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Bądź fit na wiosnę

Mamy już wiosnę, a więc czas zabrać się za swoje
zdrowie!  Sposobów jest mnóstwo, może
wybierzesz zdrową dietę? To idealny czas na jej
rozpoczęcie! Natura nam sprzyja, więc
wykorzystajcie ten czas: w sklepie pojawiają się
nowalijki, jest wreszcie większy wybór warzyw i
owoców. Można więc odrzucić ciężkostrawną
dietę i zacząć żyć "lekko".
A może spróbujesz poruszać się więcej? Całą
zimę przesiedziałeś przed telewizorem? Wyłącz go
wreszcie i ruszaj na świeże powietrze! Spacery,
jazda na rowerze a może jogging? Wszystko jedno
co! Każdy sposób na ruszanie się jest dobry!
Po prostu rusz się z domu i odkryj piękno natury!

http://www.odkryjmalopolske.pl
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B A L E T

Wywiad z Mają Czeremugą uczennicą klasy I A gimnazjum, której największą pasją,
której poświęca bardzo dużo czasu jest balet.
Redakcja: Kiedy zaczęłaś tańczyć?  
Maja:  Gdy miałam 5 lat, mama zapisała mnie do osiedlowego domu kultury na tańce.
Pani Ania, która prowadziła te zajęcia, pod koniec sezonu powiedziała, że ze względu
na to, że mam bardzo dobry słuch, jestem rytmiczna, że mam warunki fizyczne i
predyspozycje, rodzice powinni zapisać mnie do szkoły baletowej. Że szkoda byłoby
zmarnować mój talent. Ja bardzo chciałam, więc mama zapisała mnie do
Konserwatorium Tańca na próbę, gdzie chodziłam przez 5 lat. Później przeniosłam się
do Studia Baletowego Opery Krakowskiej, gdzie chodzę do dziś. 
Redakcja: Kto Cię zachęcił do rozpoczęcia przygody z tańcem? 
Maja: Właściwie, to sama chciałam tańczyć. Od najmłodszych lat mnie to fascynowało,
na nagraniach z mojego życia widać, jak często i wszędzie tańczę (ha, ha). Jednak
najwięcej zawdzięczam mojej mamie, która zapisała mnie na lekcje tańca, że wszystko
logistycznie tak układa, że mnie zawozi do centrum miasta, na zajęcia. Ze względu na
miejsce zamieszkania i różne pory zajęć nie jestem w stanie sama dojechać na czas. 
Redakcja: Jak długo już tańczysz? 
Maja: Dziewiąty rok. 
Redakcja: Byłaś kiedyś na konkursach? 
Maja: Niestety Studium Baletowe nie bierze udziału w żadnych konkursach. Jedynie w
Konserwatorium - tam brałyśmy dwa razy udział w eliminacjach do konkursu dance
World Cup. Przeszłyśmy do finałów, które odbywały się za granicą, ale nie brałyśmy
już w nich udziału. Ze względu na nasz wiek, nie wszyscy rodzice godzili się wysyłać
swoje córki, a wiadomo, z układem tanecznym musiała jechać cała grupa ...
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RODZAJ WIDOWISKA TEATRALNEGO

