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Zimowe Igrzyska Olimpijskie

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu odbyły się w dniach 9-25 lutego. W 102 konkurencjach, w 15 dyscyplinach, brało udział 2922
sportowców. Na Olimpiadzie reprezentowane były 92 państwa: z Afryki 8 państw, z Ameryki 12 państw, z Azji 25 państw, z Europy 44 państwa
oraz z Oceanii 3 państwa. Znicz olimpijski zapaliła Kim You-na, koreańska łyżwiarka figurowa. Były to pełne wrażeń i emocji igrzyska, na których
sportowcy spełniali swoje życiowe marzenia oraz zdobywalirekordy.
Na igrzyskach zadebiutowała czeska snowboardzistka oraz narciarka Ester Ladecká, która jako pierwsza zawodniczka zdobyła na jednych zimowych
igrzyskach dwa złote medale w dwóch różnych dyscyplinach. Na pewno dobrze zapamięta tę olimpiadę także Marit Bjørgen, która wyprzedziła Olego
Bjørdalena, norweskiego biathlonistę, w dorobku olimpijskich medali- zdobyła ich 15. Tym samym została najbardziej utytułowaną sportsmenką w historii
zimowych igrzysk olimpijskich. Najwięcej medali spośród krajów wywalczyła Norwegia- 39. Polska reprezentacja zdobyła jedyniedwa medale: jeden złoty i
jeden brązowy, choć Polacy startowali w 11 dyscyplinach. 
Po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich przyszedł czas na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, które odbyły się w dniach 9-18 marca. Uczestnicy brali udział w
83 konkurencjach, w 6
dyscyplinach. W olimpiadzie wzięło udział 49 reprezentacji. Polskę reprezentowało 8 sportowców. Jedyny medal zdobył Igor Sikorski w narciarstwie, w
slalomie. Idea igrzysk paraolimpijskich bardzo mi się podoba. Podziwiam sportowców za ich walkę z samym sobą, wolę życia i postawę pełną radości mimo
niepełnosprawności, z jakimi przychodzi im się mierzyć. Zdecydowanie moimi ulubionymi dyscyplinami na zimowych igrzyskach są biegi narciarskie oraz
narciarstwo alpejskie. Podoba mi się, że są to dyscypliny, w których wynik jest oczywisty, niepoddający się subiektywnej ocenie. Po prostu o wyniku
decyduje uzyskany czas! Nie ma tutaj arbitralnych decyzji sędziów, wszystko wydaje się klarowne i sprawiedliwe. Trochę szkoda, że igrzyska na najbliższe
lata przeniosły się do Azji – następne letnie odbędą się bowiem w Tokio, zimowe zaś w Pekinie. Ma to swoje minusy – trzeba oglądać transmisje w nocy,
poza tym kibicowanie na żywo staje się praktycznie niemożliwe. Gdyby się odbywały w Europie, chętnie pojechałabym pokibicować biało-czerwonym.
Tymczasem pozostaje czekać na kolejne igrzyska w 2022 roku w Pekinie!

                                                                                                                                Zosia Bogołębska, VIa

Prima aprilis

Z okazji zbliżającego się prima aprilis gazetka szkolna przygotowała dla was 5 sposobów na
zażartowanie z bliskich. Oto one:
Mydło
Jeśli masz w domu mydło w kostce, wystarczy, że pomalujesz je całe przezroczystym lakierem do
paznokci. Nieważne, ile ktoś będzie je pocierał, nie zadziała.
Niedziałająca myszka
Odwróć myszkę komputerową i zaklej jakąś naklejką lub taśmą czujnik. Kiedy ktoś będzie próbował
użyć myszki, ta nie będzie działać.
Fałszywy mandat
Skseruj jakiś fałszywy mandat, wypełnij go i włóż za wycieraczkę samochodu. Pamiętaj, by napisać
gdzieś na dole, że to wszystko taki mały żart.
Rozbity ekran
Zmień czyjąś tapetę telefonu lub komputera, na jakąś z rysą lub rozbiciem.
Szklanka z wodą
1. Wlej wodę do szklanki.
2. Umieść w niej jakąś ważną rzecz, która nie zniszczy się pod wpływem wody (np. klucze).
3. Postaw na szklance kartkę.
4. Odwróć szklankę do góry nogami i postaw.
5. Wyjmij kartkę spod szklanki.
6. Rozlaną wodę wyczyść. Gotowe! 
                                                                                      Monika Kominek, VIb

