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Przed Wami listopadowy miszmasz, czyli
trzeci numer gazetki szkolnej. Oprócz
artykułów napisanych przez stałych

współpracowników o językach obcych,
języku migowym, o taekwondo

odnajdziecie tu trochę statystyki, trochę
magii, trochę praktycznych porad.

Oczywiście nie zabrakło Waszych prób
literackich. Zapraszamy do lektury

listopadowego numeru.
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Akcje samorządu Szesnastki! 

..

.
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Mroki Halloween w  Szesnastce. 
Przerażające kreacje i makijaże.

Nie tylko dobra zabawa, ale i
mały"cukierek"- żaden

przebieraniec nie był pytany w tym
dniu.
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Zbiórka książek dla Polonii w Żytomierzu.

. .

.

Samorząd szkolny zbiera książki
dla polskiej mniejszośći 

narodowej na Ukrainie. Pierwszym
etapem akcji było zebranie

funduszy umożliwiających wysyłkę
książek. Przed nami drugi etap- 

książki zbieramy do końca
listopada, można je oddawać do  P.

Stankiewicz.
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MIKOŁAJ, SZACHY, FILM I NOC

Samorząd organizuje noc z
Mikołajem, szachami i filmem.

Zapraszamy 8/ 9 grudnia.
Szczegóły u p.Agaty  Stankiewicz.

CZAS NA CZERWIEŃ

6 XII ogłaszamy konkurs na
najbardziej "mikołajową" klasę.

Zapraszamy do zdjęć w czapkach
mikołajowych. Brody i inne

atrybuty, również kolorystyczne
mile widziane. Więcej informacji u

p. Krystyny Król
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Andrzejki

Obchodzone z 29 na 30 listopada
są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem.
Początkowo andrzejki były
traktowane bardzo poważnie, a
wróżby odpowiednio
indywidualnie. Później
organizowano je w grupach dla
panien na wydaniu. Aktualnie są
zabawą dla obojga płci. 

Przykładowe wróżby andrzejkowe:
1. Lanie wosku
2. Przestawianie butów
3. Rzucanie butami/ karteczkami
4. Przebijanie serc z imionami 
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Taekwondo jest tradycyjną sztuką walki oraz
pełnoprawną olimpijską dyscypliną sportową.

Wywodzi się z Korei i początkowo zostało
utworzone w celach militarnych. Następnie

przekształcone w sport zyskało wielu
aktywnie ćwiczących zawodników z całego

świata (w tym z Polski). Jego twórcą jest gen.
Choi hong hi, który 22 marca 1966r

doprowadził do powstania Międzynarodowej
Federacji Taekwondo.

STRUKTURA
Taekwondo jako sztukę walki można podzielić na dwie
podstawowe części układy oraz walkę:

*układy - Jest to ciąg kopnięć i uderzeń o określonej ilości
ruchów. W taekwondo ITF układów jest 24 zaś w
Taekwondo WTF tylko 17 (plus osiem nieuznawanych za
oficjalne.

*walkę - W której naszą jedyną bronią są ręce i nogi.
Używanie jakichkolwiek narzędzi jest niedopuszczalne. 

PASY
W taekwondo ITF występuje 10 stopniów uczniowskich
(cup) oraz 9 stopni mistrzowskich (dan) Każdy zawodnik
rozpoczyna swoją przygodę z tym sportem bez pasa. Po
zdaniu pierwszego egzaminu otrzymujemy biały pas
nazywany (10 cup) jest to najniższy możliwy
klasyfikowany stopień.
10 cup- Biały pas
9 cup- Biały pas z żółtą belką
8 cup - żółty pas
7 cup- żółty pas z zieloną belką
6 cup- zielony pas
5 cup- zielony pas z niebieską belką
4 cup- niebieski pas
3 cup- niebieski pas z czerwoną belką
2 cup- czerwony pas
1 cup- czerwony pas z czarną belką Po zdaniu egzaminu
na czarny pas otrzymujemy stopień mistrzowski 1 dan

Taekwondo w Polsce może pochwalić się wieloma
osiągnięciami. Nasi zawodnicy zdobywają wysokie

miejsca na zawodach o zasięgu międzynarodowym jak i
światowym. W Krakowie funkcjonuje jeden z największych
i najdłużej działających klubów taekwondo ITF w Polsce.
Jest nim Krakowska Akademia Taekwondo, która swoją

działalność rozpoczęła w 1982r. W tegorocznych
mistrzostwach w Irlandii otrzymaliśmy min: drugie miejsce

w drużynowych testach siły juniorów.