Maja cd.: Mam za sobą swój mały sukces, nie konkurs, ale występ w kilkunastu
przedstawieniach "Dziadka do orzechów" na deskach Opery Krakowskiej, z
profesjonalistami. Niesamowite przeżycie! Super uczucie, gdy na koniec kłaniasz się i
słyszysz oklaski kilkuset (600-700) osób! :-))) 
Redakcja: Uczysz się tylko tańca klasycznego? 
Maja: Nie. Poza tańcem klasycznym uczę się też tańca ludowego i współczesnego.
Mam jeszcze takie przedmioty jak: rytmika i wiedza o tańcu, na których w ciągu
semestrów mamy sprawdziany i dostajemy oceny, więc poza szkołą muszę się jeszcze
uczyć na lekcje w szkole baletowej. 
Redakcja: Kiedy kupiłaś pierwsze pointy i czy trudno na nich tańczyć?  
Maja: Pierwsze kupiłam, gdy chodziłam do pierwszej lub drugiej klasy baletowej.
Nauka tańca w pointach jest bardzo trudna. Gdy oglądamy balet, widzimy jak balerina
lekko i pięknie tańczy. Jednak prowadzi do tego bardzo kręta i trudna droga, której
towarzyszą obtarte stopy i bolące palce. Trzeba mieć dobrze dobrane pointy, a
najlepiej kilka par. Tancerka stoi dosłownie na czubkach palców, więc musi umieć
utrzymać równowagę a przy tym świetnie wyglądać. Taniec na pointach jest trudny,
dlatego należy ciężko pracować. 
Redakcja: Za co kochasz ten sport? 
Maja: Tak właściwie za wszystko :-) Można wyrazić swoje emocje, przenieść się do
innego świata. Taniec jest piękny. Szkoła baletowa uczy też samodyscypliny,
zorganizowania, systematyczności, ale też wdzięku, pięknej postawy itp. 
Redakcja: Zamierzasz dalej podejmować się tego trudnego sportu? 
Maja: O tak! (ha, ha). Mam zamiar dojść do ostatniej, dziewiątej klasy baletowej i zdać
dyplom tancerza. Jeszcze kilka lat przede mną, teraz jestem w klasie piątej. Wiem, że
będzie bardzo ciężko, bo zajęć będzie przybywać, a już teraz od poniedziałku do
piątku mam 10 godzin samych zajęć, a z dojazdami ok. 16! I jeszcze szkoła, nauka,
lekcje ... Ale kocham to, więc prędko z tańca nie zrezygnuję. To moja pasja!
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H A N D  M A D E ...

WIOSENNE FRYZURY

JAK SZALEĆ...TO Z GŁOWĄ!!!
Poznajcie Marcelinę Piszczek z klasy II B i jej hobby. Fantastyczne zdolności waszej
koleżanki pozwalają wyczarować z włosów niezwykłe kreacje. Marcelina tworzy
niezwykłe formy z wielką łatwością. Próbuje tworzyć fryzury zarówno u siebie, jak i u
innych. 

Fryzurę należy dostosować do wieku i okazji, inna będzie pasowała na imprezę
rodzinną, inna na dyskotekę, a jeszcze inna na szalone wyjście ze znajomymi. W tym
sezonie modne są wszelkie wariacje na temat warkoczyków, artystyczny nieład na
głowie, modna jest także grzywka i koki. 
Pamiętajcie jednak, żeby fryzurę dobrać indywidualnie do naszego owalu twarzy, stylu
ubierania, a nawet osobowości. 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 16 04/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TeamNews

P I E K I E L N Y  K Ę S E K

Wegetariańskie specjalności

KOTLETY Z SELERA
Składniki:
1 duży seler (starty)
3 łyżki bułki tartej
3 jajka do kotletów
2 łyżeczki ziół prowansalskich
2 - 3 łyżki oleju
sól, pieprz, papryka słodka

Dodatkowo:
1 łyżka bułki tartej do panierowania
1 jajko do panierowania

Wykonanie:
Do startego selera dodajemy jajka, sól,
pieprz, paprykę, zioła prowansalskie, olej,
bułkę tartą i wszystko mieszamy na
jednolita masę. Z masy formujemy
kotleciki, moczymy w jajku i obtaczamy w
bułce tartej. 
                               (Źródło: https://przepisyjoli.com).

