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     Czy umiemy się właściwie zachować w każdej sytuacji?
Wiele osób (nawet dorosłych) ma z tym problem. Chcemy temu
zaradzić, dlatego uczestniczyliśmy w warsztatach „Akademia
Dobrych Manier” prowadzonych przez p. Marię Bujas-
Łukaszewską- pomysłodawczynię projektu, która pracowała
m.in. w Departamencie Protokołu Dyplomatycznego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Oto kilka cennych rad:

Dzień dobry pierwsi mówią: młodszy-starszemu,
mężczyzna-kobiecie, podwładny-przełożonemu.
Rękę podaje pierwszy: starszy-młodszemu, kobieta-
mężczyźnie, przełożony-podwładnemu.
Osobom nieznajomym kłaniamy się w: poczekalni u
lekarza, małym sklepie, windzie, na szlaku turystycznym,
przedziale kolejowym.
Gdy dzwonimy do kogoś, zawsze się przedstawiamy.
Wyłączamy telefon w kinie, teatrze, szkole, kościele.
Przy drzwiach pierwszeństwo ma wychodzący.
Solenizant powinien rozpakować prezent przy gościach.
Wszystkie części garderoby powinny być czyste i schludne.

Na apelu, który odbył się 9 stycznia, uczniowie prezentowali
przygotowane scenki przedstawiające zachowanie w różnych
sytuacjach. Oglądający mogli ocenić, czy było ono właściwe,
czy też nie.
Warto pomyśleć, zanim coś zrobimy lub powiemy, żeby nie
popełnić faux pas (fo:pa), czyli nie narobić sobie obciachu.

Opracowanie redakcyjne na podstawie folderu „Akademia
Dobrych Manier”

Wytrawnie i na słodko
CIASTECZKA Z LENTILKAMI
Składniki:
18 dkg mąki pszennej, 6 dkg mąki
ziemniaczanej, 125 g masła, 4 łyżki cukru
pudru,cukier waniliowy, jajko,1 łyżka
proszku do pieczenia 
Sposób wykonania:
Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy
na stolnicy, umieszczamy w lodówce na
około 20 min. Ciasto wyjmujemy i
wałkujemy na grubość 1 cm i wykrawamy
za pomocą foremki, przekładamy na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Na każde ciasteczko dajemy lentilki, lekko
dociskając je do ciasta. Pieczemy w 160
stopniach przez 15-20 min.
Ciastek wyjdzie około 20 szt.
Smacznego!
     poleca Wiki Gorzkowska
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PÓŁ DROGI DO WAKACJI ZA NAMI...
Hej! Jak się czujecie po świętach? Szczęśliwi,
wypoczęci, a może…okrąglejsi po świątecznym
przejedzeniu? Ja na pewno! Bardzo cieszę się, że to
już koniec semestru. W końcu pół drogi do wakacji za
nami. Na szczęście już niedługo wyczekiwane ferie.
Macie już jakieś plany?
Ja na ferie wyjeżdżam na narty z moją najlepszą
przyjaciółką. Już nie mogę się doczekać. Tęskniłam
za tym sportem cały rok! Tak samo jak za
walentynkami. Uwielbiam tę atmosferę, miłość wręcz
wisi w powietrzu. Aż się żabie ciepło robi na sercu.
Dla wszystkich zauroczonych dobra wiadomość! Jak
co roku redakcja naszej gazetki organizuje
Walentynkową Pocztę. Macie okazję wysłać swojej
sympatii miły list. Jeśli się wstydzicie, może być
anonimowy. Czekamy tylko do 7 lutego /sala 42/.
Może ja coś dostanę?
Choć nowy semestr dopiero się zaczął, uczniom
zafundowano już dużo atrakcji.10 stycznia nasza
szkoła miała okazję oglądnąć balet pod tytułem
,,Szachy” w Teatrze Variette. Z tego co słyszałam,
nie wszyscy byli zachwyceni. Pewnie zazdrościli
tancerzom tej lekkości i zwinności. Tak jak ja… Na
szczęście swoje umiejętności taneczne będziemy
mogli sprawdzić już niedługo- niezastąpiony
samorząd szkolny z początkiem lutego organizuje
dyskotekę. Będzie się działo!  Rok zaczęliśmy więc
bardzo przyjemnie, choć nie wszyscy mają taki luz.
W styczniu odbyły się etapy rejonowe konkursów
kuratoryjnych. Wszystkim zakwalifikowanym
serdecznie gratulujemy! Klasy 6 i 7, objęte
programem DSD, miały też okazję sprawdzić swoje
umiejętności w drużynowych rozgrywkach:  Scrabble
po niemiecku. Zwyciężczynie szkolnych eliminacji:
Kamila Zych i Magda Szarek z 6b będą
reprezentować 130-stkę w międzyszkolnym turnieju.
Życzymy Wam powodzenia!
A ja życzę Wam wszystkiego dobrego w Nowym
Roku! Wytrwajcie w swoich postanowieniach!
              Buziaki      Tosia /Iga Jaworska/