.

.

 TAEKWONDO - SPORT PROSTO Z KOREI. W naszej szkole mamy zawodniczkę taekwondo.
Specjalnie dla naszej gazety przedstawia kilka informacji o dyscyplinie, która jest jej  pasją. 
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W naszym Liceum przeprowadziliśmy kolejną ankietę, tym razem
pytaliśmy o zainteresowania panów. Ankietę uzupełniło ponad 70

uczniów. Najwięcej chłopców interesuje się piłką nożną, muzyką oraz
motoryzacją. W Szesnastce są cztery klasy mundurowe, więc nie jest
niespodzianką, że padła również odpowiedź militaria. Warto zwrócić

uwagę na najmniej popularne zainteresowania ,takie jak psychologia,
parkour, iluzja czy matematyka.

Zainteresowanie Procent
Piłka nożna 19%
Muzyka/ Motoryzacja 13%
Gry 12%
Militaria 11%
Kobiety 8%
Historia 6%
Przyroda/ Filmy/Psychologia 4%
Iluzja/ Parkour/Matematyka 2%
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Kilka słów o języku migowym..

Podstawą języka migowego jest
alfabet. Używamy go do

literowania Imion, nazw własnych
lub słów, których nie znamy. W

Polsce wyróżniamy dwie odmiany
migowego, jest to: SJM - system
języka migowego, PJM - Polski
język migowy. SJM jest kalką

języka mówionego, migamy w nim
każde słowo w zdaniu np. "Ja idę

do toalety." natomiast w PJM
zamigamy "Ja toaleta iść." SJM
używają gównie osoby słyszące,
gdyż łatwiej im się go nauczyć,

jednak jest on nieprzydatny, gdyż
Głusi migają w PJM. 

Ważnym mitem do obalenia jest, że
nie wszyscy Głusi potrafią czytać z
ruchu warg. Jedynie 5% to potrafi. 

Ze słownika możemy wyrzucić nazwę
"Głuchoniemy", dla niektórych Głuchych jest
to nawet obraźliwe. Dla nich pojęcie
głuchoniemy, oznacza osobę, która nie
potrafi wydać żadnego dźwięku. Głusi czują
się dumni z tego kim są. 

Ważnym elementem w miganiu jest także
mimika. Dzięki niej możemy pokazać emocje.
Czy mówimy o czymś wesołym, czy o czymś
smutnym. Jeśli migamy gwałtownie,
pokazujemy tym, że jesteśmy źli.

. .
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Próbka umiejętności literackich naszej redaktorki. Miłego czytania!

"Pozwólcie, że opowiem wam moją historię, historię zdesperowanego detektywa. Zacznijmy
od mojego przykrego okresu dzieciństwa, oraz wydarzenia, które przyczyniło się do tego, kim
jestem teraz.

**********************

 Byłem przeciętniakiem. Dobre oceny, zainteresowania typowe dla chłopców w moim wieku.
Razem z matką i ojcem mieszaliśmy na obrzeżach urokliwego miasteczka Redtown. W oczach
sąsiadów moi rodzice byli sumiennymi, dobrymi, a przede wszystkim szanowanymi ludźmi.
Pracowali jako policjanci, w swój zawód wkładali całe serce. W jedną noc wszystko się
zmieniło. Moja mama i tata nie zginęli na ulicy pełniąc służbę, lecz w bezpiecznych ścianach
swojego domu. Tego dnia straciłem najbliższych, zyskując wroga, przez media nazywanego
Malarzem. Szczycił się wierszami malowanymi krwią swoich ofiar. W skrócie: socjopatyczny
poeta. Zapytacie zapewne, jak przeżyłem. Otóż, według policjantów zwyczajnie w świecie
miałem farta, choć ja mam inne zdanie w tej kwestii. Od tej pory uczestniczymy w zaciętej
rywalizacji intelektualnej. 