KOTLETY Z KALAFIORA

Składniki:
ok. pół główki kalafiora
1 jajko
4 łyżki bułki tartej
3 - 4 łyżki mąki ziemniaczanej
pół pęczka koperku
sól, pieprz

Dodatkowo:
bułka tarta do panierowania

Wykonanie:
Kalafiora ugotować i rozdrobnić
widelcem. Dodać pokrojony koperek,
mąkę, bułkę tartą i jajko. Doprawić solą i
pieprzem (do smaku). Wszystko
dokładnie wymieszać. Formować kotlety,
obtaczać w bułce tartej i smażyć na złoty
kolor z obu stron. 
                              (Źródło: https://przepisyjoli.com).

https://przepisyjoli.com

https://przepisyjoli.com
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GADŻET ...

Długopis 3D - fantastyczna zabawa!

Zapewne wiele osób pamięta bajkę pt. „Zaczarowany
ołówek’’, gdzie pewnemu chłopcu w rozwiązywaniu
różnych problemów pomagał zaczarowany ołówek.
Wszystko, co dzięki niemu narysował, materializowało
się. Była to fajna zabawa.
Dzisiaj, można powiedzieć, że marzenia mogą się
spełnić. W sklepach można nabyć (najtańszy za około
200 zł.) tzw. długopis 3D, który w magiczny sposób
zmienia rysowanie na płaszczyźnie w druk 3D.
Zasadę jego działania najlepiej zrozumieć, gdy
wyobrazimy sobie pistolet do silikonu, taki sam jak
wykorzystywany podczas remontu mieszkania. Zamiast
silikonu mamy jednak mocno podgrzane tworzywo ABS,
które po zetknięciu się z powietrzem ulega
natychmiastowemu stężeniu. Mówiąc inaczej, bardzo
szybko stygnie. Mając taki długopis w ręce, wystarczy
tylko odpowiednio prowadzić dłoń w powietrzu, by
tworzyć ciekawe trójwymiarowe szkieletowe
konstrukcje. Ogranicza nas tylko nasza pomysłowość i
fantazja.

                                                                      Łukasz Stachurski kl. I A

http://3doodler.tumblr.com http://funtech.pl

https://www.toys4boys.pl

https://www.toys4boys.pl
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SPORTIVO

KAMIL STOCH

Urodzony 25 maja 1987 roku w
Zakopanem polski skoczek narciarski,
zawodnik klubu Eve-nement Zakopane,
dwukrotny mistrz olimpijski z 2014,
indywidualny mistrz świata z 2013 i
dwukrotny drużynowy brązowy medalista
mistrzostw świata (z 2013 i z 2015),
dwukrotny drużynowy wicemistrz świata
juniorów (z 2004 i z 2005), zdobywca
Pucharu Świata w sezonie 2013/2014,
zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni. 

W Letnim Grand Prix dwukrotnie
sklasyfikowany na drugim miejscu (w
2010 i 2011) oraz raz na trzecim (2016).
Zdobywca Letniego Pucharu
Kontynentalnego w sezonie 2010.
Ośmiokrotny indywidualny mistrz Polski.
Reprezentant Polski, trzykrotny
olimpijczyk. Najlepszy sportowiec Polski
2014.

He was born on 25 May 1987 in Zakopane.
A Polish ski jumper, member of the Eve-
nement Zakopane sports club. He is an
individual champion of the world of 2013
and double team bronze medalist of the
world championships (held in 2013 and
2015), a double team runner-up of the
World Junior Championships (in 2004 and
2005) and winner of the World Cup in
2013/2014 as well as winner of the 65th
Four Hills Tournament. In summer Grand
Prix he was twice classified in the second
place (in 2010 and 2011) and once in the
third place (2016). Kamil is the winner of 
Summer Continental Cup in 2010 and
eightfold individual Polish champion, a
representative of Poland, threefold
Olympian. The best  Polish athlete of
2014.

