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              Lektury, które warto przeczytać

Lektury są warte przeczytania, ponieważ są w podstawie programowej do egzaminu, a poza tym są
świetne. ,,Zemstę" napisał Aleksander Fredro. Moim zdaniem jest to wspaniała lektura, zwłaszcza
niesamowite jest w niej to, że to wszystko dzieje się jednego dnia np. ślub Klary i Wacława, pogodzenie
się Cześnika i Rejenta oraz inne zdarzenia. Ukazuje nam ona, że trzeba żyć ze wszystkimi w zgodzie,
dlatego, że ,,zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Wszyscy powinni się szanować i pomagać sobie na
wzajem. ,, Dziady" napisał Adam Mickiewicz.. To też jest bardzo dobra lektura. Nie polecam jej czytać
wieczorem osobom, które wierzą w duchy i inne takie zjawiska.Przekazuje ona nam to, że nie możemy
wymagać pomocy od innych ludzi, jeżeli sami byliśmy kiedyś dla nich okropni. Przykładem tego jest
Widmo złego pana. Był to kiedyś pan wioski i nie był zbytnio czuły dla ludzi np. kiedy biedak przyszedł
do jego sadu i chciał sobie wziąć kilka jabłek, dlatego że nic przez kilka dni nie jadł, on mu wymierzył
karę chłosty, wskutek czego chłopak zmarł.. Drugim takim przypadkiem jest wigilijna noc i kobieta z
malutkim dzieckiem przyszła po pomoc, on kazał ją przepędzić i tam zamarzła.Dlatego trzeba wszystkim
pomagać i być dobrym.
                                                                                                             Miłego czytania!
                                                                                                             Julia Stojecka

.
.
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życzenia dla babci i dziadka :) 

"Babcia z dziadkiem dziś
świętują,

wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie,

bardzo Kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!"

Dzień Babci i Dziadka to
czas w którym
powinniśmy zadbać o
swoich dziadków czyli
złożyć im szczere
życzenia albo najlepiej
dodatkowo przygotować
im laurkę. Osoby starsze
bardzo cenią sobie takie
upominki :)

. .
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      Pomysły na prezent na dzień babci i dziadka

 Na pewno, każdy z was nie raz zastanawiał się nad prezentem dla 
 naszych kochanych babć lub dziadków z okazji ich święta.W tym 
 numerze pokaże wam kilka ciekawych pomysłów.Mam nadzieję,
że   będą one dla was pomocne.

.

.

.
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Co dzieciaki wiedzą o dniu Babci i Dziadka

Odpowiedzi:
1. 15 babć i 112 dziadków

2. 27 sierpnia

3. kwiaty, laurkę, ślimaka

4.kotleta, buraki

5. stokrotka, tulipan

6.Nigdy nam niczego nie odmawiają.

7.Z babcią chodzić na spacery a z dziadkiem jeść
czekoladę. 

8.Być grzecznym, żeby dobrze się zachowywać i
pomagać innym.

9.W Monopoly, karty, chińczyka.

10.Tak, Abby Hatcher, Psi partol, Doktor Dośka.

                                Julia Stojecka
                                Nikola Kozieł

Pytania:
1. Ile masz babć i dziadków?

2. Kiedy obchodzimy dzień babci i dziadka?

3. Co dasz babci i dziadkowi na prezent?

4. Co twoja babcia lubi jeść?

5. Jaki jest ulubiony kwiatek twojej babci?

6.Za co kochasz babcię i dziadka?

7.Co lubisz robić najbardziej z babcią a co z
dziadkiem?

8.Czego nauczyli Cię twoi dziadkowie?

9.W jakie grasz gry planszowe z dziadkami?

10. Czy twoi dziadkowie  oglądają bajki?
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Dwa patenty na olśniewające włosy

Niejedna dziewczyna chce mieć
naturalne, ale jednak kolorowe włosy.
Farby nie zawsze każdy może stosować,
więc dam wam pomysł na naturalne
farbowanie włosów.
Potrzebne będą :
- sok z jednego buraka
- oliwa z oliwek
- spryskiwacz
- rękawiczki
- niepotrzebna koszulka i ręcznik
Przygotowanie jest proste wystarczy
wycisnąć sok z buraka do miseczki z
oliwą. Następnie spryskać włosy
mieszanką. Po godzinie spłukać,
wysuszyć i cieszyć się pięknym kolorem.
A najważniejsze, że farbowałyście włosy
naturalnie.
                                                
                                                     

Macie problem z żółtym odcieniem na
włosach to dam wam sprawdzony patent
Potrzebne będą:
- bazylia żywa
- garnek
- ręcznik
Przygotowanie:
Gotujemy liście bazylii przez 20 minut.
Przelewamy do miseczki i dodajemy
szampon, mieszamy. Nakładamy
mieszankę na 30 minut, następnie
spłukujemy i suszymy włosy i to tyle
możemy się cieszyć pięknymi włosami.

Mam nadzieję, że wypróbujecie jeden z
moich patentów. 
                                         Powodzenia!
                                         Julia Stojecka

.

.

.
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Ciekawostki...

)
Co się dzieje w czasie 5 sekund na świecie?

W czasie, kiedy ty przeczytasz to właśnie zdanie, na całym świecie wydarzy się
całkiem sporo zupełnie nieistotnych rzeczy. Oto i one.
1. Jedzenie i picie
a) Co 5 sekund wyrzuca się ponad 4,5 tony jadalnego jedzenia w Stanach
Zjednoczonych
b) Co 5 sekund sprzedaje się 375 burgerów w McDonaldzie
c) Co 5 sekund Amerykanie zjadają 1 750 kawałków pizzy
d) Co 5 sekund na świecie zjada się 2 090 KitKatów
e) Co 5 sekund, w każdym dniu stycznia, Amerykanie kupują średnio 500 puszek zupy
“Campbell’s Soup”
f) Co 5 sekund firma “Dunkin’ Donuts” sprzedaje ponad 100 filiżanek świeżo
zaparzonej kawy
g) Co 5 sekund w Ameryce zjada się 2 750 hot dogów
h) Co 5 sekund sprzedają się dwa duże słoiki Nutelli
i) Co 5 sekund wypija się ponad 35 000 produktów Coca-Coli
2. Internet i media społecznościowe
a) Co 5 sekund jest 205 000 nowych postów na Facebooku
b) Co 5 sekund są 23 000 nowe tweety na Twitterze
c) Co 5 sekund wysyła się 8 666 wiadomości przez aplikację Snapchat
d) Co 5 sekund wysyła się 17 milionów maili
e) Co 5 sekund tworzy się 47 nowych stron internetowych
f) Co 5 sekund pojawia się 28 nowych postów za pośrednictwem Wordpressa
g) Co 5 sekund pojawia się 6 godzin nowych filmów na YouTube
h) Co 5 sekund wrzuca się 300 nowych zdjęć na Instagrama
3. Ziemia i przestrzeń kosmiczna
a) Co 5 sekund w Ziemię uderza 5 000 piorunów
b) Co 5 sekund odgłos uderzenia pioruna przebywa 1,6 kilometra
c) Co 5 sekund przez wodospad Niagara przepływa 15,8 tony wody
d) Co 5 sekund z Ziemi wyparowuje 80 milionów litrów wody
e) Co 5 sekund słońce wyrzuca 5 milionów ton materii w kosmos
f) Co 5 sekund Wszechświat rozrasta się o około 75 kilometrów

                                                               Julia Woźniak
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8 przesądów na temat pecha

Niektórzy wierzą w przesądy i mocno się ich trzymają. Co przynosi
nam pecha według przesądów?

1.Rozbite lustro
Rozbite lustro wróży 7 lat nieszczęścia

2.Buty na stole
Zostawienie butów na stole może przyciągnąć pecha w postaci braku jedzenia.\

3.Rozsypana sól
Rozsypana sól zapowiada kłótnie i nieporozumienia. Żeby im zapobiec weź szczyptę soli i rzuć przez lewe
ramię.