Po dziś dzień nikt nie wie, gdzie jest Malarz i kto go złapie, ale ja wiem, że zginie z mojej ręki."

Blood Painter - wattpad Joanna Zając
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Maseczki działają szybko i dlatego tak bardzo je lubimy, biorąc pod uwagę różne produkty
kosmetyczne. Wystarczy tylko kilka minut, aby nasza skóra zyskała świeższy wygląd,
bardziej równomierny koloryt i stała się gładsza w dotyku.

PEELING MIODOWY: domowy peeling do ust to niezwykle łatwy i bardzo tani
sposób na gładkie usta. Stosowany raz w tygodniu skutecznie usunie
zrogowaciały naskórek, poprawi krążenie i nawilży.

 Składniki:
-2 łyżeczki białego cukru
-1 łyżeczka miodu
-oliwa z oliwek
-opcjonalnie ekstrakt z pomarańczy dla smaku

Sposób przygotowania:
Do miseczki wsyp cukier, dodaj odrobinę oliwy, by uzyskać jednolitą, w miarę sypką
konsystencję. Dodaj miód. Dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj kilka kropel ekstraktu. Gotowy
peeling przełóż do słoiczka, zakręć szczelnie. Wstaw na 20 minut do lodówki.

Jak stosować:
Nałożyć peeling na usta, masować okrężnymi ruchami przez kilka minut. Zmyć ciepłą wodą.

MASECZKA DO TWARZY: z truskawek na
rozszerzone pory

Składniki:
-5 świeżych, średnich truskawek
-1 łyżeczka śmietany lub jogurtu
-2 łyżeczki miodu

Sposób przygotowania:
Rozgnieść truskawki w misce widelcem.
Następnie dodać miód i śmietanę (do skóry
suchej) lub jogurt (do cery tłustej). Wymieszaj
całość. 

Jak stosować:
Nałożyć maskę palcami lub pędzelkiem. Zmyć
po 15-20 minutach.

                                                  DOMOWE SPA
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Jak pokonać bariery językowe i nie bać się mówić po angielsku?

1. Nie bój się popełniać błędów- to nic, że konstrukcja jest fatalna, grunt, że przekazana
informacja. Oczywiście nie chodzi o to by powielać ciągle te same błędy, gdyż przecież
mówimy i ćwiczymy, a więc uczymy się nowych konstrukcji i staramy się ich używać.

2. Otocz się angielskim- chodzi o to by się osłuchać z angielskim. W internecie możesz
znaleźć setki audiobooków i filmów w języku angielskim. Najlepiej wybierać takie, gdzie lektor
mówi wolno i wyraźnie. Jako dodatek osłuchiwania się z tym językiem, możesz oglądać filmy i
seriale z angielskimi napisami lub wsłuchiwać się w teksty piosenek twoich ulubionych
artystów.

3. Rozmawiaj sam ze sobą- możesz stanąć przed lustrem, albo opisać co widzisz wokół
siebie, co ci się podoba. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to by mówić głośno. Nie martw
się o błędy, każdy je popełnia.

4. Tłumaczenie tekstów angielskiego na polski i na odwrót- wbrew pozorom jest to bardzo
dobre ćwiczenie. Codziennie (systematyczność to podstawa) tłumacz sobie akapit książki
albo chociaż kawałek artykułu znalezionego w internecie.

5. Angażowanie się w rozmowy z nieznajomymi na stronach edukacyjnych- jest wiele
serwisów, które oferują rozmowy online z osobami, które również uczą się angielskiego,
może nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale zawsze warto spróbować. Ten sposób nie tylko
pozwala nam się edukować, ale również pomaga nam zawrzeć nowe znajomości na całym
świecie.
 

