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ŚWIĘTO SZKOŁY 

"GRUNT TO DOBRE
WYCHOWANIE"

Podczas tegorocznego Święta Szkoły
podsumowaliśmy całoroczny program
„Grunt to dobre wychowanie” i
wybraliśmy uczniów, którzy uzyskali
prestiżowy tytuł Damy i Gentelmana
Szkoły w 2018 r.
Podczas trwania uroczystości uczniowie
mogli popisać się znajomością savoire
vivru, na wybiegu prezentowali modę na
różne okazje, przybliżali zasady dobrego
wychowania, przedstawiając pomysłowe
plakaty. Mieli też możliwość, by wykazać
się talentem poetyckim, tworząc wiersze
o grzeczności.
Starsze klasy przygotowały pięknie
nakryte stoły w prawdziwie artystycznych
odsłonach.
Po naszym spotkaniu nikt już nie będzie
się zastanawiał, kto komu pierwszy
podaje rękę, kto pierwszy mówi dzień
dobry, jak zachować się w autobusie i
szkolnym sekretariacie. 
Wszyscy zostaliśmy absolwentami
Akademii Dobrych Manier, zaś
wspomniany na początku tytuł otrzymali:
Karolina Sysło z klasy 7c i Antoni
Półtorak z klasy 7a.

Gratulujemy i wierzymy, że będą
prawdziwymi ambasadorami dobrych
manier w naszej szkole.
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LEKCJA JĘZYKA WŁOSKIEGO 
Moje rodzinne korzenie są we Włoszech. Postanowiłam więc
rozpocząć z Wami kurs języka włoskiego. Jeśli Wam się
spodoba, będę kontynuować w następnym numerze. Zapraszam
na pierwszą lekcję!
Słowniczek /wymowa/
Dzień dobry - Buon giorno/Błon dżorno/
Dobry wieczór - Buona sera /Błona sera/
Do widzenia - Arrivederci /Arriwederczi/
Hej, Pa - Ciao /Ciał/
Proszę - Per favore /Per fawore/
Przepraszam - Scusa /Skuza/
Dziękuję - Grazie /Gracje/
Mam ... lat - Ho ... anni /O ... annj/
Nazywam się ... - Mi chiamo ... /Mi kjamo .../
Ile masz lat ? - Quanti anni hai ? / Kłanti annj aj?/
Jak się nazywasz ? - Come ti chiami ?/Kome ti kjami?/
Co robisz ? - Cosa fai? /Koza faj?/
Jak się czujesz ? - Come stai ? / Kome staj ?/
Ile to kosztuje ? - (Questo) Quanto costa ? /(Kłesto) Kłanto kosta
?/
                                                    lektor Nicole Paolucci
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PRZEWROTKI...

    Historia wrotek sięga drugiej połowy XVIII wieku. 
Pierwsze wrotki skonstruowano w Belgii w 1760 roku.
Pomysłodawcą był belgijski wynalazca Jean-Joseph
Merlin. Stworzył on specjalne buty z zamocowanymi
od spodu 4 drewnianymi kółkami po dwa z przodu i
tyłu. Później wszystkie koła umieszczono w jednej linii i
powstały - tzw. łyżworolki, rollery. 
Wygląd wrotek zmieniał się z czasem, teraz wrotki nie
przypominają tych z XVIII wieku. Obecnie można
zobaczyć dużo dzieci i młodzieży na wrotkach czy
rolkach jeżdżących po jezdni i chodnikach. Powstały
nawet specjalne tory do wrotek, które są także w
Krakowie m.in Przewrotki w Nowej Hucie przy ul.
Centralnej. Tor liczy 400 m kw. Jest on zalany
specjalnym betonem – dobrym do jazdy na wrotkach i
rolkach. Można po nim jeździć w kółko, ćwiczyć
piruety i inne sztuczki. Na torach można się nauczyć
jazdy od początku z instruktorami. Nawet gdy nie
masz wrotek, możesz je wypożyczyć albo wziąć
własne.

historia
wrotek

    
        historia
          Kamili

.

nowości kinowe

Oficer policji, szalony mistrz kierownicy - Sylvain Marot, wbrew swojej woli zostaje
przeniesiony do Marsylii. Na miejscu głównym zadaniem staje się rozbicie włoskiego gangu,
dokonującego spektakularnych napadów przy pomocy potężnego Ferrari. Jeśli chcecie więcej
się dowiedzieć, zapraszam do kin już od 4 maja 2018 r. na film Taxi 5.

Prymatolog Davis Okoye, który trzyma ludzi na dystans, nawiązał silną więź z George'em -
niezwykle inteligentnym gorylem srebrnogrzbietnym, który opiekuje się nim od czasów jego
narodzin. Niestety, wskutek nieudanego eksperymentu, goryl staje się gigantyczną i
niebezpieczną bestią. Okazuje się, że niestety takich zwierząt po nieudanych
eksperymentach jest więcej. Czy Davis'owi uda się zwalczyć bestie ? Sam się przekonaj 11
maja 2018 r. gdy na ekranach pojawi się Rampage: Dzika furia.