4.Czarny kot
Jeśli czarny kot przejdzie ci drogę, to możesz poczekać, aż ktoś inny przejdzie przed tobą, albo cofnąć
się do domu i na chwilę usiąść.

5.Pechowa trzynastka 
Pechowa trzynastka - liczba 13 jest uznawana za pechową.

6.Przejście pod drabiną
Przejście pod drabiną wróży niebezpieczeństwo i pecha w życiu.

7.Otwieranie parasolki w domu
Otwieranie parasolki w domu - lepiej nie ryzykować, bo może to spowodować śmierć

8.Wskazywanie palcem wskazującym 
Wskazywanie palcem wskazującym przynosi pecha dlatego, że wytykając kogoś palcem „kłujesz” go
energią.                                                                            
                                                                                               Julia Woźniak

. .
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Maja gotuje
Szybkie i proste ciasto marchwkowe,które jest w stanie pobudzić wszystkie kubki
smakowe.Miękkie, delikatne,wilgotne.Każdy z nas jest w stanie wykonać te pyszne
ciasto.

SKŁADNIKI:

1.260 g mąki pszennej
2.1 łyżeczka proszku do pieczenia
3.1 łyżeczka sody oczyszczonej
4.1,5 łyżeczki cynamonu
5.290 ml oleju rzepakowego lub słonecznikowego
6.200 g miałkiego brązowego cukru
7.50 g drobnego cukru do wypieków
8.1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
9.4 duże jajka
10.300 g marchewki startej na dużych oczkach
11.100 g zgrubsza posiekanych orzechów
włoskich

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.W
większym naczyniu umieścić olej, oba cukry i ekstrakt z wanilii.
Wymieszać rózgą kuchenną do dokładnego połączenia się
składników. Dodawać jajka, jedno po drugim, mieszając rózgą do
połączenia się składników po każdym dodaniu. Mąkę pszenną,
proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i cynamon przesiać
bezpośrednio do wymieszanych składników. Wymieszać rózgą
kuchenną tylko do połączenia się składników, nie dłużej. Dodać
startą marchewkę i posiekane orzechy, wymieszać.Formę o
wymiarach 23 x 33 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Przelać do
niej ciasto, wyrównać. Piec w temperaturze 170ºC przez około 30
minut lub dłużej, do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić.

.. ..
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Najdziwniejsze dni w styczniu 2020

1.  1 stycznia - światowy dzień kaca
2.  3 stycznia - dzień słomki do picia
3.  5 stycznia - dzień bitej śmietany
4.  7 stycznia - dzień dziwaka
5.  10 stycznia- dzień obniżania kosztów energii
6.  12 stycznia - dzień całowania złotowłosych
7.  13 stycznia - międzynarodowy dzień koszuli oraz dzień sprzątania biurka
8.  14 stycznia- dzień ukrytej miłości oraz dzień osób nieśmiałych
9.  15 stycznia - dzień wikipedii , dzień interlingwy oraz museum selfie day
10.  16 stycznia - dzień pikantnych potraw
11.  17 stycznia - dzień wszystkich fajnych
12.  18 stycznia - dzień Kubusia Puchatka
13.  19 stycznia - dzień popcornu oraz światowy dzień śniegu
14.  20 stycznia - dzień wiedzy o pingwinach, dzień bigosu oraz niebieski poniedziałek
15.  21 stycznia - międzynarodowy dzień przytulania
16.  23 stycznia - dzień najbardziej zakochanych  oraz dzień pisma ręcznego
17.  24 stycznia - światowy dzień środków masowego przekazu
18.  25 stycznia- dzień sekretarki i asystentki oraz dzień kryptologii
19.  26 stycznia - światowy dzień celnictwa
20.  28 stycznia - dzień piszczałek i fujarek
21.  29 stycznia- dzień składanki i łamigłówki oraz międzynarodowy dzień puzzli
22.  30 stycznia - dzień głupkowatych powitań na poczcie głosowej oraz dzień rogalika
23.  31 stycznia - dzień iluzjonistów oraz dzień zebry  
   Maja Mączyńska
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Walentynki

Walentynki  – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa
pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami
Historia walentynek
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.
Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie
później.
Pomimo katolickiego patrona  tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym
głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze
specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego
związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z
takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn,Erros, Pan czy Juno Februata.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta
rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony,
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody.
Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na
cały świat sir Walter Scott (1771-1832).
Walentynki w Polsce
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z
Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku.
Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w
Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki
Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w
chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św.
Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.  

, ,
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Zwyczaje
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni,
na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty
Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego
przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia
przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50
rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest
również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał
również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie
świętego Walentego.
Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym
Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody
ku czci patrona zakochanych. Stałym niemalże elementem walentynek jest
wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone,
najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i
miłosnym wyznaniem.
Walentynkowe zwyczaje i tradycje na świecie
Święto Zakochanych nie jest obchodzone tylko w Polsce. Oto jak obchodzone są
Walentynki na całym świecie.
Stany Zjednoczone
W USA obdarowuje się wszystkie osoby, które darzy się sympatią, nie musi to być
koniecznie druga połówka. Może to być kolega, koleżanka, przyjaciel, szef,
nauczyciel czy babcia. Najpopularniejszym prezentem są bombonierki w kształcie
serca lub czerwone róże. Walentynki w Stanach mają bardzo komercyjny
charakter. Miasta toną w czerwonych serduszkach, radia są pełne miłosnych
piosenek a telewizja i kina są pełne filmów o miłości.
Wielka Brytania
Dawniej dzieci przebierały się za dorosłych i chodziły do sąsiednich domów
śpiewając piosenki o miłości. Ich głównym motywem było hasło „Dzień dobry,
Walenty”. Obecnie w Wielkiej Brytanii dużą popularnością cieszą się kartki z
podobiznami Shakespearowskich kochanków, czyli Romea i Julii.
Japonia
W Japonii podobnie jak w Stanach Zjednoczonych upominki wręcza się nie tylko
ukochanym, ale również znajomym. W Walentynki obdarowują jedynie kobiety, a
głównym prezentem są czekoladki. Są dwa rodzaje czekoladek – własno ręcznie
robione dla ukochany, oraz zagraniczne, głównie szwajcarskie i belgijskie dla osób
mniej bliskich. Panie natomiast przyjmują podarki miesiąc później – w Biały Dzień.
Francja
We Francji Święto Zakochanych jest świętem narodowym i jest bardzo hucznie
obchodzone. Zamiast czekoladek wysyła się bukiety kwiatów wraz z zaproszeniem
do teatru. Zakochani świętowanie kończą zazwyczaj romantyczną kolacją.
Czechy
W Czechach święto to obchodzi się dwa razy w roku. Wtedy największe tłumy
zakochanych możemy znaleźć na Moście Karola w Pradze. Wieszają oni kłódki,
będące symbolem ich miłości. Najwięcej z nich możemy znaleźć przy
płaskorzeźbie św. Jana Nepomucena. Pocierając ją kilkakrotnie, można zapewnić
sobie lojalność drugiej połówki.
Malezja
W Malezji, podobnie jak każde ważniejsze święto, Walentynki również mają bardzo
zaskakującą formę. Tego dnia organizowany jest konkurs dla zakochanych, w
którym są oni skuci kajdankami. Muszą oni wytrzymać ze sobą tydzień, aby
wygrać i przede wszystkim udowodnić swoją miłość
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Włochy
Włosi znani ze swojej romantycznej natury bardzo hucznie świętują
Walentynki. W Italii króluje czerwień. Panowie najczęściej wybierają
czerwoną bieliznę dla swoich partnerek w prezencie, Panie decydują
się szerszy asortyment garderoby dla swoich partnerów. W miejscu
spoczynku Świętego Wojciecha, czyli w Umbrii w niedzielę
poprzedzającą Walentynki odbywa się Święto Zaręczyn. o właśnie
wtedy pary z różnych stron świata przybywają nad grób Świętego
Walentego, by ślubować sobie miłość i wierność.