Artykuł powstał przy współpracy z uczniem klasy 1D, Krystianem Kucharzykiem

. Goście z Izraela .internet Spotkanie w XIII LO XIII LO
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Jak przełamać barierę językową i rozpocząć przygodę z językiem
obcym?

Zapytasz pewnie jak to zrobić?
Jest to prostsze niż ci się wydaje.

Poniżej kilka moich pomysłów.

1.Przede wszystkim musisz się zebrać na
odwagę. Im większy zasób słów posiadasz
tym łatwiej jest ci pokonać strach przed
wypowiedzeniem pierwszego słowa do
drugiej osoby w obcym języku.

2.Oglądaj filmy w wersji oryginalnej, czytaj
informacje w sieci. Zwiększysz w ten sposób
zasób słów.

3.Zacznij od prostych rzeczy, np.napisanie do
znajomego, jeśli nie masz nikogo
takiego,postaraj się być aktywnym na
lekcjach.

 5.rozmawiaj z nauczycielem o codziennym
życiu. To zawsze jest sposób na przełamanie
bariery.

6.Ludzie nie gryzą,nie obawiaj się, możesz się
pomylić.

7.Nie bój się, że ktoś mógłby cię wyśmiać,
zignoruj to. Śmieją się tylko ci, którzy umieją
znacznie mniej.

8.Pamiętaj też, że nie tylko ty możesz mieć
kłopot z językiem, ale rozmówca również.
9.Poza tym to czy nie jest fajnie pochwalić się
komuś, że ty wiesz więcej?Pomóc w
znalezieniu brakującego słowa?

10.Ludzie się boją tego czego nie znają, gdy
już oswoimy się z językiem obcym, nie będzie
to żaden problem by rozpocząć konwersację.

11.Wystarczą chęci i silna wola

. .
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Wszyscy chcemy zajrzeć za zasłonę, 
ale gdy już to robimy z reguły zamykamy oczy

i udajemy, że to co zobaczyliśmy, 
tak na prawdę nie istnieje.

spoglądanie w niezmierzoną ciemność sprawia,
że to, co się w niej czai spogląda również na nas.

zabijając potwory uważajmy byśmy się nimi nie stali.
~limitless

Miło nam zaprezentować dzieła naszych zdolnych uczniów. Jesteśmy
zachwyceni, że decydujecie się na ujawnienie swojej twórczości. Oby
tak dalej! 

"Rozprawa"
Czy chciałbym być jednym spośród wszystkich,

a może ktoś by wybrał mnie spośród właśnie nich.
To jak rozprawa sądowa 

Dostajesz wyrok na miłość.
Ale dlaczego?!

Ktoś Cię zobaczył i wybrał jako tego jedynego...
                                  - Ducky 2017
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	Zainteresowanie
	Procent
	Piłka nożna
	19%
	Muzyka/ Motoryzacja
	13%
	Gry
	12%
	Militaria
	11%
	Kobiety
	8%
	Historia
	6%
	Przyroda/ Filmy/Psychologia
	4%
	Iluzja/ Parkour/Matematyka
	2%
	Kilka słów o języku migowym..
	Ze słownika możemy wyrzucić nazwę "Głuchoniemy", dla niektórych Głuchych jest to nawet obraźliwe. Dla nich pojęcie głuchoniemy, oznacza osobę, która nie potrafi wydać żadnego dźwięku. Głusi czują się dumni z tego kim są.

	Podstawą języka migowego jest alfabet. Używamy go do literowania Imion, nazw własnych lub słów, których nie znamy. W Polsce wyróżniamy dwie odmiany migowego, jest to: SJM - system języka migowego, PJM - Polski język migowy. SJM jest kalką języka mówionego, migamy w nim każde słowo w zdaniu np. "Ja idę do toalety." natomiast w PJM zamigamy "Ja toaleta iść." SJM używają gównie osoby słyszące, gdyż łatwiej im się go nauczyć, jednak jest on nieprzydatny, gdyż Głusi migają w PJM.
	Ważnym elementem w miganiu jest także mimika. Dzięki niej możemy pokazać emocje. Czy mówimy o czymś wesołym, czy o czymś smutnym. Jeśli migamy gwałtownie, pokazujemy tym, że jesteśmy źli.

