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  Cześć, 
to my i nasza wspólna szkolna gazetka. Będzie nosić nazwę…
jak już się zdążyliście zorientować “Jednym tchem... z
Jedynką”. Mamy nadzieję, że każdy numer naszego pisma
będziecie czytać właśnie jednym tchem. Zachęcamy Was do
współtworzenia naszej gazety. Wszystkie pomysły zgłaszane do
naszej redakcji będą wnikliwie analizowane, a autorzy
najciekawszych - nagradzani.
  Dziś szczególnie proponujemy Wam artykuły, które przybliżają
wszystkim sylwetki naszych osobowości szkolnych.
Zachęcamy również do udziału w konkursach, wypełniony talon
wrzucacie do puszki przy wejściu do szkoły, u pana portiera, a
nagrodą jest voucher do Empiku oraz zwolnienie z odpytywania
przez 3 dni.
Redakcja Jednym tchem… z Jedynką

Kinga, Tomek, Nadia, Laura, Ola

W tym numerze:
ciekawe wywiady z
osobowościami naszej szkoły
artykuły z zakresu psychologii
newsy szkolne

W kolejnym numerze:
sposoby na spędzanie czasu
wolnego
ciekawe wywiady
artykuły o naszych
zainteresowaniach

Redakcja Gazetki
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Jesteś ciekaw
przepisów
kulinarnych na
wieczór z
Sympatią, zerknij
na s. 4

Sposób na
miłość
Przygotowali: Jakub Bargiel,
Michał Hanus, Nikola Oliwa,
Laura Bezaniuk

Czy przyjaźń damsko - męska
istnieje ?
Czy przyjaźń damsko – męska
różni się od zwykłej przyjaźni?

Należy założyć, że przyjaźń to związek dwóch

lub kilku osób bez względu na pleć, wiek

pochodzenie, orientację religijną, polityczną

itp..  Ludzie ci spędzają ze sobą dużo czasu,

mają wspólne zainteresowania. Mogą też na

siebie liczyć w różnych sytuacjach życiowych, są

również powiernikami tajemnic, zwierzeń, często

są to przyjaźnie wieloletnie, które zaczęły się w

szkole, na kolonii, obozach itp.. Czy

zawierając nowe znajomości zwracamy uwagę na

pleć? Nie, z reguły najważniejsze jest czy

wspólnie

spędzony czas jest dla nas tym,

czego potrzebujemy  i oczekujemy. Ważne jest,

aby w swoim towarzystwie dobrze i swobodnie

się czuć i nie ma to znaczenia, czy są to

przyjaźnie damsko – męskie czy damskie, czy

męskie. Zdarza się, że przyjaźń może być

początkiem miłości, jest to jednak wyjątek

potwierdzający przekonanie, że przyjaźnie

damsko – męskie mogą istnieć.

PS: chociaż miłość podobno
opiera się na przyjaźni …

W jakie miejsca można zabrać
sympatię na randkę?
Jest bardzo dużo ciekawych i
fascynujących miejsc na randkę.
Jeżeli Wasza sympatia woli
klasykę... restauracja i kino. Jest to
najlepszy pomysł. A jeżeli woli coś
oryginalnego, może wyjście na
ściankę wspinaczkową

A co kupić na prezent dla
sympatii?
To pytanie często nas zastanawia.
Co kupić swojej sympatii?
Najczęściej chłopak nie wie, co ma
kupić swojej ukochanej. Jeśli
dziewczyna lubi błyskotki, 
pomyśl nad jakąś bransoletką 
czy naszyjnikiem... na pewno jej 
się spodoba 

Pamiętajcie dziewczyny.
Chłopakom nie jest tak łatwo coś
dla was kupić

�

      

        Pozdrawiamy wszystkich zakochanych w naszej szkole

�

�
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Jak być wyspanym w ciągu dnia i mieć pełno energii?