Walentynki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.
Zwyczaje niektórych państw są zbliżone do polskich bardziej inne
mniej. Najważniejsza w tym święcie jest jednak miłość do drugiej
osoby.

                                                                                                                 Ola Łasek
Miłość to cudowny kwiat,
Miłość upiększa świat,
Miłość ociera łzy,
Z okazji Walentynek
Takiej miłości życzymy My - 

Zespół redakcyjny

, ,
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       Proste pomysły na walentynkowy prezent

..

Miłosne świeczuszki
Do zrobienia ich potrzebujecie:
- 4 małych świeczek
- Pistoletu z klejem na gorąco
- Ozdobnego papieru ( złotego i czerwonego )

Przygotowanie jest bardzo proste wystarczy ze
złotego papieru wyciąć litery : ( L, V, E ) następnie
z czerwonego papieru serduszko. Przykleić klejem
na gorąco w takiej kolejności jak na zdjęciu i
podarować komuś w prezencie

Liścik w butelce
Do przygotowania takiej wyjątkowej poczty
walentynkowej  potrzebne będą:
1. Ozdobna butelka
2. Płatki róż
3. Tasiemka z pomponami
4. Naklejki w kształcie serduszek
5. Pistolet z klejem na gorąco

Przygotowanie:
Na szyjkę butelki przyklejamy tasiemkę. zdobimy
naklejkami. Następnie na dno butelki wsypujemy
płatki róż i wkładamy ozdobiony liścik miłosny.
Wkładamy korek od butelki i Gotowe!!!
Osoba którą obdarujecie taką butelką na pewno
się ucieszy bo to oryginalny, własnoręcznie
wykonany prezent.
                                           
                                                 Powodzenia
                                              Julia Stojecka

..
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                Walentynki nie tylko w sercach
Walentynki to wspaniały czas pełen miłości, radości i słodyczy.
Chcemy w tym dniu wyglądać wyjątkowo i oczarować swoją drugą
połówkę. Więc pokażę wam kilka fryzur na dzień świętego
                                                                                          
Walentego.                                            
                                                             Powodzenia!
                                                            Julia Stojecka    

. .
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Drink dla zakochanych

           Składniki:

Brązowy syrop cukrowy                                                  
- 250g wody
-250g cukru trzcinowego, nierafinowanego

Drink
-  2-3 łyżki wody, do dekoracji
-  1-2 łyżki cukru, do dekoracji
- 200g truskawek lekko zmrożonych
- 250 g wina musującego
- 10 g soku z limonki
- 2 truskawki, do dekoracji

Przygotowanie
Drink
1.na talerzyk wlać wodę, zamoczyć brzeg kieliszka następnie zanurzyć w cukrze
2.zmiksować truskawki dodać syrop z  brązowego cukru, wino musujące i sok z limonki
3. wszystko razem wymieszać, podawać prosto po przygotowaniu

Brązowy syrop cukrowy
brązowy cukier podgrzać z wodą. Po całkowitym ostudzeniu zmieszać z resztą.
                                                                   
                                                                                                                Smacznego!
                                                                                                               Julia Stojecka

. .
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                        Tłusty czwartek
Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim
postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą), znany także jako zapusty, mięsopust,
karnawał. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w
katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.
Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem
ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do
okresu wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych
(pokutnych), jako przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni zachowywać post,
czyli wstrzemięźliwość od przyjmowania niektórych pokarmów. Może wypaść
pomiędzy 29 stycznia a 4 marca.

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach
chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną,
boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką.
Staropolskie przysłowie mówi: ,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w
tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się
wiodło''.

, ,
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                                 ,, Góra Grosza"

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się
wielka zbiórka monet, pt. ,,Góra Grosza". W tym roku była to już XX edycja

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują
się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim,
ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym,
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra

potrzebujących.
Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl

zasady:

  ,,Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza    
jest największa na świecie".

, ,
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W tym roku tłusty czwartek przypada na 20 lutego.

Smacznego
Ola Łasek

, ,
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Międzynarodowy Dzień Pizzy 

Pierwszym skojarzeniem z pizzą są Włochy, gdyż wielu
uważa słoneczną Italię za ojczyznę tego dania. Nie jest to
jednak do końca prawdą, ponieważ początki pizzy sięgają
starożytnej Grecji.
To Grecy jako pierwsi wypiekali czysty placek i polewali
go oliwą . Takie placki wypiekano dużo później na
kamieniu w Neapolu. Również polewano je oliwą i
posypywano świeżym rozmarynem. Dopiero pod koniec
XIX wieku, kiedy do Neapolu przybyła królowa
Małgorzata, podano jej placek z sosem pomidorowym i
mozzarelą. Tak jej posmakował, że od jej imienia został
nazwany pizzą margheritą.
Niektóre źródła podają, że codziennie na świecie
sprzedaje się około 13 milionów pudełek pizzy. Przysmak
ten jest tak popularny, że doczekał się nawet swojego
święta.
Międzynarodowy Dzień Pizzy obchodzimy 9 lutego.

Smacznego!!!
Ola Łasek

,
,
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Jak dbać o  odporność w czasie zimowym?
Zima za pasem. Przez jednych wytęskniona, przez innych znienawidzona najchłodniejsza pora roku jest
ciężką próbą dla naszego organizmu. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jak przygotować swoją odporność
na przyjście królowej śniegu.

Niskie temperatury, hulający wiatr czy podwyższony poziom stężenia wilgotności to idealne warunki
pracy dla bakterii i wirusów, które czyhają na lukę w naszym systemie immunologicznym. Przełom
jesieni i zimy to okres, w którym ryzyko zachorowań na przeziębienie, anginę, grypę czy różnego
rodzaju zapalenia diametralnie wzrasta. Problem dotyczy przede wszystkim dzieci, których organizmy
nie są jeszcze tak silne, by
bronić się przed atakami patogenów, ale i dorośli często są rozkładani na łopatki przez choroby.
Skorzystaj z naszych porad i już dziś zainwestuj w swoje zdrowie.

Dieta

Jesteś tym, co jesz. Prawda stara jak świat w okresie zimowym wraca ze zdwojoną siłą.
Zrównoważona dieta bogata w witaminy i minerały to fundament, na którym jest budowana Twoja
odporność przed zimą. Szczególnie w czasie wzmożonej zachorowalności istotne jest, by dostarczać
organizmowi niezbędnych składników. Wybieraj produkty nieprzetworzone i w miarę możliwości
pozbawione konserwantów i barwników. Pamiętaj zrównoważonych proporcjach makroskładników:
białka, tłuszczów  oraz węglowodanów – wszystkie one są niezbędne do właściwego funkcjonowania
systemu nazywanego człowiekiem. Oprócz jakości posiłków ważna jest także ich regularność. Jedz
mniejsze porcje w stałej częstotliwości i nie pomijaj żadnego z posiłków. W szczególności nie
zapominaj o śniadaniu, które jest pierwszym klockiem domina w układance dobrego dnia.

Sen i wypoczynek

Regeneracja to istotny element w cyklu życia każdego z nas. Nawet jeśli w dzisiejszym zabieganym
świecie marginalizujemy jej znaczenie, to jest ona jednym z głównych czynników wpływających na
jakość naszego życia. Sen to swoisty proces ładowania wewnętrznych akumulatorów. Kiedy nasze
ciało informuje nas o słabnących bateriach, spada także odporność na grasujące patogeny. Zima to
idealny moment na to, by wzorem natury wrzucić na luz. Pofolguj sobie, podaruj swojemu ciału
dodatkowe 30-60 min. snu, znajdź czas na relaks. Wydaje Ci się, że to strata cennego czasu? Nic
bardziej mylnego! To inwestycja, dzięki której będziesz mogła uniknąć konieczności odstawienia na
bocznicę codziennych wyzwań w postaci L4, a twoja odporność wzrośnie przed zimą.