Dodatkowo: Tylko dla posiadaczy iPhonów:
1. Wejdź w ustawienia
2. Wejdź w ,,Ogólne”
3. Kliknij ,,Klawiatura”
4. Następnie w ,,Zastąpienie tekstu”
5. Zmień słowo ,,tak” na ,,nie” i słowo ,,nie” na
,,tak”.
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Pjongczang 2018

SKOKI NARCIARSKIE
W konkursach skoków narciarskich było wiele niespodzianek. W konkursie na tzw. normalnej skoczni
miejsca w naszej kadrze zabrakło dla Piotra Żyły. Po pierwszej serii niespodziewanie na 1. miejscu był
Stefan Hula, który skoczył 111 m. Niestety, w drugiej serii tej konkurencji szczęście już mu nie
dopisało, wylądował bliżej (105,5 m) i ostatecznie zajął 5 miejsce. Mistrzem olimpijskim został Andreas
Wellinger, a nasi najlepsi reprezentanci, Kamil Stoch i Stefan Hula zajęli odpowiednio 4 i 5 miejsce. W
kolejnym konkursie, na dużej skoczni nie było niespodzianek. Nasz rodak, Kamil Stoch, nie zawiódł i
zdobył 3 olimpijskie złoto  w karierze. Emocjonujący był także konkurs drużynowy Po niezwykle
zaciętej rywalizacji, która toczyła się do ostatniego skoku, nasze Orły po raz pierwszy w historii zajęły
trzecią lokatę na podium, wpisując się tym samym na karty historii polskiego sportu.

BOBSLEJE
Bobsleje to niezwykle ciekawa dyscyplina zimowych igrzysk olimpijskich. Konkurencje odbywają się w
kilku kategoriach, w zespołach dwu- i czteroosobowych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Załogi
zjeżdżają w specjalnym pojeździe, zwanym bobem, po specjalnie przygotowanym torze. W każdym
konkursie poszczególne drużyny zjeżdżają cztery razy – wygrywa ta z najlepszym czasem, który jest
sumą czasów wszystkich ślizgów. Podobnie jak w konkursie drużynowym skoków narciarskich, tak i
tu walka była zacięta do samego końca. Ciekawostką był fakt, że w konkurencji dwójek mężczyzn 
pierwsze miejsce zajęły ex equo reprezentacje Kanady i Niemiec z czasami 3,16,86  Gospodarze też
mieli powód do radości, bo reprezentacja ZJEDNOCZONEJ KOREI zdobyła 2 miejsce w czwórkach
mężczyzn.

HOKEJ
W hokeju już rozgrywki grupowe były niesamowite. W poszczególnych meczach eliminacyjnych
mogliśmy oglądać wiele spektakularnych bramek. W kolejnych etapach turnieju nie brakowało
niespodzianek. W ćwierćfinale z Olimpiadą pożegnali się Szwedzi oraz Amerykanie, czyli dwie z
najsilniejszych reprezentacji w tej dyscyplinie. W kolejnej rundzie zabrakło też Finów. Dzięki
sensacyjnemu zwycięstwu nad Kanadą w meczu półfinałowym, Niemcy awansowali do finału, w
którym ostatecznie przegrali z Olimpijczykami z Rosji, zajmując 2. miejsce. Po emocjonującym meczu
o 3. miejsce reprezentacja Kanady pokonała Czechów, uzupełniając tym samym podium.

