krzeszowicach na II stopień. Zdobyłam w 2016 r. 2. miejsce w
konkursie fortepianowym, to moja prawdziwa pasja.

Amelia Tyrała  

Moje hobby to gotowanie nauczyłem się od mojej babci . Zacząłem kiedy
miałem 9 lat i dotąd gotuję.Moje danie, które najczęściej przyrządzam to
zupa cebulowa, której się nauczyłem gotować kiedy miałem 9 lat .

Jakub Zając

                                           NASZE HOBBY 

Moje hobby to granie na organach nauczyła mnie mama parę piosenek 
na przykład wlazł kotek na płotek, tańczymy labada i trochę sto lat i
gram już od 7 -go roku życia.

Oliwia Dyba

. .

. .

źródło: pixabay źródło:pixabay

źródło:pixabay źródło: pixabay
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Pirat Czarnobrody

Legenda o Czarnobrodym
Czarnobrody, najsłynniejszy angielski pirat, naprawdę nazywał
się Edward Teach lub Thatch i żył na przełomie XVII i XVIII
wieku. Urodził się w ok. 1675 roku w Bristolu. Był kaperem,
napadającym jako pirat francuskie statki, z zezwoleniem i
przywilejami od królowej Anny. Został kapitanem, wzniecając
bunt na swoim statku. Po zakończeniu wojny brytyjsko-
francuskiej nadal napadał na statki. W 1717 roku zdobył
francuski statek "La Concorde" i przemianował go na " Queen
Anne’s Revenge” (Zemsta Królowej Anny)".Grasował na Morzu
Karaibskim i był prawdziwym postrachem marynarzy. O
awanturniczym życiu pirata krąży wiele legend. Podobno
pewnego razu zapragnął sprawdzić, jak jest w piekle. W tym
celu rozkazał podpalić zgromadzoną w ładowni statku siarkę.
Według podania wytrzymał w trującym dymie najdłużej z
załogi. Pirat zawsze starał się budzić lęk swoim wyglądem.
Mówiono, że przyczepiał do swojego kapelusza zapalone
lonty. Podobno odpalał też działa przy pomocy swojej
zapalonej brody.
Najsłynniejsza legenda dotyczy ogromnych łupów
zgromadzonych przez awanturnika. Podobno Czarnobrody
zgromadził skarb wart obecnie 6 milionów funtów. Po tym, jak
pirat zginął w potyczce z angielskim porucznikiem Robertem
Maynardem, cennego majątku nie udało się jednak nikomu
odnaleźć. Od 300 lat skarb wciąż uchodzi za największe ukryte
bogactwo na świecie.

Czarnobrody postać z filmu
Powstawały filmy o przygodach Czarnobrodego miedzy innymi
filmy fabularne z 1952 i 2006 roku. Jednak postać pirata
pojawia się także w innych obrazach. W "Piratach z Karaibów"
według scenarzystów "Piratów" Czarnobrody nie został zabity
przez Maynarda, lecz jedynie ranny. Naprawił "Zemstę",
udoskonalił ją i wrócił do piractwa. W pewien sposób
Czarnobrody zdobył Miecz Trytona, który ożywił jego statek i
dał mu pełną władzę nad nim. W 1750 roku napadł na
dowodzoną przez Barbossę "Czarną Perłę". Podczas bitwy
odciął Barbossie prawą nogę. Później kwatermistrz
przepowiedział mu, że zginie za dwa tygodnie z ręki
jednonogiego. Jego córka, Angelica, podając się za Jacka
Sparrowa, werbowała w Londynie ludzi do załogi
Czarnobrodego. Czarnobrody płynął do Źródła Wiecznej
Młodości, aby zmienić los i dodać sobie lat życia kosztem
Jacka. Pod Źródłem Jack dał kielich ze łzą syreny Angelice, a
bez łzy Czarnobrodemu, okłamując ich, że zrobił odwrotnie.
Angelica chciała uratować ojca i oddać mu swoje lata życia,
jednak to Czarnobrody umarł, oddając je córce.   

SŁOWNICZEK ANGIELSKO-POLSKI

fearsome apearance - przerażający wygląd
lit fuses - zapalone lonty
pirate - pirat
sulphur - siarka
vessel - statek,okręt

                                     Legenda o Piracie  Czarnobrodym 

:)
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Dziękujemy za udział w konkursie fotograficznym: Ferie zimowe 2017 w
obiektywie. Wyróżnione zdjęcia zamieszczamy w naszej gazetce.

kl. 3a Gim Kl.3b Gim

kl.5 SP kl.2 SP

kl.4SP kl.4 SP

Ania Lis Kinga Łydek

Monika Ryszka Ania Szostak

Adam Łydek Martyna Spytkowska
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Wyróżnione zdjęcia w naszym konkursie fotograficznym- ciąg dalszy :)

kl.2 SP kl. 1 SP kl. 3b SP

kl.3b SP kl.4 SP kl.4 SP

Kasia Sroka Tomek Kimla Miłosz Dzidek

Tomek Bień Nikola Gąsior Amelka Tyrała
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. . .

. .

. .

8-go Marca o Kobietkach  małych  i dużych pamiętała Męska część naszej
społeczności.  DZIĘKUJEMY Wam za kwiaty, uśmiech i inne niespodzianki :) 

. . .

. .

. .
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