. .
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Aktywność fizyczna
Sen i relaks są niezmiernie ważnie. Nie oznacza to jednak, by cały czas wolny spędzać biernie w fotelu
przed telewizorem lub komputerem. W swoim grafiku powinnaś znaleźć miejsce dla ruchu. Sama wiesz
najlepiej, która aktywność jest dla Ciebie. Basen, joga, fitness, bieganie, a może po prostu spacer lub
wieczorna gimnastyka? Wybierz to, co najbardziej Ci odpowiada, w czym czujesz się dobrze. Pamiętaj,
by dobierać intensywność i długość treningu do swojej kondycji i stanu zdrowia. Nie każda z nas musi
od razu zostać olimpijką!

Witamina C a odporność przed zimą
Witaminy są paliwem naszego systemu immunologicznego. Szczególnie istotną rolę pełni tu witamina
C, która jest wysoko wykwalifikowanym stróżem odporności. Jesień i zima, to pory roku, w których
powinnaś szczególnie zadbać o jej podaż. Nie jest to przesadnie trudne wyzwanie, gdyż witaminę C
znajdziesz w wielu produktach: cytrynie, owocach cytrusowych, natce pietruszki, papryce, kiszonej
kapuście, kalinie, czarnym bzie i pomidorach. Osobom poszukującym bardziej bezpośrednich
rozwiązań proponujemy profilaktyczne suplementowanie witaminy w postaci pastylek, tabletek
musujących, a także gum do żucia. Swoim dzieciom możesz serwować witaminę C w postaci kropel
.

Pij dużo ciepłych napojów
Pomocne w utrzymaniu wysokiego poziomu odporności przed zimą i podczas najzimniejszych miesięcy
w roku będzie także spożywanie dużej ilości naparów. Kapitalnie sprawdzą się w tej roli różnego
rodzaju napary ziołowe i owocowe. W pierwszej kolejności możesz skorzystać z właściwości czarnego
bzu, lipy, aronii, dzikiej róży, maliny, czarnej porzeczki, pigwy czy żurawiny. W zależności od upodobań
ich smak możesz urozmaicać syropami owocowymi. Picie naparów dostarczy organizmowi
potrzebnych witamin i zadba o właściwy poziom nawodnienia.

. .

http://czytelnia.cefarm24.pl/zdrowie/jestem-kobieta/zacznij-biegac-wiosna
http://czytelnia.cefarm24.pl/profilaktyka/porady-na-wiosne-i-jesien/wiele-problemow-jedno-rozwiazanie-witamina-c
http://www.cefarm24.pl/33547,witamina-c-lewoskretna-500-g-medfuture-.html
http://www.cefarm24.pl/23624,witamina-c-forte-1000-mg-x-20-tabl-musujacych-biotter-.html
http://www.cefarm24.pl/34292,beyer-witamina-c-guma-do-zucia-x-6-szt.html
http://www.cefarm24.pl/30373,witamilki-witamina-c-krople-60-ml.html
http://czytelnia.cefarm24.pl/natura/czarny-bez-bez-tajemnic
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Odporność przed zimą dzięki miodowi i imbirowi
Napoje w okresie podniesionego ryzyka złapania infekcji warto wzmocnić dwoma składnikami, które
może nie od razu sprawią, że staniesz się nietykalna dla wirusów i bakterii, ale w dłuższej perspektywie
podniosą Twoją odporność. Chodzi o naturalny miód i imbir. Rozpuszczany w schłodzonej
wodzie miód to kopalnia wartości odżywczych i łatwo przyswajalnych węglowodanów. Działa
przeciwzapalnie, chroni gardło i wzmacnia odporność. Natomiast imbir obniża poziom cukru we krwi,
ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz reguluje trawienie. Można go przyjmować w
formie tabletek lub pokrojonego korzenia dodanego do herbaty rozgrzewającej.

Zadbaj o jakość powietrza w domu
Skoro wspomnieliśmy o właściwym poziomie nawodnienia, warto dodać, że liczy się także nawilżenie
powietrza w pomieszczenia, w których przebywamy. Zbyt suche powietrze, o które nietrudno
szczególnie w okresie grzewczym, może uszkadzać śluzówkę gardła, na co szczególnie narażone są
dzieci. Dlatego uwadze wszystkich mam polecamy zadbanie o właściwy poziom nawilżenia powietrza w
pokoju dziecka. Można to zrobić wywieszając mokry ręcznik lub nawilżacz na kaloryferze. Pamiętajmy
również o tym, że pomieszczenia, w których przebywamy powinny być regularnie wietrzone, nawet gdy
za oknem panują minusowe temperatury.

Unikaj używek i zanieczyszczeń
Skoro już wiemy, co należy robić, sprawdźmy teraz, czego szczególnie powinniśmy unikać w obliczu
nadchodzącej zimy. Negatywnie na poziom odporności działają różnego rodzaju używki: wyroby
tytoniowe, alkohol, a nawet intensywna kawa i herbata. Wszystkie one mogą naruszać błonę śluzową
gardła, co ułatwia pole manewru bakteriom i wirusom. Podobne właściwości mają również
zanieczyszczenia atmosferyczne, szczególnie te spowodowane niską emisją w okresie grzewczym.
Choć jest to oczywiste, to każda okazja jest dobra, by przypomnieć, że dym tytoniowy jest szkodliwy
dla płuc, krtani i skóry nie tylko palacza, a alkohol uszkadza komórki, niszczy wątrobę i jest źródłem
pustych kalorii.                                                        

. .

http://www.cefarm24.pl/33096,miod-wielokwiatowy-lesny-miod-lipowy-2-x-400-g-duopak-.html
http://www.cefarm24.pl/31301,solgar-imbir-lekarski-x-60-kaps.html
http://czytelnia.cefarm24.pl/wpisy-wyroznione/wpis-wyrozniony-1/jesienna-herbata-rozgrzewajaca-skladniki
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Ubieraj się ciepło
I na koniec coś, co zabrzmi jak truizm, jest jednak niezmiennie aktualne i
zaskakująco często marginalizowane przez co negatywnie wpływa na odporność
przed zimą. Przed wirusami i bakteriami można chronić się również z
zewnątrz. Warstwa izolacyjna w postaci ciepłych ubrań, szalika, czapki, rękawiczek i
solidnych butów to punkt obowiązkowy w katalogu jesiennych zakupów. Bez nich
ochrona przed wirusami i bakteriami będzie niezmiernie trudna. Jeśli jakiejś części
garderoby nie ma w Twojej szafie, to przed Tobą ostatnie chwile, by te braki
uzupełnić. Ubieraj się na cebulkę, tak, by łatwo można było zareagować na gwałtowne
skoki temperatury, np. wchodząc do jakiegoś pomieszczenia lub autobusu. Walcz z
wilgocią każdorazowo susząc buty i ubrania po przyjściu do domu lub pracy.   

Nikola Kozieł

. .
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Co możemy zobaczyć w kinie?
Jednym z ciekawych sposobów na spędzenie wolnego czasu jest seans w kinie.
Często mamy problem z wyborem filmu. W tym numerze naszej gazetki dowiecie się
co możemy obejrzeć w kinie.
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka.
Pamiętacie, jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz na chwilę o tym zapomnijcie, bo w naszej bajce
prezentuje się nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i krąglejsza niż zwykle. Jednak, gdy w
jej ręce wpada para magicznych pantofelków, to z ich pomocą dziewczyna zmienia się i przybiera
postać klasycznej damy, którą dobrze znacie. Wkrótce nasza bohaterka pozna zawadiacką bandę
krasnoludków. Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy z miniaturowych dżentelmenów to tak naprawdę
przystojny książę, na którego rzucono podstępny czar. Teraz, jeżeli któryś z nich chce odzyskać dawną
postać, musi zostać pocałowany przez najpiękniejszą kobietę na świecie. Więc gdy na drodze
krasnoludków pojawia się Śnieżka, każdy zaczyna zabiegać o jej względy i obowiązkowego całusa.
Jednak na bohaterów czyha niebezpieczeństwo. Oto zła macocha królewny za pomocą czarów pragnie
odzyskać swoją młodość. Skrywającą swój sekret Śnieżkę i wymyślające coraz to nowe zaloty
krasnoludki czeka wielka przygoda. W jej trakcie wszyscy przekonają się, że prawdziwe piękno to rzecz
bezwzględna, jeśli tylko patrzy się na nie sercem.
Małgosia i Jaś
Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie… nic nie przypomina bajki. Wszechobecny głód i brak pracy,
zmusza rodzeństwo Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu w poszukiwaniu lepszego miejsca do
życia. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las, który wydaje się pulsować jakimś
odwiecznym życiem. Wycieńczone wielodniową wędrówką i nieopuszczającym ich strachem dzieci trafiają
wreszcie na ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg
jej domu, Małgosia i Jaś trafiają do miejsca gorszego niż piekło…