Najważniejszym momentem tych igrzysk było zjednoczenie obu Korei, które na czas sportowego
święta wystawiły wspólną reprezentację.

                                                                                     Filip Bednarek, Vc
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Czas w coś zagrać!

LEGO WORLDS to gra sandboxowa skierowana do osób mających więcej niż 6 lat. Została ona wydana oficjalnie 7 marca 2017 roku. Gra rozgrywa się w
światach* zrobionych wyłącznie z duńskich klocków. W grze nie ma żadnych zasad i jedyne co cię ogranicza to twoja wyobraźnia i jej fizyka. Po przejściu
samouczka, w którym dowiadujesz się, jak budować, niszczyć naturalne tereny, kopiować, malować, wykonywać zadania itp. Możesz już sam zarządzać,
co chcesz zrobić. Oczywiście nie ma tak łatwo - jest wiele rzeczy do odblokowania, jak na przykład zebranie wszystkich gotowych budowli, które można
znaleźć w skrzyniach, rozmieszczonych po mapie, czy zebranie wszystkich rodzajów klocków LEGO, z których możemy budować własne budowle. W
LEGO WORLDS możemy również spotkać wrogie potwory jak szkielety, zombie czy nawet yeti. Niszcząc je zdobywamy pieniążki, które możemy
wymienić w sklepie, na rzeczy potrzebne do handlu, ale to potem. Możemy również znaleźć różne zwierzęta, takie jak konie, świnie, krowy, kury, ryby, byki i
wiele więcej, które możemy dosiąść i jeździć [tak, kury i ryby się nie liczą], a także zabić dla pieniędzy [na szczęście dają mało]. Można je także hodować
zakładając farmę. W grze możemy spotkać także NPC** z którymi można handlować, zdobywając rzeczy których pragną, w zamian za nagrodę. NPC są
również atakowane przez potwory. Za obronę NPC także dostajemy nagrodę. LEGO WORLDS jest łudząco podobne do innej popularnej gry sandboxowej
noszącej tytuł ,,MINECRAFT’’, lecz różnią się bardzo pod względem grafiki, którą moim zdaniem LEGO WORLDS ma lepszą. Podsumowując: LEGO
WORLDS to bardzo rozbudowana gra z świetną grafiką, tysiącoma pomysłami na dobrą zabawę i wspomaga rozwijanie kreatywności. Polecam ją każdemu
dziecku, które lubi sandboxy, przygody, a przede wszystkim klocki LEGO.

*w grze możesz generować  własne, losowe światy.
**określenie każdej postaci w  grze w którą nie wciela się żaden z graczy.

                                                                                                                                                  Jakub Pietrasik, Vc

                                                   ZAGADKA
To był piękny, upalny dzień. Detektyw Jack przechadzał się po plaży, kiedy nagle usłyszał czyjś płacz. Podszedł bliżej do łzawiącej kobiety i spytał, co się
stało. Ta odpowiedziała:
,,- Zdjęłam moją bransoletkę podczas opalania i odłożyłam na książkę, obok mnie. Położyłam się i przez przypadek zasnęłam. Gdy się obudziłam już jej nie
było”.
Detektyw zamyślił się. Obok ręcznika dziewczyny nie było żadnych innych śladów poza jego i jej odciskami stup. Do tego dziewczyna leżała w bardziej
odosobnionej strefie plaży. Najbliższe ręczniki i tak były za daleko, by móc sięgnąć po bransoletkę bez pozostawienia żadnego śladu. Najbliżej miejsca
przesiadywania dziewczyny znajdowały się cztery osoby – tenisistka, nurek, wędkarz oraz surfer. Jack spojrzał na nich po kolei i domyślił się, kto mógł być
odpowiedzialny za kradzież bransoletki. Kto i jak to zrobił?