Zdjęcia (źródło):
http://natemat.pl/95943,kamil-stoch-z-krysztalowa-
kula-polski-mistrz-czwarty-w-ostatnim-konkursie-
pucharu-swiata
http://www.skijumping.pl/news.php?
pokaz_news=17326
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STREFA UCZNIA
Wśród nas jest wielu bardzo zdolnych uczniów, których nie zna społeczność szkolna,
a szkoda. Redakcja naszej gazetki stara się to zmieniać. W tym numerze pokazujemy
pasję naszej koleżanki Eweliny Żak z klasy i A gimnazjum jaką jest rysowanie.
Pamiętajcie -  pasję można rozwijać przez całe życia.

R e d a k c j a
TeamNews

Łucja Ciesielska, I A
Maja Czeremuga, I A
Aleksandra Sikora, I A
Łukasz Stachurski, I A
Dobrochna Stróżek , I A
Ewelina Żak, I B
Marcelina Piszczek, II B
p. Renata Marona
p. Karina Sikora

"Ludzie, którzy chcą się porozumieć, 
zawsze znajdą drogę do siebie."

  
                                                                      Katarzyna Grochola

Ewelina Żak

Ewelina ŻakEwelina Żak http://hu.tubgit.com
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	Zapewne wiele osób pamięta bajkę pt. „Zaczarowany ołówek’’, gdzie pewnemu chłopcu w rozwiązywaniu różnych problemów pomagał zaczarowany ołówek. Wszystko, co dzięki niemu narysował, materializowało się. Była to fajna zabawa.
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	Zasadę jego działania najlepiej zrozumieć, gdy wyobrazimy sobie pistolet do silikonu, taki sam jak wykorzystywany podczas remontu mieszkania. Zamiast silikonu mamy jednak mocno podgrzane tworzywo ABS, które po zetknięciu się z powietrzem ulega natychmiastowemu stężeniu. Mówiąc inaczej, bardzo szybko stygnie. Mając taki długopis w ręce, wystarczy tylko odpowiednio prowadzić dłoń w powietrzu, by tworzyć ciekawe trójwymiarowe szkieletowe konstrukcje. Ogranicza nas tylko nasza pomysłowość i fantazja.
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	KAMIL STOCH
	He was born on 25 May 1987 in Zakopane. A Polish ski jumper, member of the Eve-nement Zakopane sports club. He is an individual champion of the world of 2013 and double team bronze medalist of the world championships (held in 2013 and 2015), a double team runner-up of the World Junior Championships (in 2004 and 2005) and winner of the World Cup in 2013/2014 as well as winner of the 65th Four Hills Tournament. In summer Grand Prix he was twice classified in the second place (in 2010 and 2011) and once in the third place (2016). Kamil is the winner of  Summer Continental Cup in 2010 and eightfold individual Polish champion, a representative of Poland, threefold Olympian. The best  Polish athlete of 2014.
	Urodzony 25 maja 1987 roku w Zakopanem polski skoczek narciarski, zawodnik klubu Eve-nement Zakopane, dwukrotny mistrz olimpijski z 2014, indywidualny mistrz świata z 2013 i dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata (z 2013 i z 2015), dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów (z 2004 i z 2005), zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2013/2014, zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni.
	W Letnim Grand Prix dwukrotnie sklasyfikowany na drugim miejscu (w 2010 i 2011) oraz raz na trzecim (2016). Zdobywca Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2010. Ośmiokrotny indywidualny mistrz Polski. Reprezentant Polski, trzykrotny olimpijczyk. Najlepszy sportowiec Polski 2014.
	STREFA UCZNIA
	Wśród nas jest wielu bardzo zdolnych uczniów, których nie zna społeczność szkolna, a szkoda. Redakcja naszej gazetki stara się to zmieniać. W tym numerze pokazujemy pasję naszej koleżanki Eweliny Żak z klasy i A gimnazjum jaką jest rysowanie. Pamiętajcie -  pasję można rozwijać przez całe życia.
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	"Ludzie, którzy chcą się porozumieć,  zawsze znajdą drogę do siebie."
	Katarzyna Grochola




