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ZA CO KOCHAMY JESIEŃ?
Zapytani o ulubioną porę roku zazwyczaj
wskazujemy na wiosnę lub lato. Jesień jest rzadko
uznawana za ukochaną przez nas porę. 
W pierwszym odruchu przypominamy sobie, że to
okres deszczu i chłodu. Jednak jesień ma swoje
zalety! Przecież po szaleństwach lata należy się
trochę wyciszyć i uspokoić. Jest to czas zadumy i
wsłuchania się w samego siebie.
Jesień to także 1 listopada i święto Wszystkich
Świętych. Czas, w którym wspominamy naszych
bliskich zmarłych, tych, którzy od nas odeszli.
Dzięki temu okresowi zadumy możemy lepiej
poczuć tę więź.
Jesień to także barwy, najbardziej niezwykłe,
intensywne, drgające i tańczące w jesiennym
słońcu. Ta pora roku ma swoje niezwykłe zalety!
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DLACZEGO LUBIĘ RYSOWAĆ?

Aleksandra Ujma: Od kiedy rysujesz?
Zuzanna Rokwisz: Rysuję od zawsze.
Jednak przełomowy moment nastąpił
około 2 lat temu, kiedy byłam po
poważnym złamaniu ręki. Można
powiedzieć że rysunek był swego rodzaju
rehabilitacją dla mojej ręki.

AU: Co Cię zafascynowało w rysowaniu? 
ZR: Praktycznie nic, po prostu lubię to
robić, a w dodatku mi to całkiem ładnie
wychodzi więc… czemu nie? Rysunek
jest świetną opcją na spędzanie wolnego
czasu.

AU: Co najbardziej lubisz tworzyć?
ZR: Najbardziej lubię rysunki realistyczne,
takie jak portrety, słynne fanarty, martwą
naturę oraz płaskorzeźby.

AU: Czy w przyszłości chciałabyś zrobić
wystawę ze swoimi pracami?
ZR: Nie chciałabym robić wystaw moich
prac, ponieważ jest wiele bardziej
utalentowanych artystów ode mnie. 

AU: Czy w przyszłości chciałabyś iść do
szkoły plastycznej?
ZR: Tak, zamierzam pójść do liceum
plastycznego niedaleko Krakowskich
Błoń, ale nie ze względu na moje rysunki,
tylko na inne przedmioty, które są bardzo
interesujące, np. zajęcia z fotografii,
grafiki komputerowej czy zajęcia z
techniki, na których można robić
niesamowite makiety i inne formy
użytkowe.

AU: Jakim przyborem najbardziej lubisz
rysować?
ZR: Używam kredek i promarkerów,
często również zostawiam sam obrys
czyli lineart. Przy moich rysunkach lubię
także stosować formę „wypuklenia”
używając do tego białego żelopisu czy też
świecących pisaków, które odbijają
światło.

AU: Czy ktoś z twojej rodziny również był
utalentowany plastycznie?
ZR: Tak, mój dziadek miał studio
fotograficzne, a prócz tego sam dużo
rysował i malował. Również dziadek od
strony taty lubił tworzyć różne prace. 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 17 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL TeamNews

ZUZANNA ROKWISZ 

AU: Czy masz jakiegoś ulubionego
artystę?
ZR: Moim ulubionym artystą jest
zdecydowanie Jan Matejko, który
prawdopodobnie był spokrewniony z
moim pradziadkiem. Ze współczesnych
artystów bardzo lubię Samantę Leśniak.
Jej prace mnie fascynują.

AU: Którą ręką rysujesz?
ZR: Rysuję i piszę prawą ręką, aczkolwiek
nie jestem wrogo nastawiona do
posługiwania się lewą. Krótko mówiąc
potrafię obiema dłońmi pisać i rysować.

AU: Czy myślisz, że uda Ci się osiągnąć
jakiś sukces w dziedzinie rysowania?
ZR: Uważam, że tak, lecz nie dążę do
tego. Jeśli spodoba mi się temat danego
konkursu to biorę w nim udział. Nie chcę
osiągać sukcesów w czymś, co mi się nie
podoba.

Wywiadu udzieliła Zuzanna Rokwisz
Zredagowała Aleksandra Ujma

Klasa II A
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Wzorzyste paznokcie

HAND MADE ...

Marzysz o paznokciach, które przyciągną uwagę i
wzbudzą zachwyt w oczach otoczenia? Idealny manicure
można urozmaić dodając oryginalne wzorki na
paznokciach. Oto metody, które pozwolą Ci stworzyć na
swoich paznokciach wyjątkowe obrazy. 
Metoda One Stroke Na paznokciach można stworzyć
wyjątkowe obrazy poprzez namalowanie np. kwiatków,
motyli i wszystkiego, co tylko przyjdzie nam do głowy.
Do takiego zdobienia niezbędne są farbki akrylowe i
cienki, odpowiednio przycięty pędzelek. Pędzelek należy
namoczyć i nanieść na jego końce 2 kolory farbek.
Następnie jednym pociągnięciem tworzy się wzory.
Naklejki wodne tzw. kalkomania Należy pomalować
paznokcie na wybrany kolor i poczekać aż lakier dobrze
wyschnie. Następnie wycinamy wzór z arkusza i
zdejmujemy zabezpieczającą folie. Przygotowujemy
wodę w talerzyku i wkładamy do niej naklejki (ok. 2
min.). Zdejmujemy folię, gdzie jest narysowany wzorek i
przykładamy do płytki paznokcia (pamiętamy o
dokładnym wygładzeniu wzoru).
Całe paznokcie najlepiej zabezpieczyć top coatem lub
bezbarwnym lakierem do paznokci.

https://bajkowepaznokcie.pl/wzorki-na-paznokciach/

https://zszywka.pl

https://zszywka.pl

http://www.cienistosc.pl

https://slybury.com

https://zszywka.pl https://zszywka.pl
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PIEKIELNY KĘSEK

Z dynią za pan brat ...