Za każdym razem gdy słyszysz dźwięk twojego budzika włączasz opcję “drzemka”, lub twój zapis budzików wygląda mniej więcej
tak: 7:00, 7:05, 7:10? Dokładnie, to zmora każdego z nas dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka pomocnych rad, które na pewno
umilą Wam poranki :)
Przygotowali: Tomasz Blaut, Aleksandra Anioł

Wyłączasz budzik i z powrotem idziesz spać? Postaw go daleko od

łóżka, żebyś musiał rano wstać, aby go wyłączyć

Idź spać nie później niż o 22.30

Spakuj się i przygotuj do szkoły poprzedniego dnia. Rankiem zajmij

się innymi rzeczami

Rano od razu odsłoń okna. Światło słoneczne skutecznie pobudza

o poranku. W zimowe dni możesz też zapalić światła

Kiedy rano wyjdziesz z łóżka już do niego nie wracaj. Nie będziesz

mógł się dobudzić a, te 5 czy 10 min drzemki nic już nie da

Rano zacznij od przemycia twarzy, umycia zębów.

Otwórz rano okno, aby wpuścić świeże powietrze i lekko obniżyć

temperaturę w twoim pokoju

Twój organizm podziękuje ci też za dużą szklankę wody z

dodatkiem cytryny. Po kilku godzinach odpoczynku na pewno jest

odwodniony

Ważna jest gimnastyka na początku dnia. Poświęć na nią

przynajmniej 5 min dziennie. Będziesz pełen energii przez cały

dzień i na pewno nie pożałujesz

Rano nie wykonuj niepotrzebnych rzeczy. Zostaw je na popołudnie,

tymczasem przygotuj się do wyjścia z domu

Pamiętaj, lepiej pójść spać wcześniej i wstać wcześniej niż na

odwrót

Zrób kilka głębokich oddechów przy otwartym oknie. Poranne

dotlenienie organizmu bardzo pobudza

Ustaw sobie miły, ale skuteczny dźwięk budzika

Najlepiej ustal sobie plan porannych czynności i trzymaj się go

codziennie

Ważne jest zasypianie i wstawanie codziennie o tej samej porze

Twoja długość spania powinna być wielokrotnością 90 min. Np. 6

godzin, 7,5 godziny, 9 godzin. Jest to ściśle związane z fazami snu

Umów się ze swoim znajomym na wstawanie o tej samej porze.