. .
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Gang zwierzków
Gdy w Robopolis mieście przyszłości władzę przejmują zbuntowane roboty, ludzie muszą natychmiast
opuścić miasto. Grupa rozpieszczonych, przyzwyczajonych do luksusów zwierzaków domowych z
elegancką kotką Bellą na czele, nie bardzo umie radzić sobie bez swoich opiekunów. Co innego
bezpański pies Roger. On jest w siódmym niebie. Zna ulice jak własną kieszeń i bez nadzoru ludzi łatwo
potrafi zdobyć smaczne kąski i wywieść w pole mechanicznych stróżów prawa. Wkrótce jednak nawet
on zaczyna tęsknić za ludźmi, bo roboty zaczynają się coraz bardziej panoszyć i planują zburzenie
całego miasta. Roger, jego przyjaciel Bob czyli robot o gołębim sercu oraz Bella i jej zadzierający nosa
kompani, muszą połączyć siły w walce o swoje domy, miasto, może nawet cały świat, a przy okazji o
swoich kochanych opiekunów.

Mayday
Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna
Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli
piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu
lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na
głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie
się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć
prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Lawina zdarzeń,
pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich wielokrotnie… a to dopiero początek. Każde wymyślone na
poczekaniu męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki!

. .
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Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej
Harey Quinn
A znacie to o policjantce, kanarku, wariatce i mafijnej księżniczce?
"Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" to
pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim
tylko ona może ją opowiedzieć. Kiedy najbardziej narcystyczny z
bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka
Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny
angażuje się całe miasto. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności
krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee
Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia.
Muszą współpracować, żeby pokonać Romana.

. .
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HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH i.... nie tylko

Na języku polskim nauczycielka pyta:-
Kto z pisarzy otrzymał Literacką Nagrodę
Nobla?
Uczniowie wymieniają: Henryk
Sienkiewicz, Władysław Reymont,
Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk.
- Kto jeszcze? Chcąc podpowiedzieć
uczniom, rzuca:  Czesław….
Uczeń: Niemen.

Pytanie ze sprawdzianu:
-Kim był Perełka? ( z „Zemsty” A. Fredry)
Odpowiedzi uczniowskie:
- żoną Cześnika
- psem
- szpakiem
- zwierzęciem…..

Pytanie ze sprawdzianu:
Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł
utworu
Odpowiedź ucznia: autor: Cześnik
Raptusiewicz, tytuł: Zemsta

Nauczyciel dopowiada:
Czym kończy się każde wypracowanie?
Odpowiedź: kropką….

Dziady w Polsce są powszechne...

Pan Wołodyjowski to rycerz niezłamany.

.

 Chilona Chilonidesa zjadł niedźwiedź w
Coloseum.

Dlaczego Hemingway dostał nagrodę za
"Starego człowieka i morze"?
- Bo nic nie robił tylko płynął i nudził się.

Historia: W jakiej słynnej bitwie Napoleon
poniósł klęskę?
- W bitwie pod Grunwaldem...

Kim był Napoleon?
- Małym rycerzem.

Jakie są rodzaje stopniowania
przymiotnika?
- proste, krzywe,
bezpośrednie,nieopisowe.

- W "Dziadach" bohaterem jest Dziad.

.. .
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Grupa Teatralna ACAPITE

    Z przyjemnością oznajmiamy, że w naszej szkole działa Grupa
Teatralna ACAPITE. Mamy swoje logo, które stworzyła Maja
Mączyńska oraz mnóstwo pomysłów do zrealizowania.               
Głównym naszym zadaniem jest wystawienie sztuki Aleksandra
Fredry pt. "Zemsta". Jesteśmy na etapie prób, tworzenia dekoracji,
gromadzenia kostiumów i funduszy na nasze przedsięwzięcie.
Chcemy zrobić "małą scenę" w szkole, aby mogli realizować się na
niej wszystkie klasy na różnych uroczystościach. Jednocześnie
zgłębiamy tajniki gry aktorskiej, ruchu scenicznego i "sztuczek",
jak radzić sobie z  tremą, a także warsztat aktorski. Jeżeli chcecie
do nas dołączyć- zachęcamy- przyjdźcie na naszą próbę w piątek o
godz.14.30 górny hol. Grupę prowadzi pani Beata Sikorska.   

                                  Uczestnicy Grupy Teatralnej z klasy VII i VI. 

. .
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ROZRYWKA

Stwórz własną krzyżówkę walentynkową

.




	SPIS TREŚCI
	1. Lektury ,które warto przeczytać.
	2. Życzenia na Dzień Babci i Dziadka. 3.Pomysły na prezent dla dziadka i babci 4. Co dzieciaki wiedzą o Dniu Babci i Dziadka? 5. Patenty na olśniewające włosy. 6.Ciekawostki:Co się dzieje w czasie 5 sekund na świecie? 7. 8 przesądów na temat pecha 8. Maja gotuje:ciasto marchewkowe 9. Kalendarz świąt nietypowych 10. Walentynki 11. Proste pomysły na walentynkowy prezent 12.Drink dla zakochanych 13.Tłusty czwartek 14."Góra Grosza”
	Lektury, które warto przeczytać
	Julia Stojecka

	życzenia dla babci i dziadka :)
	Dzień Babci i Dziadka to czas w którym powinniśmy zadbać o swoich dziadków czyli złożyć im szczere życzenia albo najlepiej dodatkowo przygotować im laurkę. Osoby starsze bardzo cenią sobie takie upominki :)
	"Babcia z dziadkiem dziś świętują, wszystkie dzieci więc pracują. Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku. W kuchni błyszczą już talerze, wnusia babci bluzkę pierze. Wnusio już podaje kapcie, bardzo Kocha swoja babcię. Dzisiaj wszystkie smutki precz! Święto Dziadków ważna rzecz!"

	Pomysły na prezent na dzień babci i dziadka
	Na pewno, każdy z was nie raz zastanawiał się nad prezentem dla   naszych kochanych babć lub dziadków z okazji ich święta.W tym   numerze pokaże wam kilka ciekawych pomysłów.Mam nadzieję, że   będą one dla was pomocne.