DLA MIŁOŚNIKÓW RYSUNKÓW
Brushmarkery PRO firmy Karin zawierają 2,4 ml farby.
Zostały wyprodukowane w technologii „płynnego
atramentu”, dzięki czemu nie zmieniają intensywności
barwy aż do ostatniej kropli oraz pozwalają na bieżąco
kontrolować ilość farby, co jest bardzo przydatne. Są
dwukrotnie bardziej wydajne od tradycyjnych
markerów filtrowych. Dodatkowo wyposażone są w
japońską bardzo wytrzymałą i super elastyczną
końcówkę nylonową. Zawierają nietoksyczne farby o
intensywnej barwie na bazie barwników lub w
przypadku kolorów neonowych, na bazie pigmentów.
Kolory można mieszać, rozjaśniać i uzyskiwać
przejścia tonalne, stykając końcówki markerów.
Mam mniejszy pojemnik, a co za tym idzie 26
markerów i 1 blender. Uważam, że brushmarkery
PRO firmy Karin są bardzo przydatne w rysowaniu np.
komiksów, projektowaniu, dzięki nim można o wiele
łatwiej wykonywać przejścia tonalne. Jestem z nich
bardzo zadowolona.
                                         Patrycja Galas
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Wytrawnie i na słodko                  

ŻABIE OCZKA
Składniki:
30 dkg mąki, kostka masła, 2 żółtka, 25 dkg żółtego
sera,10-15 dkg oliwek nadziewanych papryką
Sposób wykonania:
1. Ser ścieramy na tarce o małych oczkach. Mąkę i
masło siekamy, mieszamy z serem, dodajemy
żółtka. Wyrabiamy ciasto, w razie potrzeby
podsypujemy mąką. Wałkujemy na o,5 cm placek i
wycinamy kółka.
2. Oliwki przekrawamy w poprzek i delikatnie
wciskamy pośrodku ciastek. Pieczemy około 15
minut w temperaturze 200 stopni 
SMACZNEGO!         poleca Wiki Gorzkowska
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serial...