Kiedy tylko wstaniecie wyślijcie sobie nawzajem SMSa. Może to

być taka wzajemna motywacja

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Daje ci energię na cały

dzień. Nigdy go nie pomijaj i zawsze się najedz

Kiedy idziesz do szkoły, słuchaj wesołej muzyki

Od razu po wstaniu możesz pościelić łóżko, aby nie ciągnął cię

powrót do niego

Spróbuj nie jeść przed samym pójściem spać

Kiedy chcesz szybko zasnąć, bardzo ważne jest niekorzystanie z

telefonu i komputera przed pójściem spać. Niebieskie i białe

światło telefonu bardzo pobudza, co nie sprzyja szybkiemu

zaśnięciu, dlatego też gaś światła już pół godziny przed pójściem

spać. Jeśli już naprawdę musisz to pobierz aplikację do

ograniczenia niebieskiej barwy w telefonie

Niech wczesne wstawanie stanie się twoją rutyną

Pozytywne nastawienia na następny dzień zawsze pomaga przy

wstawaniu z łóżka

Jeśli nadal masz problem z wstawaniem, w internecie jest jeszcze

więcej porad na ten temat

Przed snem nie jedz ciężkostrawnych posiłków, twój organizm w

nocy musi zająć się ważniejszymi rzeczami
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    Nie oszukujmy się, przerwa to moment, na który
czekamy całe 45 minut. Wtedy właśnie uwalniamy całą
swoją energię, która była skrępowana tyle czasu w
ławce, a już szczególnie ukazujemy to na przerwie
obiadowej. Tę chwilę relaksu przeznaczamy głównie
na rozmowy, ale są też ambitniejsi zawodnicy, którzy
uwielbiają zabierać coś i później się z tym gonić. U
was też tak jest?
   Dziewczyny są nieco bardziej stonowane, ale jedno
nas łączy, na przykład kartkówka z matematyki...no
niby się uczyliśmy, ale i tak pytamy kogoś, czy wzór
na pole równoległoboku to na pewno a*h.
Inna sytuacja, z którą możemy się spotkać, to
sprawdzian z fizyki. Na dwie minuty przed lekcją łapie
nas gorączka. Wiadomo, każdy z nas ma swój sposób
na spędzanie wolnego czasu, a naszym głównym
zastrzykiem energii, o której wcześniej wspomniałam
jest po prostu śmiech. Tak właśnie! Śmiech nas
odpręża i jednocześnie napędza do dalszych działań, a
nawet chęci uczestniczenia w nieinteresującej nas
lekcji.
   Dlatego tak ważne jest, aby podczas przerwy dużo
się śmiać ( oczywiście nie tak, aby było nas słychać z
parteru aż na drugim piętrze ).Jeśli jednak jesteście w
złym humorze, postawcie na to, co  sprawia wam
radość, jesteś maniakiem gier np. karcianych ?
co stoi na przeszkodzie? Graj podczas przerwy ze
swoimi przyjaciółmi i czerp z tego radość! Ważne jest
to, aby po wyjściu ze szkoły nie czuć tylko ulgi, ale też
mieć dobre czy śmieszne wspomnienia z tego dnia. 
* Zalecamy co najmniej 99% radości każdego dnia!

          Masz pomysł na zdrowe, smaczne danie?
                               Przyślij go do nas.
      Najciekawsze opublikujemy w naszej gazetce!

          Jak spędzamy przerwy + kilka wskazówek na         
                            pełnowartościowy dzień
                     Przygotowała: Aleksandra Anioł

Gazetkowy przepiśnik
Placki ziemniaczane to najlepszy
sposób na romantyczną kolację. Jest
to bardzo proste do przygotowania i
można zrobić z nich serduszka. 
Przepis chłopaków z 8e
Składniki:

0,5kg ziemniaków
Pół łyżki mąki pszennej
1 jajko
Sól, pieprz do smaku
Olej do smażenia
Opcjonalnie jedną czwartą cebuli

Sposób przygotowania:
Obrane ziemniaki ścieramy na tarce. Do
ziemniaków dodajemy mąkę, jajko oraz
dwie szczypty soli i pieprzu. Polecamy
też dodać startą na tarce cebulkę. Całość
mieszamy i smażymy na dobrze
rozgrzanym oleju. Smażymy z obu stron
po ok. 2-3 minuty. Placuszki powinny
uzyskać piękny i złocisty kolor. Placki
można smażyć w kształcie serduszek.
Smacznego!
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Czyli seria wywiadów z uczniami naszej szkoły

                            Szkolne Osobowości
         Czyli seria wywiadów z uczniami naszej szkoły
Dzisiejsi goście: Mikołaj Dyl, Mikołaj Lisiecki