                                                                                                                                                 Monika Kominek, VIb
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Wielkanoc

   W roku 325 podczas soboru nicejskiego ustalono Święta Wielkanocne. Święta te to najstarsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa.
Obchody wielkanocne nawiązują do ostatnich dni życia Jezusa. Najważniejsze dni tych świąt to Wielki
Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela. W Wielki Piątek upamiętniamy śmierć Chrystusa na krzyżu.
W Wielką Sobotę przychodzimy do kościoła i święcimy święconkę, która powinna składać się
przynajmniej z siedmiu elementów oraz odwiedzamy symboliczne groby Mesjasza. Natomiast w
Wielką Niedzielę świętujemy zmartwychwstanie Jezusa. Po tym dniu następuje poniedziałek
wielkanocny zwany śmigusem-dyngusem lub lanym poniedziałkiem. Dopiero po niedzielnej rezurekcji
można zasiąść do świątecznego śniadania. Zaczynamy je od złożenia sobie życzeń i stukania się
pisankami. Baranek wielkanocny to symbol niewinności, natomiast jajka symbolizują nowe życie i
zmartwychwstanie. Zajączek to znak odradzania się przyrody i nieśmiertelności. W różnych regionach
Polski obchodzenie Świąt Wielkiej Nocy może się nieznacznie różnić.

                                                                                                                                               
Weronika Stasinowska, Vc

Tradycje i zwyczaje wielkanocne

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki –
rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za
obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością
sąsiadów.

Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek
z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa), mięsa i wędlin (na znak, że
kończy się post). Święcono też chrzan, bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez
słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło
się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.

Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy.
Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na
zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od
oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak,
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się
święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim
czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe
mówi: „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec
świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i
miłości.                                                                                                                             
                                  Wiktoria Karp, VIb
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Wielkanoc za granicą

WIELKA BRYTANIA
Święta w Wielkiej Brytanii wyglądają nieco inaczej niż nasze święta w Polsce. Nazwa świąt „Easter” pochodzi od imienia anglosaskiej bogini wiosny – Eostre. Bogini ta symbolizuje szczęście i narodziny, oraz początek ciepłej pogody.