	Co dzieciaki wiedzą o dniu Babci i Dziadka
	Pytania:
	Odpowiedzi:
	1. Ile masz babć i dziadków?
	1. 15 babć i 112 dziadków
	2. 27 sierpnia
	2. Kiedy obchodzimy dzień babci i dziadka?
	3. kwiaty, laurkę, ślimaka
	3. Co dasz babci i dziadkowi na prezent?
	4.kotleta, buraki
	4. Co twoja babcia lubi jeść?
	5. stokrotka, tulipan
	5. Jaki jest ulubiony kwiatek twojej babci?
	6.Nigdy nam niczego nie odmawiają.
	7.Z babcią chodzić na spacery a z dziadkiem jeść czekoladę.
	8.Być grzecznym, żeby dobrze się zachowywać i pomagać innym.
	9.W Monopoly, karty, chińczyka.
	10.Tak, Abby Hatcher, Psi partol, Doktor Dośka.
	Julia Stojecka
	Nikola Kozieł


	Dwa patenty na olśniewające włosy
	Niejedna dziewczyna chce mieć naturalne, ale jednak kolorowe włosy. Farby nie zawsze każdy może stosować, więc dam wam pomysł na naturalne farbowanie włosów.
	Macie problem z żółtym odcieniem na włosach to dam wam sprawdzony patent
	Potrzebne będą:
	- bazylia żywa
	- garnek
	Potrzebne będą :
	- ręcznik
	- sok z jednego buraka
	Przygotowanie:
	- oliwa z oliwek
	Gotujemy liście bazylii przez 20 minut. Przelewamy do miseczki i dodajemy szampon, mieszamy. Nakładamy mieszankę na 30 minut, następnie spłukujemy i suszymy włosy i to tyle możemy się cieszyć pięknymi włosami.
	- spryskiwacz
	- rękawiczki
	- niepotrzebna koszulka i ręcznik
	Przygotowanie jest proste wystarczy wycisnąć sok z buraka do miseczki z oliwą. Następnie spryskać włosy mieszanką. Po godzinie spłukać, wysuszyć i cieszyć się pięknym kolorem. A najważniejsze, że farbowałyście włosy naturalnie.
	Mam nadzieję, że wypróbujecie jeden z moich patentów.
	Powodzenia!
	Julia Stojecka

	Ciekawostki...
	)
	Co się dzieje w czasie 5 sekund na świecie?
	W czasie, kiedy ty przeczytasz to właśnie zdanie, na całym świecie wydarzy się całkiem sporo zupełnie nieistotnych rzeczy. Oto i one. 1. Jedzenie i picie a) Co 5 sekund wyrzuca się ponad 4,5 tony jadalnego jedzenia w Stanach Zjednoczonych b) Co 5 sekund sprzedaje się 375 burgerów w McDonaldzie c) Co 5 sekund Amerykanie zjadają 1 750 kawałków pizzy d) Co 5 sekund na świecie zjada się 2 090 KitKatów e) Co 5 sekund, w każdym dniu stycznia, Amerykanie kupują średnio 500 puszek zupy “Campbell’s Soup” f) Co 5 sekund firma “Dunkin’ Donuts” sprzedaje ponad 100 filiżanek świeżo zaparzonej kawy g) Co 5 sekund w Ameryce zjada się 2 750 hot dogów h) Co 5 sekund sprzedają się dwa duże słoiki Nutelli i) Co 5 sekund wypija się ponad 35 000 produktów Coca-Coli 2. Internet i media społecznościowe a) Co 5 sekund jest 205 000 nowych postów na Facebooku b) Co 5 sekund są 23 000 nowe tweety na Twitterze c) Co 5 sekund wysyła się 8 666 wiadomości przez aplikację Snapchat d) Co 5 sekund wysyła się 17 milionów maili e) Co 5 sekund tworzy się 47 nowych stron internetowych f) Co 5 sekund pojawia się 28 nowych postów za pośrednictwem Wordpressa g) Co 5 sekund pojawia się 6 godzin nowych filmów na YouTube h) Co 5 sekund wrzuca się 300 nowych zdjęć na Instagrama 3. Ziemia i przestrzeń kosmiczna a) Co 5 sekund w Ziemię uderza 5 000 piorunów b) Co 5 sekund odgłos uderzenia pioruna przebywa 1,6 kilometra c) Co 5 sekund przez wodospad Niagara przepływa 15,8 tony wody d) Co 5 sekund z Ziemi wyparowuje 80 milionów litrów wody e) Co 5 sekund słońce wyrzuca 5 milionów ton materii w kosmos f) Co 5 sekund Wszechświat rozrasta się o około 75 kilometrów                                                                  Julia Woźniak

	8 przesądów na temat pecha
	Niektórzy wierzą w przesądy i mocno się ich trzymają. Co przynosi nam pecha według przesądów?
	1.Rozbite lustro
	Rozbite lustro wróży 7 lat nieszczęścia

	2.Buty na stole
	3.Rozsypana sól
	4.Czarny kot
	Jeśli czarny kot przejdzie ci drogę, to możesz poczekać, aż ktoś inny przejdzie przed tobą, albo cofnąć się do domu i na chwilę usiąść.

	5.Pechowa trzynastka
	Pechowa trzynastka - liczba 13 jest uznawana za pechową.

	6.Przejście pod drabiną
	7.Otwieranie parasolki w domu
	8.Wskazywanie palcem wskazującym
	Wskazywanie palcem wskazującym przynosi pecha dlatego, że wytykając kogoś palcem „kłujesz” go energią.


	Maja gotuje
	Szybkie i proste ciasto marchwkowe,które jest w stanie pobudzić wszystkie kubki smakowe.Miękkie, delikatne,wilgotne.Każdy z nas jest w stanie wykonać te pyszne ciasto.
	SKŁADNIKI:
	1.260 g mąki pszennej 2.1 łyżeczka proszku do pieczenia 3.1 łyżeczka sody oczyszczonej 4.1,5 łyżeczki cynamonu 5.290 ml oleju rzepakowego lub słonecznikowego 6.200 g miałkiego brązowego cukru 7.50 g drobnego cukru do wypieków 8.1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 9.4 duże jajka 10.300 g marchewki startej na dużych oczkach 11.100 g zgrubsza posiekanych orzechów włoskich


	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
	Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.W większym naczyniu umieścić olej, oba cukry i ekstrakt z wanilii. Wymieszać rózgą kuchenną do dokładnego połączenia się składników. Dodawać jajka, jedno po drugim, mieszając rózgą do połączenia się składników po każdym dodaniu. Mąkę pszenną, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i cynamon przesiać bezpośrednio do wymieszanych składników. Wymieszać rózgą kuchenną tylko do połączenia się składników, nie dłużej. Dodać startą marchewkę i posiekane orzechy, wymieszać.Formę o wymiarach 23 x 33 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Przelać do niej ciasto, wyrównać. Piec w temperaturze 170ºC przez około 30 minut lub dłużej, do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić.
	Najdziwniejsze dni w styczniu 2020

	Walentynki
	Walentynki  – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami Historia walentynek Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona  tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn,Erros, Pan czy Juno Februata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832). Walentynki w Polsce Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.
	,,
	Włochy
	Włosi znani ze swojej romantycznej natury bardzo hucznie świętują Walentynki. W Italii króluje czerwień. Panowie najczęściej wybierają czerwoną bieliznę dla swoich partnerek w prezencie, Panie decydują się szerszy asortyment garderoby dla swoich partnerów. W miejscu spoczynku Świętego Wojciecha, czyli w Umbrii w niedzielę poprzedzającą Walentynki odbywa się Święto Zaręczyn. o właśnie wtedy pary z różnych stron świata przybywają nad grób Świętego Walentego, by ślubować sobie miłość i wierność.
	Walentynki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Zwyczaje niektórych państw są zbliżone do polskich bardziej inne mniej. Najważniejsza w tym święcie jest jednak miłość do drugiej osoby.
	Miłość to cudowny kwiat,
	Miłość upiększa świat,
	Miłość ociera łzy,
	Z okazji Walentynek
	Takiej miłości życzymy My -
	Zespół redakcyjny


	Proste pomysły na walentynkowy prezent
	Miłosne świeczuszki
	Liścik w butelce
	Do przygotowania takiej wyjątkowej poczty walentynkowej  potrzebne będą:
	- 4 małych świeczek
	- Pistoletu z klejem na gorąco
	1. Ozdobna butelka
	- Ozdobnego papieru ( złotego i czerwonego )
	2. Płatki róż
	3. Tasiemka z pomponami
	Przygotowanie jest bardzo proste wystarczy ze złotego papieru wyciąć litery : ( L, V, E ) następnie z czerwonego papieru serduszko. Przykleić klejem na gorąco w takiej kolejności jak na zdjęciu i podarować komuś w prezencie
	4. Naklejki w kształcie serduszek
	5. Pistolet z klejem na gorąco

	Przygotowanie:
	Na szyjkę butelki przyklejamy tasiemkę. zdobimy naklejkami. Następnie na dno butelki wsypujemy płatki róż i wkładamy ozdobiony liścik miłosny. Wkładamy korek od butelki i Gotowe!!!
	Osoba którą obdarujecie taką butelką na pewno się ucieszy bo to oryginalny, własnoręcznie wykonany prezent.