nowości kinowe

Stranger Things jest to amerykański serial z gatunku
science-fiction oraz horroru, stworzony przez braci
Dufferów.
Akcja rozgrywa się w małym miasteczku Hawkins
około lat 80-tych XX wieku. Gdy dwunastoletni Will
Byers nie wraca na noc do domu, nic nie wzbudza
podejrzeń. Rodzina sądzi, że chłopiec został na noc u
przyjaciela, u którego spędził cały dzień. Dopiero gdy
rano nie wraca, wychodzi na jaw, że Willa nie
widziano od zeszłego wieczoru, gdy rozdzielił się z
dwójką kolegów na rozstaju dróg. Do domu nie dotarł.
Rozpoczynają się poszukiwania. Poszukiwania nie
przynoszą rezultatów. Tylko Joyce, matka chłopca,
nie poddaje się i robi wszystko, by odnaleźć syna. W
końcu odkrywa coś przerażającego, straszny dowód
na to, że Will żyje i potrzebuje pomocy. Razem z
komendantem miejscowej policji- Jimem Hopperem
rozpoczynają nieoficjalne i bardzo niebezpieczne
śledztwo. W tym samym czasie w spokojnym
dotychczas miasteczku pojawia się dziwna
dziewczynka, mająca nadprzyrodzone zdolności i
zdająca się wiedzieć, co stało się z Willem.
Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii na temat
tego serialu, postanowiłam się więc na własnej
skórze przekonać czy faktycznie jest taki dobry. I nie
zawiodłam się. Od pierwszych minut widz może
odczuć niezwykły klimat całej historii- tajemniczość i
pewna doza strachu miesza się z realiami lat 80-tych.
Akcja trzyma w napięciu, oglądający odkrywa
tajemnice, zagłębiając się coraz bardziej w niezwykłą
historię. Najbardziej jednak zachwycili mnie
bohaterowie- mają naprawdę oryginalne osobowości,
a ich decyzje mają wyraźny wpływ na rozwój
wydarzeń.

Z całego serca polecam!
                                 Iga Jaworska

.

"Miłość pisana braillem"

12 -letnia Marie jest dobrą uczennicą i utalentowaną
wiolonczelistką, która niestety ma pewien sekret –
cierpi na nieuleczalną chorobę oczu, lecz ma także
pewien plan. Aby go zrealizować prosi o pomoc
nieśmiałego Victora - kolegę z klasy. Jeśli chcecie
dowiedzieć się, czy plan Marie się udał, biegnijcie do
kina 9 lutego.

"Pułapka czasu" Po zniknięciu naukowca trzy
osobliwe istoty wysyłają dziewczynę, jej brata i
przyjaciółkę w kosmos, aby go odnaleźć. W kinach
od 9 marca.

Już wkrótce:
„Sherlock Gnom” to, jak łatwo się domyślić,
kontynuacja „Gnomeo i Julii” – zabawnej animowanej
wariacji na wiadomy temat z udziałem.. krasnali
ogrodowych.

„Piotruś Królik” to kolejny film, którego nie można
przegapić. Jak pisze dystrybutor, tytułowy bohater
jest złośliwy, ciekawski, trochę zbyt pewny siebie, a
jednak nie sposób go nie kochać. Dzięki kapitalnej
animacji bohaterowie tego filmu wyglądają tak, jakby
przed chwilą skubali trawę przy miedzy.

Polska premiera „Wyspy psów” zaplanowana jest na
20 kwietnia, ale już po festiwalu w Berlinie
(2. połowa lutego), będziemy wiedzieć, w jakim
stopniu film jest adresowany do dzieci, a w jakim dla
dorosłych. Wes Anderson ma już na koncie film
animowany. „Fantastyczny Pan Lis” pokazał, jak pod
płaszczykiem kina dziecięcego można przekazywać
całkiem treści adresowane również do rodziców.

                   poleca Nicole Paolucci
/opr. na podstawie materiałów internetowych/
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- Co jeszcze ciekawego można tutaj robić?
Bardzo często odbywają się tutaj różnego typu
warsztaty. Dzieci chętnie przychodzą do
biblioteki
i dekorują ją.
- Jakie są inne Pani zainteresowania, oprócz
oczywiście czytania?
Bardzo lubię filmy, dlatego od paru lat
zapraszam gimnazjalistów na Akademię Filmową
Multikina. Lubię oglądać filmy z młodzieżą i jest
to pewien rodzaj edukacji. Wybieramy filmy z
dużej ilości nowych propozycji i chodzimy
razem na seans. Potem oceniamy taki film.
Zawsze się dzielimy opiniami na naszym blogu.