Młody Han Solo przemierzając galaktykę staje się przemytnikiem 25 maja 2018 r. - Han Solo:
Gwiezdne wojny - historie.

Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Kudłata
rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości, co niestety się kończy, gdyż
pewien nieznajomy, który pojawia się w wiosce, żąda oddania mu Belli i jej dzieci. Jeśli
chcecie wiedzieć jak się wszystko skończy zapraszam 31 maja 2018 r. na film pod tytułem
Bella i Sebastian 3.
                                                                   poleca Nicole Paolucci

Na wrotkach jeżdżę już od 2 lat.
Początki bywały trudne, miałam
dużo wywrotek i otarć, ale się nie
poddawałam i dążyłam do celu.
Zaczęłam od podstaw, z czasem
nauczyłam się różnych trików i
zaczęłam jeździć figurowo.
Uczyłam się sztuczek z
poradników z youtube :). Potem
była zima i przerwałam naukę.
W 2017 podszkoliłam się i
jeździłam już profesjonalnie. Od
tamtego czasu wrotki
to moja pasja i mój ulubiony sport! 
Zachęcam wszystkich do
jeżdżenia na wrotkach, bo to
świetna zabawa!

  Kamila Zych i Magda Szarek

.
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Pan Paweł Szafarski od kilku lat prowadzi w
naszej szkole chór „Con Amore” Postanowiliśmy
zadać mu kilka pytań...

- Od kiedy interesuje się pan muzyką i co pana
skierowało na tę drogę?
- Muzyką interesuję się od lat szkolnych, na
początku tylko trochę, a potem coraz bardziej i
bardziej, a dziś jest to moja pasja. To mój ojciec
kazał mi iść do szkoły muzycznej, podkreślam
słowo „kazał”. Nie żałuję...
- Wiemy, że założył pan chór, dlaczego pan się na to
zdecydował?
- Bo mnie do tego zmusili rodzice naszych
zdolnych uczniów. No może nie zmusili, ale
trochę tak.. nazwijmy to „zachęcili”.
- A kiedy powstał ten chór?
- A w zasadzie powstał przy okazji zaproszenia
dzieciaków do udziału w programie Polsatu
„Wigilia z Polsatem”.
- Ile osób uczęszcza na chór i jaki jest przedział
wiekowy?
- W tym momencie zapisane są 42 dziewczyny, ale
z reguły ze względu na inne zajęcie nie wszystkie
przychodzą. Zajęcia są w 2 razy w tygodniu i
zazwyczaj jest 20/30 osób. Są to uczennice od III
klasy szkoły podstawowej do II gimnazjum.
- Gdzie jako chór już byliście i śpiewaliście?
- Braliśmy udział w wielu konkursach, aż trudno je
zliczyć i o wszystkich pamiętać. Jedno z takich
ważniejszych wydarzeń to wyjazd do Niemiec do
Norymbergi w marcu 2017r. Przy
akompaniamencie orkiestry Filharmoników
Norymberskich i przy dwutysięcznej publiczności
ze stuosobowym chórem niemieckich przyjaciół
zaśpiewał właśnie nasz chór. Zaprezentowaliśmy
trzy piosenki niemieckie, jedną polską i jedną
francuską. Był to olbrzymi koncert dla tysięcznej
publiczności w sali koncertowej. Przeżycie to było
niecodzienne i niezapomniane.
Oczywiście angażujemy się także w nasze
szkolne uroczystości, między innymi jasełka.
- Czy jest pan dumny z osiągnięć chóru?
- Tak, bardzo jestem zadowolony z pięknych
głosów dziewczyn i z tego, że są bardzo
zaangażowane.
-Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych
sukcesów.
                                         Karolina Sysło

WOLĘ POLSKĄ SZKOŁĘ...