Wywiady przeprowadziła: Emilka Musiał

Wywiad z Mikołajem Dylem z 8f
Jakie masz hobby, pasje, zainteresowania?
- Interesuję się zagadnieniami z biologii, tematami
świętej inkwizycji, zagadnieniami religijnymi oraz
lubię grać w papierową grę RPG.
Co to jest papierowa gra RPG?
- To są gry wyobraźni. Wszystko dzieje się w
wyobraźni graczy, siedzimy i rozmawiamy o
czymś, co dzieje się tylko w naszej wyobraźni, o
tym co nie istnieje. Są dwa typy: mistrz gry i
bohater gry, mistrz gry przygotowuje scenariusz
przygody (historia gry), a bohaterowie opisują
świat i aktywnie uczestniczą w historii.
Jakie są Twoje plany po szkole podstawowej?
- Liceum o profilu biol-chem. Jeśli chodzi o studia,
moim marzeniem jest medycyna, zastanawiałem się
też nad religioznawstwem, ale tata powiedział, że
nie będzie mnie całe życie utrzymywał. (śmiech)
Twoje sukcesy w ostatnim czasie?
- W siódmej klasie drugie miejsce w konkursie z
biologii o zdrowiu.
Jaką masz średnią na półrocze?
- 5,64.
Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny?
- Najbardziej lubię biologię i chemię.
Masz ulubionego nauczyciela?
- Pani Małgosia Sipowicz.
Co lubisz najbardziej robić w wolnym czasie?
- Lubię czytać na przykład ,,Młot na czarownice'' i
pisać scenariusze do gry RPG.
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadzony z Mikołajem Lisieckim
klasa 7b
Jakie masz hobby, pasje, zainteresowania?
- Gram w szachy, na gitarze i w tenisa ziemnego w
klubie Royal Tennis Club.
Jakie sa Twoje plany po szkole podstawowej?
- Chcę iść do liceum nr 1 o profilu mat-fiz, a poźniej
coś związane z inżynierią.
Twoje sukcesy w ostatnim czasie?
- Mistrzostwa wojewódzkie drużynowe w szachach
w których zajęliśmy 1 miejsce, dostałem się do
konkursu rejonowego z angielskiego, fizyki i
matematyki.
Jaką masz średnią na półrocze?
- 5,60.
Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?
- Matematyka.
Masz ulubionego nauczyciela?
- Lubię wszystkich.
Co lubisz najbardziej robić w wolnym czasie?
- Czytanie książek, aktualnie ,,Pan samochodzik'',
no co książka przygodowa dla młodzieży. (śmiech)
Dziękuje za rozmowę.

Klasa 7b8f Mikołaj LisieckiMikołaj Dyl
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                           Jak zaakceptować siebie?

Wielu z nas obawia się nowego środowiska (np. nowa szkoła) i niezaakceptowania
przez grono rówieśnicze. Poniżej pokażemy wam różne sposoby na poradzenie
sobie w takiej sytuacji.
Przygotowały: Hanna Zaleska i Dominika Cieślik klasa 8d

Niektórzy naukowcy twierdzą, że pierwsze
wrażenie kształtuje się przez dwie minuty, a inni, że
przez jedenaście sekund. Prawda jest jednak taka,
że opinię o drugim człowieku potrafimy
ukształtować przez pierwsze ułamki sekundy.
Powszechnie uważa się, że bardzo trudno jest
zamazać złe pierwsze wrażenie. Ile jest w tym
prawdy? Żeby o tym się przekonać,
przeprowadziliśmy wywiad z Panią Małgorzatą
Mikundą-Żwir:

Lista porad jak wywrzeć dobre wrażenie w
nowej szkole:
·  Uśmiechaj się! Staniesz się bardziej otwarty i
przyjazny w oczach innych
·  Zrób pierwszy krok. Nie czekaj aż ktoś inny się
z tobą przywita. To ty musisz być tą osobą.
·  Staraj się być aktywnym i dobrze
przygotowanym do lekcji, aby dobrze wypaść w
oczach nauczycieli.
·  Ubierz się schludnie i stosownie do sytuacji.
·  Bądź miłym i serdecznym.
·  Starać się być zabawnym i żartować z różnych
sytuacji. Rozluźni to atmosferę w towarzystwie.
  Stosując się do tych zasad na pewno uda się
wywrzeć dobre wrażenie.

Pani Małgosia Żwir

Byłam przerażona ilością dzieci w szkole, ale przyjęto
mnie bardzo ciepło.
Jak według Pani można poradzić sobie w nowej
szkole?
Najlepiej jest pójść do nowej szkoły z koleżanką z
klasy, aby było nam raźniej. Można też porozmawiać z
uczniami, którzy już uczą się w danej szkole, aby
dowiedzieć się o jej specyfice i odwiedzić szkołę w
czasie dni otwartych.
Jakie są Pani sposoby na wywarcie dobrego
wrażenia?
<Uśmiech na twarzy>
Czy uważa Pani, że da się zamazać złe wrażenie?
Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Da się. Można przeprosić lub obrócić krępującą
sytuację w żart.

wywiad z panią Małgosią
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  Co jest teraz w modzie?