	Ważnym mitem do obalenia jest, że nie wszyscy Głusi potrafią czytać z ruchu warg. Jedynie 5% to potrafi.
	Próbka umiejętności literackich naszej redaktorki. Miłego czytania!
	"Pozwólcie, że opowiem wam moją historię, historię zdesperowanego detektywa. Zacznijmy od mojego przykrego okresu dzieciństwa, oraz wydarzenia, które przyczyniło się do tego, kim jestem teraz.
	**********************
	Byłem przeciętniakiem. Dobre oceny, zainteresowania typowe dla chłopców w moim wieku. Razem z matką i ojcem mieszaliśmy na obrzeżach urokliwego miasteczka Redtown. W oczach sąsiadów moi rodzice byli sumiennymi, dobrymi, a przede wszystkim szanowanymi ludźmi. Pracowali jako policjanci, w swój zawód wkładali całe serce. W jedną noc wszystko się zmieniło. Moja mama i tata nie zginęli na ulicy pełniąc służbę, lecz w bezpiecznych ścianach swojego domu. Tego dnia straciłem najbliższych, zyskując wroga, przez media nazywanego Malarzem. Szczycił się wierszami malowanymi krwią swoich ofiar. W skrócie: socjopatyczny poeta. Zapytacie zapewne, jak przeżyłem. Otóż, według policjantów zwyczajnie w świecie miałem farta, choć ja mam inne zdanie w tej kwestii. Od tej pory uczestniczymy w zaciętej rywalizacji intelektualnej.
	Po dziś dzień nikt nie wie, gdzie jest Malarz i kto go złapie, ale ja wiem, że zginie z mojej ręki."
	Blood Painter - wattpad Joanna Zając
	Maseczki działają szybko i dlatego tak bardzo je lubimy, biorąc pod uwagę różne produkty kosmetyczne. Wystarczy tylko kilka minut, aby nasza skóra zyskała świeższy wygląd, bardziej równomierny koloryt i stała się gładsza w dotyku.
	MASECZKA DO TWARZY: z truskawek na rozszerzone pory
	Składniki:
	-5 świeżych, średnich truskawek
	-1 łyżeczka śmietany lub jogurtu
	-2 łyżeczki miodu
	Sposób przygotowania:
	Rozgnieść truskawki w misce widelcem. Następnie dodać miód i śmietanę (do skóry suchej) lub jogurt (do cery tłustej). Wymieszaj całość.
	Jak stosować:
	Nałożyć maskę palcami lub pędzelkiem. Zmyć po 15-20 minutach.
	PEELING MIODOWY: domowy peeling do ust to niezwykle łatwy i bardzo tani sposób na gładkie usta. Stosowany raz w tygodniu skutecznie usunie zrogowaciały naskórek, poprawi krążenie i nawilży.
	Składniki:
	-2 łyżeczki białego cukru
	-1 łyżeczka miodu
	-oliwa z oliwek
	-opcjonalnie ekstrakt z pomarańczy dla smaku
	Sposób przygotowania:
	Do miseczki wsyp cukier, dodaj odrobinę oliwy, by uzyskać jednolitą, w miarę sypką konsystencję. Dodaj miód. Dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj kilka kropel ekstraktu. Gotowy peeling przełóż do słoiczka, zakręć szczelnie. Wstaw na 20 minut do lodówki.
	Jak stosować:
	Nałożyć peeling na usta, masować okrężnymi ruchami przez kilka minut. Zmyć ciepłą wodą.