Dawniej święta były symbolem nadchodzącej wiosny. Jeśli nadchodząca wiosna nie przynosiła ciepłego powietrza, Brytyjczycy palili ognisko, by chociaż w
ten sposób wzmocnić odczucie ciepła. Okazją do świętowania było również zakończenie okresu Wielkiego Postu.
Obecnie Święta w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, są dniami wolnymi od szkoły i pracy. Pierwszy dzień, zaliczany do okresu wielkanocnego to
Wielki Czwartek, znany jako Maundy Thursday. Nie jest dniem wolnym od pracy, ale jest dniem wyjątkowym, ponieważ zgodnie w XVII wieczną tradycją,
tego dnia monarcha obmywał nogi ubogim poddanym, oraz wspierał ich, rozdając pieniądze. Obecnie, w Maundy Thursday, Królowa Brytyjska rozdaje
nagrody za służbę społeczeństwu, w postaci symbolicznych monet, wybijanych specjalnie na tę okazję.
Wielki Piątek w tradycji Brytyjczyków to Good Friday. Jest dniem wolnym od pracy. Do dzisiaj nie wiadomo, skąd wywodzi się nazwa Good Friday. Istnieją
teorie, że nazwa tego świątecznego dnia pochodzi od wielkiego dobra (good), które przyniosło ukrzyżowanie Jezusa. Brytyjczycy, będący chrześcijanami
udają się w Wielki Piątek do kościołów na nabożeństwa. Pozostali najczęściej wyjeżdżają na krótkie wakacje.
Wielka Sobota, czyli Holy Saturday lub Easter Even, to dzień zadumy nad grobem Jezusa. Tego dnia Brytyjczycy uczestniczą w mszach, które odbywają
się w ciemności, do czasu zapalenia specjalnej świecy – Paschału. Holy Saturday wiąże się również z tradycją przygotowania pisanek. Obecnie tradycja
dekorowania jajek została zastąpiona przez jajka czekoladowe. 
Świętowanie Niedzieli Wielkanocnej (Easter Sunday), rozpoczyna się w sobotę, po zachodzie słońca zapaleniem Paschału.  Jest to czas spędzony w gronie
rodziny. Brytyjczycy obdarowują się w tym dniu jajkami oraz organizują zabawy. Jedną z zabaw wielkanocnych jest Egg Hunt, czyli polowanie na jajka. W
niektórych częściach Wielkiej Brytanii biega się z jajkami na łyżeczkach, pilnujący aby nie spadły (Egg and Spoon Race), lub stacza się je ze zbocza góry
(Rolling Eggs). Symbolem Świąt Wielkanocnych jest również Easter Bunny, który nie ma jednak nic wspólnego z polskim zajączkiem wielkanocnym. Easter
Bunny znany jest z przynoszenia dzieciom słodyczy.
Easter Monday, czyli Wielkanocny Poniedziałek, to ostatni dzień świąt wielkanocnych. Brytyjczycy wykorzystują ten dzień na odwiedziny rodziny i przyjaciół.
Ponadto, dzień ten upływa na odpoczynku, pracach domowych i w ogrodzie. Tego dnia w Wielkiej Brytanii otwarte są już wszystkie sklepy.
Święta w Wielkiej Brytanii związane są z kilkoma potrawami, które zawsze goszczą na stołach Brytyjczyków. Są to gotowane jajka, tradycyjnie podawane na
wielkanocne śniadanie (boiled eggs), pieczona jagnięcina, serwowana z sosem miętowym i warzywami w Niedzielę Wielkanocną (roast lamb), ciasto
budyniowe obsypane rodzynkami i ciastkami (ester pudding) oraz ciasto owocowe przykryte warstwą marcepanu, udekorowanego 11 marcepanowymi
kulkami (Simnel cake).
Choć Easter wygląda ciekawie, Brytyjczykom z pewnością spodobałby się zwyczaj oblewania wodą w Lany Poniedziałek. Pomimo różnic w tradycjach
związanych z Wielkanocą w Polsce i Wielkiej Brytanii, niezależnie od miejsca ten czas daje okazję na spotkania z rodziną i przyjaciółmi, czego Wam życzę.
                                                                                                                Maja Smolińska, IVb
NIEMCY
Święta Wielkiejnocy wyglądają w Niemczech nieco inaczej niż w Polsce. Co więcej, prawie każdy land ma typowe dla niego zwyczaje i tradycje.