W naszej szkole po świętach Bożego Narodzenia
pojawił się Ilia. Został zapisany do klasy 7b. Nie zna
on jeszcze zbyt dobrze języka polskiego, więc
skorzystaliśmy z pomocy jego kolegi z klasy Jegora,
który biegle opanował nasz język ojczysty i
przeprowadziliśmy krótki wywiad do gazetki szkolnej.
- Skąd pochodzisz?
- Pochodzę z Uzbekistanu z Taszkientu /to stolica
i jedno z największych miast Azji Środkowej -
przyp. red./
- Jak sobie radzisz w polskiej szkole?
- Radzę sobie dobrze, chociaż niektóre
przedmioty sprawiają mi trudność.
- Dlaczego przeprowadziłeś się do Polski?
- Przeprowadziłem się do Polski ze względu na
moich rodziców, którzy chcieli tutaj zamieszkać.
- Jak w twoim kraju wyglądała nauka w szkole?
- Nie uczyłem się w publicznej ani prywatnej
szkole, uczyłem się w domu.
- Tęsknisz za swoim rodzinnym miastem?
- Oczywiście, że tęsknię.
- Czy podoba Ci się polska szkoła?
- Tak, podoba mi się, jest super. Wiele rzeczy jest
dla mnie zupełnie nowych, ale może to dlatego, że
wcześniej miałem nauczanie domowe.
- Co Ci sprawia największą trudność w nowej
szkole?
- Największą trudność sprawiają mi języki obce,
ponieważ nigdy nie uczyłem się języka
angielskiego i niemieckiego.
- Jaką szkołę wolisz?
- Wolę szkołę polską, gdyż edukacja jest lepsza
niż w nauczaniu domowym, poza tym nauczyciele
są bardzo mili.
- Dzięki za wywiad.

                         Michasia Warmińska

W naszej szkole uczy się coraz więcej
obcokrajowców. Z  obserwacji wynika, że czują sie u
nas bardzo dobrze. Cieszymy się, że jesteśmy
szkołą otwartą, przyjazną dla innych i
tolerancyjną./przyp.red./
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ŻABA W KUCHNI Babeczki marchewkowe
Składniki
 12 SZTUK

4 średnie marchewki (2 szklanki startej),1 i 1/2
szklanki mąki, 1 i 1/2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,
szczypta soli, przyprawy w proszku: 1 łyżeczka
cynamonu, 1/2 łyżeczki imbiru, 1/4 łyżeczki gałki
muszkatołowej, 3/4 szklanki oleju roślinnego, 3
duże jaja lub 4 mniejsze, 1 szklanka brązowego
cukru, 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
LUKIER
1 i 1/4 szklanki cukru pudru, 3 łyżeczki drobno
startej skórki z pomarańczy, 2 - 4 łyżki
wyciśniętego soku z pomarańczy

PRZYGOTOWANIE
Piekarnik nagrzać do 180 stopni, kratkę
metalową umieścić w jego środkowej części.
Marchew obrać i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach, odmierzyć 2 szklanki. Do miski
przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia,
sodą, solą oraz z przyprawami.
W drugiej, większej misce wymieszać (rózgą lub
mikserem na wolnych obrotach): olej, jajka,
cukier, tartą marchewkę, ekstrakt z wanilii.
Następnie wymieszać za pomocą łyżki z
mieszaną z mąki.
Masę wyłożyć do papilotek, ustawić na kratce w
piekarniku i piec przez 25 minut (aż patyczek
włożony w środek ciastka będzie czysty).
Przygotować lukier:  wymieszać cukier puder ze
skórką i 2 łyżkami soku z pomarańczy. 

SAŁATKA WIOSENNA
SKŁADNIKI

sałata np. lodowa, 3 jajka, ok. 150g sera
mozzarella w małych kuleczkach, 4 rzodkiewki,
kilka pomidorków koktajlowych, papryka, 50g
boczku, ½ łyżeczki musztardy, 6 łyżeczek octu
winnego, 6 łyżek oleju, sól, pieprz, szczypta
cukru

PRZYGOTOWANIE
Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać i
pokroić w łódki.
Boczek pokroić w kostkę i usmażyć.
Sałatę umyć, osuszyć i poszarpać na kawałki.
Rzodkiewki umyć i pokroić.
Paprykę oczyścić, umyć i pokroić w kostkę lub
paski.
Musztardę, ocet, olej, sól, pieprz i cukier
wymieszać.
Sałatę, jajka, rzodkiewki, paprykę, pomidory i
mozzarellę wymieszać. Sałatkę ułożyć na
dużym talerzu lub w misce, posypać boczkiem i
polać sosem.

                                       poleca Kamila Zych

ZDANIEM NASZEJ RECENZENTKI...

Większość osób pewnie słyszała o serii "Dary Anioła". Jest to popularna wśród nastolatków seria o mającej
miejsce w naszym świecie walce demonów z wybranymi przez aniołów ludźmi.
Po takiej popularności i recenzjach spodziewałam się genialnie wykreowanego świata i bohaterów, barwnych i
działających na wyobraźnię opisów, wciągającej i nieoczywistej historii. Niestety się zawiodłam. Pomysł był
całkiem dobry, lecz psuły go pewne niuanse. Historia głównych bohaterów przypominała jakiś dramat miłosny,
nie polubiłam ich wcale. Drugoplanowi jakoś się bronili. Z łatwością też mogłam przewidzieć następne zdarzenia.
Podczas czytania nie czuło się żadnych mocniejszych emocji, po prostu czytało się kolejne linijki tekstu.
Mimo popularności, nie polecam, choć oczywiście warto sprawdzić samemu.
                          
                                                                                                                     Emilia Wójcik
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