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Z życia szkoły
Akcja Amnesty International
W grudniu uczniowie ZSP wzięli udział w
maratonie pisania listów w obronie praw
człowieka. Listy zostały wysłane do ambasad
Maroco, RPA i Kenii. Uczniowie napisali
łącznie 420 listów, w tym klasa 3c napisała
248 listów.

Kiermasz
22 stycznia został zorganizowany przez
klasę IIIa kiermasz na rzecz schroniska dla
zwierząt w Mielcu. Ponadto uczniowie
przeszli po klasach zbierając datki. W sumie
zebrali prawie 500 złotych.

Zawody
Dnia 23 stycznia bieżącego roku w naszej
szkole odbyły się zawody piłki koszykowej
dziewcząt, w którym uczennice gimnazjum
zajęły III miejsce na etapie półfinału
wojewódzkiego.

Tego samego dnia chłopcy Zespołu Szkół w
Przecławiu pojechali do Wadowic na zawody
z piłki ręcznej, które odbyły się na etapie
półfinału powiatowego. Uczniowie
gimnazjum awansowali do finału.

Naszym zawodnikom życzymy dalszych
sukcesów sportowych.

P.R

Góra Grosza
W naszej szkole odbyła się akcja "Góra
Grosza". Celem takiej akcji
była pomoc dzieciom, które wychowują się w
domu dziecka czy w rodzinach zastępczych.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w tę akcję. Wciąż liczymy
pieniądze.

A

Kolędowanie

Dnia 21 grudnia 2018 r. w naszej szkole
odbyło się kolędowanie uczniów gimnazjum i
liceum. Był to mile spędzony wspólny czas
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
Ten magiczny dzień dla ZSP przygotowali
uczniowie gimnazjum pod okiem pani Kingi
Kwarty.

P.R

P.R

Arcaion

P.R
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Orszak Trzech Króli

Dnia 6 stycznia bieżącego roku na przecławski rynek
zawitał orszak trzech króli. Warto również wspomnieć,
iż uczniowie  oraz nauczyciele naszej szkoły czynnie
zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Była to świetna
okazja do wspólnego kolędowania w naszej gminie.
Pomimo mroźnej aury wiele osób zgromadziło się w
centrum naszego miasta.

B.M B.M

B.M B.M

B.M B.M

B.M B.M
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"Robin Hood: Początek"to film w reżyserii Otto Bathurst'a, który jest kolejną filmową
interpretacją słynnej legendy o królu złodziei. Gdy przeczytaliście w tytule "Robin Hood", to
najprawdopodobniej pomyśleliście, że będzie to kolejny film osadzony w mrocznym
średniowieczu o chłopcu z łukiem w rajtuzach, który ukrywa się w koronach drzew, bierze
bogatym i daje biednym. Tak i nie, Robin był bogatym lordem, który został wysłany na
krucjatę. Po powrocie dowiaduje się, że jego majątek został skonfiskowany, a on sam został
okrzyknięty martwym przez szeryfa
z Nottingham. Żądny zemsty postanawia stanąć w obronie uciśnionych mieszkańców
Nottingham. Robin spotyka arabskiego wojownika Johna (Jamie Foxx), który  uczy go jak
walczyć, kraść i poruszać się niezauważenie po mieście, gdyż w odróżnieniu od większości
filmów o Robin Hood'zie akcja zamiast w lesie, czy na zamku toczy się w slamsach, które 
wyglądają jakby były wyciągnięte z "Gry o Tron". Jak każdy film przygodowy, tak i ten kończy
się wygraną dobra, czyli Robin obala rządy złego szeryfa, a John zdobywa swą zemstę. Co
do wykonania, to nie jest najgorzej. Sceny akcji są ładnie skoordynowane i ogólnie wszystko
ogląda się w miarę przyjemnie, lecz niestety słucha się już niezbyt dobrze. Dlaczego? A to
dlatego, że dialogi są drętwe, często są w nim głupkowate, całkowicie niepotrzebne wcięcia,
a polski dubbing jak to polski dubbing jest po prostu masakryczny. Nie wiele lepiej jest, jeśli
chodzi o stroje. Wyglądają one jakby były zrobione w XXI wieku, a nie jak w średniowieczu.
Twórcy kilkukrotnie podkreślali nawiązania do realiów historycznych, lecz ciężko w to
uwierzyć, gdy w filmie widzimy kusze, które strzelają ogniem automatycznym, czy właśnie
nazbyt współczesne stroje. 

M.K.

 Robin Hood: Początek
W dniu 20 grudnia ubiegłego roku odbył
się integracyjny wyjazd  klas I i III LO do
kina" Cinema 3D" w galerii mieleckiej 
"Navigator" na film pt. "Robin Hood.
Początek". Była to świetna okazja na
głębsze  zintegrowanie klas naszego
liceum. Opiekunem była p.Aleksandra
Wolak.