	Walentynki nie tylko w sercach
	Walentynki to wspaniały czas pełen miłości, radości i słodyczy. Chcemy w tym dniu wyglądać wyjątkowo i oczarować swoją drugą połówkę. Więc pokażę wam kilka fryzur na dzień świętego
	Walentego.
	Powodzenia!
	Julia Stojecka

	Drink dla zakochanych
	Składniki:
	Brązowy syrop cukrowy
	- 250g wody
	-250g cukru trzcinowego, nierafinowanego
	Drink
	-  2-3 łyżki wody, do dekoracji
	-  1-2 łyżki cukru, do dekoracji
	- 200g truskawek lekko zmrożonych
	- 250 g wina musującego
	- 10 g soku z limonki
	- 2 truskawki, do dekoracji
	Przygotowanie
	Drink
	1.na talerzyk wlać wodę, zamoczyć brzeg kieliszka następnie zanurzyć w cukrze
	2.zmiksować truskawki dodać syrop z  brązowego cukru, wino musujące i sok z limonki
	3. wszystko razem wymieszać, podawać prosto po przygotowaniu
	Brązowy syrop cukrowy
	brązowy cukier podgrzać z wodą. Po całkowitym ostudzeniu zmieszać z resztą.
	Smacznego!


	Tłusty czwartek
	Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą), znany także jako zapusty, mięsopust, karnawał. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.
	Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych (pokutnych), jako przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni zachowywać post, czyli wstrzemięźliwość od przyjmowania niektórych pokarmów. Może wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca.
	Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką. Staropolskie przysłowie mówi: ,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło''.

	,, Góra Grosza"
	Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pt. ,,Góra Grosza". W tym roku była to już XX edycja
	Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
	Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

	,,Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza     jest największa na świecie".
	W tym roku tłusty czwartek przypada na 20 lutego. ,,
	Smacznego
	Ola Łasek
	.. Jak dbać o  odporność w czasie zimowym?
	Niskie temperatury, hulający wiatr czy podwyższony poziom stężenia wilgotności to idealne warunki pracy dla bakterii i wirusów, które czyhają na lukę w naszym systemie immunologicznym. Przełom jesieni i zimy to okres, w którym ryzyko zachorowań na przeziębienie, anginę, grypę czy różnego rodzaju zapalenia diametralnie wzrasta. Problem dotyczy przede wszystkim dzieci, których organizmy nie są jeszcze tak silne, by bronić się przed atakami patogenów, ale i dorośli często są rozkładani na łopatki przez choroby. Skorzystaj z naszych porad i już dziś zainwestuj w swoje zdrowie.
	Dieta
	Jesteś tym, co jesz. Prawda stara jak świat w okresie zimowym wraca ze zdwojoną siłą. Zrównoważona dieta bogata w witaminy i minerały to fundament, na którym jest budowana Twoja odporność przed zimą. Szczególnie w czasie wzmożonej zachorowalności istotne jest, by dostarczać organizmowi niezbędnych składników. Wybieraj produkty nieprzetworzone i w miarę możliwości pozbawione konserwantów i barwników. Pamiętaj zrównoważonych proporcjach makroskładników: białka, tłuszczów  oraz węglowodanów – wszystkie one są niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu nazywanego człowiekiem. Oprócz jakości posiłków ważna jest także ich regularność. Jedz mniejsze porcje w stałej częstotliwości i nie pomijaj żadnego z posiłków. W szczególności nie zapominaj o śniadaniu, które jest pierwszym klockiem domina w układance dobrego dnia.

	Sen i wypoczynek
	Regeneracja to istotny element w cyklu życia każdego z nas. Nawet jeśli w dzisiejszym zabieganym świecie marginalizujemy jej znaczenie, to jest ona jednym z głównych czynników wpływających na jakość naszego życia. Sen to swoisty proces ładowania wewnętrznych akumulatorów. Kiedy nasze ciało informuje nas o słabnących bateriach, spada także odporność na grasujące patogeny. Zima to idealny moment na to, by wzorem natury wrzucić na luz. Pofolguj sobie, podaruj swojemu ciału dodatkowe 30-60 min. snu, znajdź czas na relaks. Wydaje Ci się, że to strata cennego czasu? Nic bardziej mylnego! To inwestycja, dzięki której będziesz mogła uniknąć konieczności odstawienia na bocznicę codziennych wyzwań w postaci L4, a twoja odporność wzrośnie przed zimą.


	Aktywność fizyczna
	Sen i relaks są niezmiernie ważnie. Nie oznacza to jednak, by cały czas wolny spędzać biernie w fotelu przed telewizorem lub komputerem. W swoim grafiku powinnaś znaleźć miejsce dla ruchu. Sama wiesz najlepiej, która aktywność jest dla Ciebie. Basen, joga, fitness, bieganie, a może po prostu spacer lub wieczorna gimnastyka? Wybierz to, co najbardziej Ci odpowiada, w czym czujesz się dobrze. Pamiętaj, by dobierać intensywność i długość treningu do swojej kondycji i stanu zdrowia. Nie każda z nas musi od razu zostać olimpijką!

	Witamina C a odporność przed zimą
	Witaminy są paliwem naszego systemu immunologicznego. Szczególnie istotną rolę pełni tu witamina C, która jest wysoko wykwalifikowanym stróżem odporności. Jesień i zima, to pory roku, w których powinnaś szczególnie zadbać o jej podaż. Nie jest to przesadnie trudne wyzwanie, gdyż witaminę C znajdziesz w wielu produktach: cytrynie, owocach cytrusowych, natce pietruszki, papryce, kiszonej kapuście, kalinie, czarnym bzie i pomidorach. Osobom poszukującym bardziej bezpośrednich rozwiązań proponujemy profilaktyczne suplementowanie witaminy w postaci pastylek, tabletek musujących, a także gum do żucia. Swoim dzieciom możesz serwować witaminę C w postaci kropel
	.

	Pij dużo ciepłych napojów
	Pomocne w utrzymaniu wysokiego poziomu odporności przed zimą i podczas najzimniejszych miesięcy w roku będzie także spożywanie dużej ilości naparów. Kapitalnie sprawdzą się w tej roli różnego rodzaju napary ziołowe i owocowe. W pierwszej kolejności możesz skorzystać z właściwości czarnego bzu, lipy, aronii, dzikiej róży, maliny, czarnej porzeczki, pigwy czy żurawiny. W zależności od upodobań ich smak możesz urozmaicać syropami owocowymi. Picie naparów dostarczy organizmowi potrzebnych witamin i zadba o właściwy poziom nawodnienia.

	Odporność przed zimą dzięki miodowi i imbirowi
	Napoje w okresie podniesionego ryzyka złapania infekcji warto wzmocnić dwoma składnikami, które może nie od razu sprawią, że staniesz się nietykalna dla wirusów i bakterii, ale w dłuższej perspektywie podniosą Twoją odporność. Chodzi o naturalny miód i imbir. Rozpuszczany w schłodzonej wodzie miód to kopalnia wartości odżywczych i łatwo przyswajalnych węglowodanów. Działa przeciwzapalnie, chroni gardło i wzmacnia odporność. Natomiast imbir obniża poziom cukru we krwi, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz reguluje trawienie. Można go przyjmować w formie tabletek lub pokrojonego korzenia dodanego do herbaty rozgrzewającej.