	Jak pokonać bariery językowe i nie bać się mówić po angielsku?
	1. Nie bój się popełniać błędów- to nic, że konstrukcja jest fatalna, grunt, że przekazana informacja. Oczywiście nie chodzi o to by powielać ciągle te same błędy, gdyż przecież mówimy i ćwiczymy, a więc uczymy się nowych konstrukcji i staramy się ich używać.
	2. Otocz się angielskim- chodzi o to by się osłuchać z angielskim. W internecie możesz znaleźć setki audiobooków i filmów w języku angielskim. Najlepiej wybierać takie, gdzie lektor mówi wolno i wyraźnie. Jako dodatek osłuchiwania się z tym językiem, możesz oglądać filmy i seriale z angielskimi napisami lub wsłuchiwać się w teksty piosenek twoich ulubionych artystów.
	3. Rozmawiaj sam ze sobą- możesz stanąć przed lustrem, albo opisać co widzisz wokół siebie, co ci się podoba. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to by mówić głośno. Nie martw się o błędy, każdy je popełnia.
	4. Tłumaczenie tekstów angielskiego na polski i na odwrót- wbrew pozorom jest to bardzo dobre ćwiczenie. Codziennie (systematyczność to podstawa) tłumacz sobie akapit książki albo chociaż kawałek artykułu znalezionego w internecie.
	5. Angażowanie się w rozmowy z nieznajomymi na stronach edukacyjnych- jest wiele serwisów, które oferują rozmowy online z osobami, które również uczą się angielskiego, może nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale zawsze warto spróbować. Ten sposób nie tylko pozwala nam się edukować, ale również pomaga nam zawrzeć nowe znajomości na całym świecie.
	Artykuł powstał przy współpracy z uczniem klasy 1D, Krystianem Kucharzykiem


	Jak przełamać barierę językową i rozpocząć przygodę z językiem obcym?
	Zapytasz pewnie jak to zrobić? Jest to prostsze niż ci się wydaje. Poniżej kilka moich pomysłów.
	7.Nie bój się, że ktoś mógłby cię wyśmiać, zignoruj to. Śmieją się tylko ci, którzy umieją znacznie mniej.
	8.Pamiętaj też, że nie tylko ty możesz mieć kłopot z językiem, ale rozmówca również.
	1.Przede wszystkim musisz się zebrać na odwagę. Im większy zasób słów posiadasz tym łatwiej jest ci pokonać strach przed wypowiedzeniem pierwszego słowa do drugiej osoby w obcym języku.
	9.Poza tym to czy nie jest fajnie pochwalić się komuś, że ty wiesz więcej?Pomóc w znalezieniu brakującego słowa?
	10.Ludzie się boją tego czego nie znają, gdy już oswoimy się z językiem obcym, nie będzie to żaden problem by rozpocząć konwersację.
	2.Oglądaj filmy w wersji oryginalnej, czytaj informacje w sieci. Zwiększysz w ten sposób zasób słów.
	11.Wystarczą chęci i silna wola
	3.Zacznij od prostych rzeczy, np.napisanie do znajomego, jeśli nie masz nikogo takiego,postaraj się być aktywnym na lekcjach.
	5.rozmawiaj z nauczycielem o codziennym życiu. To zawsze jest sposób na przełamanie bariery.
	6.Ludzie nie gryzą,nie obawiaj się, możesz się pomylić.

	Miło nam zaprezentować dzieła naszych zdolnych uczniów. Jesteśmy zachwyceni, że decydujecie się na ujawnienie swojej twórczości. Oby tak dalej!
	Wszyscy chcemy zajrzeć za zasłonę,
	ale gdy już to robimy z reguły zamykamy oczy
	i udajemy, że to co zobaczyliśmy,
	tak na prawdę nie istnieje.
	spoglądanie w niezmierzoną ciemność sprawia,
	że to, co się w niej czai spogląda również na nas.
	zabijając potwory uważajmy byśmy się nimi nie stali.
	~limitless
	"Rozprawa"
	Czy chciałbym być jednym spośród wszystkich,
	a może ktoś by wybrał mnie spośród właśnie nich.
	To jak rozprawa sądowa
	Dostajesz wyrok na miłość.
	Ale dlaczego?!
	Ktoś Cię zobaczył i wybrał jako tego jedynego...
	- Ducky 2017