ZUPA Z DYNI

Małą dynię obrać ze skórki, usunąć
nasiona, miąższ pokroić. Cztery ziemniaki
obrać i pokroić w kostkę.
Zeszklić na maśle 1 cebulę i 2 ząbki
czosnku. Dodać dynię i ziemniaki,
doprawić solą, pieprzem i imbirem.
Smażyć, co chwilę mieszając.

Dodać gorący bulion warzywny, przykryć
i zagotować. Gotować przez około 15
minut. Zmiksować w blenderze z
dodatkiem mleka.

Pokroić kilka kromek czerstwego chleba
w kostkę, obsmażyć grzanki na odrobinie
masła, dodać zioła prowansalskie. 

Zupę podawać z grzankami.

PLACKI ZIEMNIACZANO-DYNIOWE

Obrać ze skórki i zetrzeć na tarce 3 duże
ziemniaki oraz podobną rozmiarowo
porcję dyni obranej ze skórki. Może być
to dowolny rodzaj dyni.

Do masy dodać 1 jajko, 2 łyżki mąki, sól i
pieprz. Posiekać zieloną pietruszkę i
dodać.

Na rozgrzany tłuszcz kłaść niewielkie
porcje masy kształtując placuszki. Po
odwróceniu na drugą stronę posypać
placki tartym żółtym serem. 
Smażyć na złoty kolor. Podawać z kwaśną
śmietaną.

Dynia jest skarbnicą witamin i minerałów.
Warto po nią sięgnąć na jesieni. 

                GORĄCO POLECAMY !!!!

www.kwestiasmaku.com

www.smaczny.pl
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JĘZYK ANGIELSKI ...

ABOUT ENGLISH LANGUAGE...

English language is a West Germanic language that was first spoken in early medieval
England. It was named after the Angles (a Germanic tribe) who  migrated to England.
There were many other languages that influenced English language (Latin, German,
French).

Today it is the third most popular native language in the world after Chinese and
Spanish.

English is the most popular second language worldwide. There are more people who
have learnt this language as a second language than its native speakers. It is mainly
spoken in Great Britain, but also in the United States of America, Ireland, Iceland,
Australia, New Zealand, Canada  and the Republic of South Africa. The reason for this
is historic. The history of these countries was strictly connected with the history of
Englnd and, later on, of Great Britain.

There are a lot of differences in spelling  and accents. There are many dialects of
English. English language is very common so it is spoken in many countries and is
considered to be the language of international commerce and business.

English has probably the most words compared to all other languages in the world. It
is impossible to count how many exactly :)))

Zuzanna Rokwisz i Wioletta Krawczyk, II A

Z. Rokwisz Z. Rokwisz
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NIEJEDNO MA IMIĘ...

Why do they speak English in Canada?

The majority of Canadians speak mainly English but some people speak French. How
is it possible? In the past Canada was under the French rule.

In Canada there is a variety of regional accents, but they are more similar to the
American accent.

The first settlers in Canada were the French, later on the English followed. Many
people came from the United States of America because they were granted land and
encouraged to settle in Canada. Of course many Canadians also speak French, so
basically it is a bilingual country.

Aleksandra Sikora, Wiktoria Jałocha, II A

Why do they speak English in Australia?

I n the 18th century the English sent prisoners (and their families) to Australia and
that's how they populated Australia. There were also Aboriginal people there. The
newcommers tried to teach them English and make them live the way they lived: build
houses, go to schools. However this was not successful. Finally Australians forced
the Aboriginal people  to serve them.

Now the rights of both groups of people are equal. However, the official language of
Australia is English.

Michał Luzar, Damian Anioł, II A

Z. Rokwisz Z. Rokwisz
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STREFA UCZNIA
Warto wiedzieć, że istnieje szereg skutecznych techniki pamięciowych, które ułatwiają
nam szybsze zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. 
Zbiór takich technik nazywamy MNEMOTECHNIKAMI. Poznanie i ich stosowanie
pomaga w codziennym życiu, w szkole oraz w nauce języków obcych.

Na początek poznajcie, w jaki sposób, skutecznie można zapamiętać słówka z języka
angielskiego:

flash cards -  rysujemy znaczenie do nowo poznanego słowa,
fiszki - mamy obrazek i podpisujemy go w języku angielskim.

http://www.rudymspojrzeniem.pl

R e d a k c j a
TeamNews

Damian Anioł, II A
Wiktoria Jałocha, II A
Wioletta Krawczyk, II A
Michał Luzar, II A
Zuzanna Rokwisz, II A
Aleksandra Sikora, II A
Aleksandra Ujma, II A
p. Renata Marona
p. Karina Sikora

https://indywidualni.pl
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