Przygotowania do Świąt
Czasem przygotowań do Wielkanocy jest tradycyjnie Wielki Post (Fastenzeit lub Passionszeit), a szczególnie tydzień przed niedzielą Zmartwychwstania. U
nas nazywa się go „Wielkim”, a za Odrą – Karwoche. Bardzo ważne miejsce w przygotowywaniu domu na Święta zajmuje bukiet wielkanocny – są to
ustawione w wazonie zielone gałązki przybrane kolorowymi wydmuszkami jajek. Niektórzy w ten sposób ozdabiają również krzewy czy małe drzewka przed
domem. Poza tym, podobnie jak w Polsce maluje i dekoruje się jajka, choć ten zwyczaj jest nieco mniej popularny niż u nas.
Zielony Czwartek
Wielki Czwartek zwany jest w Niemczech Zielonym Czwartkiem (Gründonnerstag). Co ciekawe, nie jest do końca jasne, skąd wzięła się ta nazwa. Według
jednej z teorii pochodzi ona od zielonych szat liturgicznych noszonych tego dnia przez księży do XVI wieku. Z kolei inni badacze wywodzą ją od pokutników,
których nazywano w średniowieczu „Zielonymi”
Obecnie jest to dzień malowania jajek na zielono. W wielu regionach panuje zwyczaj, by w Zielony Czwartek koniecznie zjeść coś zielonego. Na stole
powinny się znaleźć przede wszystkim pierwsze wiosenne nowalijki – oczywiście zwłaszcza te zielone: szczypiorek, sałata czy szpinak.
Wielki Piątek – Karfreitag
W przeciwieństwie do Zielonego Czwartku Wielki Piątek (Karfreitag) jest w całych Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Czasem nazywa się go
także Cichym Piątkiem (Stiller Freitag). Jest to dla wierzących Niemców dzień modlitw i nabożeństw, które towarzyszą wspominaniu śmierci i składania
Jezusa do grobu. Wtedy też organizuje się tzw. agapę, czyli symboliczny wspólny posiłek składający się z chleba, wody i wina, który spożywa się
najczęściej w salach katechetycznych kościoła. Post ścisły nie jest tego dnia rygorystycznie zachowywany.
Wielka Sobota – Karsamstag
Wielka Sobota – czyli w Niemczech Karsamstag lub Stiller Samstag – jest podobnie jak w Polsce dniem wyciszenia, kiedy nie odprawia się mszy świętej.
Tradycja święcenia potraw, bez której nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkiej Nocy, jest u naszych zachodnich sąsiadów zupełnie nieznana.
Wielkanocna Niedziela i Wielkanocny Poniedziałek
Niedzielę rozpoczyna się tradycyjnie mszą rezurekcyjną, która odprawiana jest wcześnie rano. Bardzo popularny jest zwyczaj stukania się jajkami
(Ostereiertitschen) przy śniadaniu. Każdy członek rodziny wybiera sobie swoją pisankę i kolejno stuka się nią z innymi – wygrywa posiadacz jajka z
najmocniejszą skorupką. Zabawa ta jest znana również w Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii, a także w innych częściach Europy: na Bałkanach, w
Skandynawii, a nawet w Rosji.
                                                                                     
                                                                                                  Hanna Szpilka, IVb
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Leonardo da Vinci - człowiek renesansu

  Przez ponad 500 lat Leonardo do Vinci był postrzegany jako wyjątkowy geniusz, wybitny naukowiec,
inżynier i artysta, który wynalazł niezwykłe maszyny i przewidział pewne aspekty obecnych czasów.
Był to niesamowity człowiek, który z pewnością wyprzedzał swoją epokę. Pewnie każdy zna jego
obrazy, takie jak "Mona Lisa" czy "Dama z łasiczką". 
  Ostatnio byłam w EC1 ŁÓDŹ, aby zobaczyć wystawę poświęconą właśnie Leonardo da Vinci.
Podczas zwiedzania zaskoczyła mnie jego pomysłowość. Wszystkie maszyny były niesamowite,
pokazywały potrzeby renesansu, ale przede wszystkim potrzeby teraźniejszych czasów. Wymyślił on
wiele wynalazków, aby wspomóc wojsko. Na wystawie można było znaleźć miniatury, np.: katapulty,
czołg według jego projektu, maszyny do strzelania (33-Barreled Organ) , ale  również prototyp
pierwszego stroju nurka. Jednak Leonardo nie myślał tylko o wyposażeniu wojennym. Znaczna część
wystawy poświęcona była wynalazkom przemysłowym. Miały one pomagać ludziom w  codziennych
czynnościach. Najbardziej spodobała mi się maszyna do plecenia sznurów. Jednak dla mnie
najwybitniejszym wynalazkiem, którego model można było zobaczyć na wystawie, był model
skrzydłowca. Przez wiele lat ludzie marzyli, aby latać w przestworzach i to właśnie Leonardo zbliżył
ludzkość do osiągnięcia celu. Wymyślił wiele maszyn związanych z lotnictwem, m.in. model
spadochronu czy śrubę powietrzną.
  Podsumowując, da Vinci był niesamowitym człowiekiem renesansu i z pewnością, jak już wcześniej
wspomniałam, wyprzedzał swoją epokę. Swoimi wynalazkami wzbogacił wiele dziedzin życia.
Wszystkim polecam tę wystawę, ponieważ skłania ona do refleksji i ukłonu w stronę tego wielkiego
człowieka.