Przygotowała: Aleksandra Anioł
Każdego z nas można porównać do małej,
indywidualnej rośliny,  brzmi dziwnie, prawda?
Ale z czasem kwiat ten nabiera wyrazistego
koloru i rozkwita. Podobnie jest z nami, ciągle
szukamy swojego stylu, sposobu bycia, przy
czym nasz charakter jest coraz bardziej
wyrazisty. Różnimy się od siebie, ale jest kilka
trendów, które z chęcią może wykorzystać każdy
z nas w swojej garderobie. Zaczynamy!

6. Bądź sobą!
 To złota i najważniejsza zasada! Zawsze dąż do
własnego stylu i ubieraj to, w czym czujesz się
dobrze natomiast to, potraktuj jako wskazówki.
Pamiętaj, że:
,,Chęć stania się kimś innym jest marnotrawstwem
osoby, którą jesteś”

1.Odcienie nude, żółci oraz neony

Zapewne u większości płci męskiej pojawia się pytanie -co to jest ,, nude” -

otóż drodzy panowie są to kolory beżu, brązu i kremu. Dominują również tu

ciepłe i intensywne kolory takie jak neony.

2. Spinki

W tym sezonie bardzo modne są duże, widoczne i kolorowe spinki. Przy

delikatnej fryzurze typu niski kok lub kucyk, tworzą świetne dopełnienie i

kontrast. Często wzorzyste spinki kojarzą nam się z latami przedszkola,

prawda dziewczyny? Teraz znów wracają do mody!

3.Printy zwierzęce

Zaskakujące, prawda? Przecież nikt z nas nie chce upodabniać się do

zebry ( najprawdopodobniej )

Jednak lekki akcent doda twojej kreacji wdzięku. Natomiast, jeśli nie jesteś

przekonany do zaaranżowania w tym stylu twojej szafy, możesz

zdecydować się na inny rodzaj tego trendu, np. obudowę na telefon

4.Luźne bluzy z motywami kreskówek

Oczywiście, mogą być to wasze ulubione motywy lub logo. Jednak

ogromną popularnością cieszą się kreskówki. Są coraz bardziej modne i

rozpoznawalne.

5.Katany i ramoneski

Tworzą elegancką lub sportową stylizację. Idealną kompozycję tworzą z

jednolitym, wyrazistym lub też wielobarwnym T-shirtem.

Co jest dziś modne? Moda
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Szkolna loteria

Weź udział w naszej
zabawie. Wypełnij
kupon, wrzuć go do
skrzynki u pana Portiera.
Wylosujemy 3 osoby,
które będą zwolnione z
pytania ze wszystkich
przedmiotów przez 3 dni.
Wybierzemy także jedną
osobę, której wręczymy
bon do Empiku.

Jednym tchem... 

przez newsy szkolne 

Podczas zebrania z rodzicami 13
lutego odbyła się kwesta oraz
sprzedaż ciast na leczenie Basi
uczennicy naszej szkoły z klasy 4g.
Akcja została zorganizowana i
przeprowadzona przez panią Janinę
Kiersnowską i panią Karolinę Macudę
wraz z uczniami. Dzięki hojności
rodziców udało nam się uzbierać dla
Basi ponad 2800 zł! Wszystkim
darczyńcom bardzo dziękujemy
Nasi uczniowie odnosili sukcesy w
konkursach:  

1. z angielskiego do etapu
wojewódzkiego przeszła Alexandra
Szykuła 

2. z fizyki w konkursie wojewódzkim
wziął udział Mikołaj Lisiecki

3. w Pionier - język angielski laureatami
zostali Alexandra Szykuła i Błażej
Witkiewicz
z okazji Tłustego Czwartku w szkole
odbył się konkurs jedzenia pączków
na czas. Wygrali: Łukasz Kaźmirski,
Oskar Cichowski, Leon Pawlisz
20 marca zapraszamy na dzień
otwarty szkoły, z tej okazji wiele
atrakcji!!
Zapraszamy do II edycji Mam Talent -
finał podczas dnia otwartego

Talon


	Sposób na miłość