	Zadbaj o jakość powietrza w domu
	Skoro wspomnieliśmy o właściwym poziomie nawodnienia, warto dodać, że liczy się także nawilżenie powietrza w pomieszczenia, w których przebywamy. Zbyt suche powietrze, o które nietrudno szczególnie w okresie grzewczym, może uszkadzać śluzówkę gardła, na co szczególnie narażone są dzieci. Dlatego uwadze wszystkich mam polecamy zadbanie o właściwy poziom nawilżenia powietrza w pokoju dziecka. Można to zrobić wywieszając mokry ręcznik lub nawilżacz na kaloryferze. Pamiętajmy również o tym, że pomieszczenia, w których przebywamy powinny być regularnie wietrzone, nawet gdy za oknem panują minusowe temperatury.

	Unikaj używek i zanieczyszczeń
	Skoro już wiemy, co należy robić, sprawdźmy teraz, czego szczególnie powinniśmy unikać w obliczu nadchodzącej zimy. Negatywnie na poziom odporności działają różnego rodzaju używki: wyroby tytoniowe, alkohol, a nawet intensywna kawa i herbata. Wszystkie one mogą naruszać błonę śluzową gardła, co ułatwia pole manewru bakteriom i wirusom. Podobne właściwości mają również zanieczyszczenia atmosferyczne, szczególnie te spowodowane niską emisją w okresie grzewczym. Choć jest to oczywiste, to każda okazja jest dobra, by przypomnieć, że dym tytoniowy jest szkodliwy dla płuc, krtani i skóry nie tylko palacza, a alkohol uszkadza komórki, niszczy wątrobę i jest źródłem pustych kalorii.

	Ubieraj się ciepło
	I na koniec coś, co zabrzmi jak truizm, jest jednak niezmiennie aktualne i zaskakująco często marginalizowane przez co negatywnie wpływa na odporność przed zimą. Przed wirusami i bakteriami można chronić się również z zewnątrz. Warstwa izolacyjna w postaci ciepłych ubrań, szalika, czapki, rękawiczek i solidnych butów to punkt obowiązkowy w katalogu jesiennych zakupów. Bez nich ochrona przed wirusami i bakteriami będzie niezmiernie trudna. Jeśli jakiejś części garderoby nie ma w Twojej szafie, to przed Tobą ostatnie chwile, by te braki uzupełnić. Ubieraj się na cebulkę, tak, by łatwo można było zareagować na gwałtowne skoki temperatury, np. wchodząc do jakiegoś pomieszczenia lub autobusu. Walcz z wilgocią każdorazowo susząc buty i ubrania po przyjściu do domu lub pracy.
	Nikola Kozieł

	Co możemy zobaczyć w kinie?
	Jednym z ciekawych sposobów na spędzenie wolnego czasu jest seans w kinie. Często mamy problem z wyborem filmu. W tym numerze naszej gazetki dowiecie się co możemy obejrzeć w kinie.
	Śnieżka i Fantastyczna Siódemka.
	Pamiętacie, jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz na chwilę o tym zapomnijcie, bo w naszej bajce prezentuje się nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i krąglejsza niż zwykle. Jednak, gdy w jej ręce wpada para magicznych pantofelków, to z ich pomocą dziewczyna zmienia się i przybiera postać klasycznej damy, którą dobrze znacie. Wkrótce nasza bohaterka pozna zawadiacką bandę krasnoludków. Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy z miniaturowych dżentelmenów to tak naprawdę przystojny książę, na którego rzucono podstępny czar. Teraz, jeżeli któryś z nich chce odzyskać dawną postać, musi zostać pocałowany przez najpiękniejszą kobietę na świecie. Więc gdy na drodze krasnoludków pojawia się Śnieżka, każdy zaczyna zabiegać o jej względy i obowiązkowego całusa. Jednak na bohaterów czyha niebezpieczeństwo. Oto zła macocha królewny za pomocą czarów pragnie odzyskać swoją młodość. Skrywającą swój sekret Śnieżkę i wymyślające coraz to nowe zaloty krasnoludki czeka wielka przygoda. W jej trakcie wszyscy przekonają się, że prawdziwe piękno to rzecz bezwzględna, jeśli tylko patrzy się na nie sercem.

	Małgosia i Jaś
	..

	Gang zwierzków
	Gdy w Robopolis mieście przyszłości władzę przejmują zbuntowane roboty, ludzie muszą natychmiast opuścić miasto. Grupa rozpieszczonych, przyzwyczajonych do luksusów zwierzaków domowych z elegancką kotką Bellą na czele, nie bardzo umie radzić sobie bez swoich opiekunów. Co innego bezpański pies Roger. On jest w siódmym niebie. Zna ulice jak własną kieszeń i bez nadzoru ludzi łatwo potrafi zdobyć smaczne kąski i wywieść w pole mechanicznych stróżów prawa. Wkrótce jednak nawet on zaczyna tęsknić za ludźmi, bo roboty zaczynają się coraz bardziej panoszyć i planują zburzenie całego miasta. Roger, jego przyjaciel Bob czyli robot o gołębim sercu oraz Bella i jej zadzierający nosa kompani, muszą połączyć siły w walce o swoje domy, miasto, może nawet cały świat, a przy okazji o swoich kochanych opiekunów.

	Mayday
	Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Lawina zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich wielokrotnie… a to dopiero początek. Każde wymyślone na poczekaniu męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki!

	Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harey Quinn
	A znacie to o policjantce, kanarku, wariatce i mafijnej księżniczce? "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" to pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Kiedy najbardziej narcystyczny z bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny angażuje się całe miasto. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia. Muszą współpracować, żeby pokonać Romana.
	Nikola Kozieł

	HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH i.... nie tylko
	Na języku polskim nauczycielka pyta:- Kto z pisarzy otrzymał Literacką Nagrodę Nobla?
	Chilona Chilonidesa zjadł niedźwiedź w Coloseum.
	Uczniowie wymieniają: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk.
	Dlaczego Hemingway dostał nagrodę za "Starego człowieka i morze"?
	- Bo nic nie robił tylko płynął i nudził się.
	- Kto jeszcze? Chcąc podpowiedzieć uczniom, rzuca:  Czesław….
	Historia: W jakiej słynnej bitwie Napoleon poniósł klęskę?
	Uczeń: Niemen.
	- W bitwie pod Grunwaldem...
	Pytanie ze sprawdzianu:
	-Kim był Perełka? ( z „Zemsty” A. Fredry)
	Kim był Napoleon?
	Odpowiedzi uczniowskie:
	- Małym rycerzem.
	- żoną Cześnika
	Jakie są rodzaje stopniowania przymiotnika?
	- psem
	- szpakiem
	- proste, krzywe, bezpośrednie,nieopisowe.
	- zwierzęciem…..
	Pytanie ze sprawdzianu:
	- W "Dziadach" bohaterem jest Dziad.
	Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu
	Odpowiedź ucznia: autor: Cześnik Raptusiewicz, tytuł: Zemsta
	Nauczyciel dopowiada:
	Czym kończy się każde wypracowanie?
	Odpowiedź: kropką….
	Dziady w Polsce są powszechne...
	Pan Wołodyjowski to rycerz niezłamany.
	Grupa Teatralna ACAPITE
	Z przyjemnością oznajmiamy, że w naszej szkole działa Grupa Teatralna ACAPITE. Mamy swoje logo, które stworzyła Maja Mączyńska oraz mnóstwo pomysłów do zrealizowania.                Głównym naszym zadaniem jest wystawienie sztuki Aleksandra Fredry pt. "Zemsta". Jesteśmy na etapie prób, tworzenia dekoracji, gromadzenia kostiumów i funduszy na nasze przedsięwzięcie. Chcemy zrobić "małą scenę" w szkole, aby mogli realizować się na niej wszystkie klasy na różnych uroczystościach. Jednocześnie zgłębiamy tajniki gry aktorskiej, ruchu scenicznego i "sztuczek", jak radzić sobie z  tremą, a także warsztat aktorski. Jeżeli chcecie do nas dołączyć- zachęcamy- przyjdźcie na naszą próbę w piątek o godz.14.30 górny hol. Grupę prowadzi pani Beata Sikorska.
	Uczestnicy Grupy Teatralnej z klasy VII i VI.

	ROZRYWKA
	Stwórz własną krzyżówkę walentynkową