                                                                                               Aleksandra Maciak, VIa

Światowy Dzień Muffina

   Lubicie słodycze?  Ja je uwielbiam, ale rarytasem dla mojego podniebienia są babeczki. Jednak
ostatnio dowiedziałam się o DNIU MUFFINKI. 
   To święto zostało stworzone dla prawdziwych łasuchów. Obchodzimy je 30 marca. Z czym kojarzy
wam się to ciastko? Wiedzieliście, że ciasteczka te pochodzą z Anglii? Powstały na przełomie X i XI
wieku i początkowo stanowiły przekąski dla najbiedniejszych. Dopiero z czasem zyskały uznanie
wśród arystokracji, obecnie Dzień Muffina świętowany jest na całym świecie.
   Mam nadzieję, że w naszej szkole będziemy obchodzić DZIEŃ MUFFINKA!!!

                                                       Aleksandra Maciak, VIa
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Panna cotta z sosem z owoców leśnych

Zapraszam was do przeczytania smakowitowego przepisu na pyszną panna cottę
  
SKŁADNIKI:
·  250 ml mleka 3,2%
·  80-100 g cukru kryształu
·  3 płaskie łyżeczki (10-11 g) żelatyny
·  1 laska wanilii
·  250 ml śmietanki 30%
·  niewielka ilość oleju do wysmarowania foremek

SOS Z OWOCÓW LASU
·  250 g mrożonej mieszanki owoców lasu
·  70 g cukru trzcinowego
·  szczypta cynamonu

PRZYGOTOWANIE
Mleko, śmietankę i cukier podgrzewamy (nie gotujemy) na bardzo małym ogniu. Laskę wanilii przekrawamy i tępą stroną noża zdejmujemy nasionka.
Nasionka laski wanilii i samą laskę dodajemy do podgrzanego mleka i śmietanki (nie gotować).
Żelatynę moczymy w ciepłej wodzie. Gdy żelatyna napęcznieje, dodajemy ją do gorącego mleka i śmietanki. Przed dodaniem żelatyny wyjmujemy z mleka
laskę wanilii. Mieszamy bardzo dokładnie. Całość przestudzić i przelewamy (cały czas mieszając) do foremek lub filiżanek delikatnie posmarowanych
olejem. Wstawiamy do lodówki do zastygnięcia na mniej więcej 1-1,5 godziny.

JAK PODAWAĆ
Przed podaniem, foremki z zastygniętym deserem zanurzamy na kilka chwil w ciepłej wodzie (uważając, żeby woda nie nalała się do foremek) lub ogrzać za
pomocą palnika, a następnie wyjąć na talerzyk.
Podajemy z sosem owocowym na przykład z sosem z owoców lasu.

PROPOZYCJA PODANIA - Z SOSEM Z OWOCÓW LASU
Gotową mieszankę z owoców lasu (250 g), oraz 70 g cukru trzcinowego przekładamy na patelnię lub do rondla. Na średnim ogniu doprowadzamy do
wrzenia. Ciągle mieszamy do czasu, aż większość płynu odparuje i osiągniemy konsystencję sosu. Dodajemy szczyptę cynamonu, jeszcze przez chwilę
gotujemy i zdejmujemy z ognia.
Sos możemy podawać na zimno lub na gorąco.

                                                                                                                             Lena Kubczyńska, Vc

Redakcja gazetki „Wieści dziwnej treści” zorganizowała sondę, pytając komu najczęściej robicie 
żarty w prima aprilis. Oto odpowiedzi!

Rodzicom 72 głosy
Kolegom/koleżankom 57 głosów
Rodzeństwu 55 głosów
Przyjaciołom 54 głosy
Dziadkom 29 głosów
Komuś innemu 28 głosów
Nikomu 4 głosy

    Monika Kominek,Wiktoria Karp, VIb
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