- Jakie ciekawe inicjatywy podejmuje biblioteka
w tym roku?

W tym rok tworzymy dalej bloga recenzenckiego.
Nasz blog jest obserwowany nie tylko w
Krakowie. Więc promujemy też wydarzenia
kulturalne. Próbujemy pokazać, jak ciekawie
spędzić czas i niekoniecznie jest to czas
spędzony z książką. Będziemy jesienią, czyli na
początku przyszłego roku szkolnego, mieli
bardzo ciekawe warsztaty związane z Jeżycjadą
/to seria książek Małgorzaty Musierowicz/.
Uczniowie, którzy lubią czytać, poprzez książkę
z serii Jeżycjada będą poznawać nowych
bohaterów. Po takich warsztatach otrzymają
również upominki. Dalej będziemy oglądali filmy,
już w przyszłym tygodniu idziemy na bardzo
ciekawy film pt.”I tak Cię kocham”.

-Prosimy o przedstawienie nowości szkolnego
księgozbioru?

Bardzo trudno byłoby mi go przedstawić,
ponieważ wyobraźcie sobie, że do naszej
biblioteki na przełomie listopada i grudnia trafiło
ponad 800 nowych książek. Myślę, że każdy z
Was w naszej bibliotece znajdzie coś dla siebie.
- Trafił w Pani ręce czarodziejski kamień, który
może sprawić, że przeniesie się Pani w dowolne
miejsce na świecie. Gdzie by to było?
Na pewno ciepłe morze, na pewno wybrzeże
gdzieś na południu Europy. Jeśli miałabym
wybrać jedno miejsce, byłaby to Portugalia.
         
  Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
                Kamila Zych i Magda Szarek.

Na czym polega praca bibliotekarza?
Jaki inny zawód byłby dla Pani
interesujący? Na te i inne ciekawe
pytania odpowiedziała nam
 p. Jolanta Pytel - nauczyciel
bibliotekarz.

-Na czym polega praca bibliotekarza?
Jest to praca z książką i czytelnikiem, czyli
uczniem.

-Czy jest to ciekawa praca?
Jest to bardzo interesująca praca, dlatego ją
wykonuję z przyjemnością. W tej pracy łączę
metody nauczycielskie, czyli pracuję z Wami na
różnego typu zajęciach, warsztatach. Tworzymy
od 6 lat blog recenzencki, czyli jestem też po
części dziennikarzem. Uczę Was obcowania z
książką i chciałabym, aby w naszej szkole
zawsze panowała moda na czytanie.

- Właśnie, jak można zachęcić uczniów do
czytania ?

Myślę, że najskuteczniej nie wprost tylko np.
przez grę, podczas której pokazujemy literaturę
trochę inaczej niż na lekcjach języka polskiego.
My się  bawimy literaturą, czyli patrzymy na
ilustracje, patrzymy, co tekst niesie ze sobą.
Jeśli książka jest popularna wśród uczniów,
staramy się, by dotarła do jeszcze większej
liczby czytelników. Promujemy też literaturę
przez naszego bloga, jeśli mamy coś ciekawego
do przekazania, to nie tylko piszemy recenzje,
ale i kręcimy krótkie spoty.

- Jaki inny zawód byłby dla Pani interesujący?
Innym zawodem, jaki mogłabym wykonywać,
byłby na pewno zawód podróżnika-dziennikarza.
Z książką w plecaku odkrywać nowe lądy, kraje,
spotykać nowych, ciekawych ludzi.

- Czy dzieci chętnie korzystają z biblioteki?
Bardzo chętnie, nie tylko przychodzą tu czytać
książki, ale po prostu spędzają tutaj przerwy,
spotykają się ze znajomymi i spożywają drugie
śniadanie.

O pracy nauczyciela
bibliotekarza

                             wywiad...
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