R

  Chcesz sprawdzić, czy podoba 
   Ci się taka wersja

   Robin Hooda, 
   przeznacz na to 1 g. 44 minuty.

R
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Łamańce językowe.
Spod czeskich strzech szło Czechów trzech.
Pojedziemy na Pomorze, jak Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a jak morze
nie pomoże, to pomoże może las.
Wyindywidualizowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu.
Matka tka, tak jak tkaczka tka, a tkaczka tka, tak jak matka tka.
Cesarz czesał cesarzową, cesarzowa czesze cesarza.
Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała, że ją tamta pchła
popchała.
Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem.
Cześć Czesiek! Czeszesz się częściej często, czy częściej czasem?
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na
drzewie?

IK

Jasiu odmawia wieczorną modlitwę:
- I jeszcze proszę, żeby Ankara była stolicą Finlandii.
- Co ty mówisz? - dopytuje się mama.
- Tak napisałem na klasówce z geografii.

W wojsku generał pyta:
- Kto zna się na muzyce?
Pięć osób podnosi rękę. Na to generał:
- I bardzo dobrze! Mam fortepian do wniesienia na 10
piętro.

Humor
Przychodzi facet do kościoła na spowiedź, klęka przy
konfesjonale i mówi:
- Ojcze, zgrzeszyłem!
- A w jaki sposób zgrzeszyłeś?
- Kłamałem.
- Oj, synu! Toż to grzech ciężki! A powiedz mi kogo
okłamałeś?
- Okłamałem żonę!
- Oj, to jeszcze cięższy grzech. A co jej takiego
powiedziałeś?
- Powiedziałem, że ładnie wygląda.
- Synu, to nie jest grzech! To samoobrona!

Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił
mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja największym!

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

IK

Iza Kliś
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Crossword

MK

1. A man made of snow.
2. Frozen water.
3. It’s everywhere during winter.
4. The state in which some animals spend
winter.
5. The first month of winter.
6. It’s celebrated on the 25th December.
7. A sport in which you skate on ice.
8. You wear them to warm your hands.
9. It keeps your head warm.
10. You wear it around your neck.
11. The opposite of hot.
12. A flake of snow.

K

MK

K
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Ciekawostki

Ziemia jest jedyną planetą w naszym
układzie
słonecznym,
której nazwa nie
pochodzi od
imienia boga.
Woda kokosowa
może być
stosowana, jako osocze krwi.
W trakcie oddychania żebra poruszają
się rocznie pięć milionów razy.
Koty są wyjątkowo wyczulone na
wibracje i drgania. Podobno mogą
wyczuć zbliżające się trzęsienie ziemi na
10-15 min przed człowiekiem.
Każdy koci nos jest tak unikalny, jak linie
papilarne u człowieka.
Bałtyk jest najmłodszym morzem na
naszej planecie.
W naszej galaktyce jest 100 miliardów
gwiazd.
Tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem.

PJ

c

Przepis na domowe krówki
300 ml mleka skondensowanego z
puszki, niesłodzonego (może być
również śmietana kremówka)
3/4 szklanki cukru
80 g masła
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub
ziarenka z 1 laski wanilii

W garnku umieścić wszystkie składniki
doprowadzić do wrzenia, cały czas
mieszając. Gdy masa będzie beżowa, gęsta i
wykaże tendencje do przypalania się (u mnie
zeszło około 15 minut), zdjąć garnek z ognia
i ucierać masę kilka minut. Wyraźnie gęstą
masę przelać do malutkiego naczynia
wyłożonego folią aluminiową (by było ją
łatwiej później wyjąć). Schłodzić. Wyjąć i
pokroić według uznania. Im dłużej krówki
gotowane, a później ucierane tym są bardziej
kruche.

Smacznego!

KW

Jak spędzać czas podczas ferii:

wybierz się na łyżwy,
spędź aktywnie czas,
rozwijaj swoje pasje,
wybierz się na kulig,
obejrzyj zimowe rywalizacje,
wybierz się na spacer,
obejrzyj najnowsze filmy,
spotkaj się ze znajomymi,
wyjedź z miasta (np. w góry),
wybierz się ze znajomymi na kręgle 

I.K.

Pierwszy semestr dobiegł końca. Każdy z
Nas wyczekuje ferii, które rozpoczną się już
11 lutego. Warto wspomnieć, że za klika lat,
gdy będziemy już pracować nie będzie ferii
zimowych. Dlatego należy korzystać z tego
czasu, dopóki jest taka możliwość.

IK

c

Iza Kliś
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