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Witajcie!

Liczyliśmy miesiące, tygodnie, a
teraz liczymy dni:
  raz,
        dwa,
               trzy!

Za parę dni ferie!
  Wypocznijcie! 

   Dwa tygodnie Wasze! 
   Wyśpijcie się! Zorganizujcie
imprezkę! 
   Weźcie w końcu psa na długi
spacer! Ogłoście bojkot
telewizji! Ruszcie się! Odstawcie
wszystko, co pachnie
elektroniką – tablety, komputery,
telefony!
  
 Poczytajcie książki,
pooglądajcie nowe filmy,
odwiedźcie znajomych!
  A poza tym sami ruszcie
mózgownicą: Co można robić,
jak się nie chodzi do szkoły?

  Cześć, owocnych ferii 
  Redakcja 

KOCHANI
  "Od A do Z" otwiera swoje łamy dla
tych, którzy chcą (Jej lub Jemu)
sprawić przyjemność, przypomnieć się
lub po prostu zwrócić na siebie uwagę
"obiektu westchnień". Czekamy  na
życzenia, przesłania, dowcipne
wierszyki dla tych naszych jedynych.
 Prosimy je kierować do redakcji,
adres:artur.gazetaszkolna@onet.pl

Naszą gazetę tworzy redakcja:
1. Zastępca redaktora naczelnego - Artur Krawczyk;
2. Sekretarz redakcji - Izabela Jeleń;

3. REDAKTORZY OD WIELU RÓŻNYCH ZADAŃ:
Weronika Nowakowska, Karolina Olszak, Kaja Bartosik, Maja
Kulikowska, Natalia Gnyp,Natalia Ogrodnik,Izabela Jeleń, Hanna
Łomzik,Maja Turska, Aleksandra Widyma,Amadeusz Beleć,
Dorota Sękowska, Aleksandra Biel. 

Redaktorem naczelnym i opiekunem jest Halina Jaracz
nasz adres:

artur.gazetaszkolna@onet.pl
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KALENDARIUM
BYŁO:

- grudzień,
- zima,
- Mikołaj i prezenty,
- trochę wolnego,
- Sylwester*,
- Zbiórka dla zwierząt w schronisku,
- Góra Grosza,
- święto Trzech Króli,
- Święta Bożego Narodzenia,
- choinka i prezenty.

JEST:

- styczeń,
- kilka wolnych dni,
- rok 2020,
- i znowu kilka wolnych dni,
- przygotowanie do klasyfikacji,
- ostra nauka,
- w perspektywie ferie,
- zima.

BĘDZIE:

- luty,
- FERIE !!!!!,
- Walentynki*,
- może trochę zimy,
- nauka, nauka, nauka…,
- zabawy karnawałowe*.

*- taki symbol oznacza, że gdzieś w gazetce jest na ten temat artykuł, poszukaj



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 4 01/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Od A do Z

Święto Trzech Króli
     Trzej Królowie to według tradycji chrześcijańskiej osoby, które miały podążać za 
Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu
dary. Tradycyjnie uznawani są za świętych w katolicyzmie, prawosławiu oraz w 
starożytnych Kościołach Wschodu. Trzech króli, czyli inaczej Objawienie Pańskie, w
kościele katolickim obchodzone 6 stycznia, a który to dzień w kalendarzu
gregoriańskim wypada 19 stycznia.
Święto to było dniem wolnym od pracy do 16 listopada 1960 roku. Później święto
zniesiono, jednak w listopadzie 2010 roku ponownie przywrócono dzień wolnego.
   Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które uświęcił kościół. W
pierwszych wiekach chrześcijaństwa święto to rozpoczynało początek roku
liturgicznego. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na wschodzie
jako Boże Narodzenie, a także pokłon mędrców oraz przemiany wody w wino w Kanie
Galilejskiej.
   Tak więc dzień 6-tego stycznia stał się na zachodzie obecnym świętem „Trzech
Króli”, które interpretuje się jako objawienie się Boga ludom nieżydowskim,
pogańskim, reprezentowanym przez mędrców ze wschodu.
W wielu miastach w Polsce dzień Objawienia Pańskiego świętowany jest przez 
Orszak Trzech Króli: są to uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem
rodziców i dzieci.
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A może by tak bal ... 
    Siedzę sobie i marzę... Trwa karnawał,
czas radości, balów i zabaw. Może i ja
wybiorę się na taką zabawę? Ale jak
wyglądać ma ten bal? Gdyby tak żyć sto lat
wcześniej, kiedy bywały jeszcze prawdziwe,
karnawałowe bale...
    Twarz ukryta za maską, piękny, uroczysty
strój i najważniejszy karnawałowy jego
element - kotylion, ozdoba z kolorowych
wstążek, przypinana każdemu przy wejściu
na salę balową.  A przed balem... A przed
balem odbywał się kulig. Sanie zajeżdżały po
kolei przed wszystkie znajome domostwa,
zabierając poprzebieranych uczestników
zabawy. Potem nadchodził czas tańców,
niewinnych flirtów i zabaw. Koniec balu
wieńczyły dwie atrakcje - pierwszą, pełną
śmiechu i wesołych docinków, było
odnalezienie osoby posiadającej taki sam
kotylion, drugą był wybór  króla i królowej
balu. To były czasy...
     Dzisiaj zabawy karnawałowe wyglądają
zupełnie inaczej: Młodzi ludzie bawią się w
hałaśliwej dyskotece. Nikt nie myśli o
karnawałowym kostiumie, nie ma
przypiętego kotylionu i nikt nie szuka swojej
pary. Nie ma już króla ani królowej balu...
Szkoda, prawda? Może jednak dałoby się
wskrzesić tradycje karnawałowe.
   Spróbujmy zorganizować nasz mały bal,
gdzie zaproszeni goście przyjdą przebrani w
kolorowe stroje. Przypnijmy im kotyliony,
wybierzmy królewską  parę. Ogłośmy
konkurs na najciekawsze karnawałowe
przebranie. Wysilmy trochę naszą
wyobraźnię, na pewno bal będzie stylowy i
ciekawy. Ręczę, że po pokonaniu
pierwszych objawów tremy, wszyscy będą
się doskonale bawili i nikt nie będzie się
nudził.

"X”

KARNAWAŁ – CZYLI ŚWIĘTO NA
KOLOROWO

    Okres pomiędzy świętem Trzech Króli, a wtorkiem
przed Środą Popielcową, która oznacza początek 
wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc
nazywamy karnawałem i taką nazwę zna każdy z nas.
     Inna nazwa tego okresu to zapusty. Jest to okres
zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw, czas
kolorowy i szalony. Okres karnawału kończą ostatki
zaczynające się w tłusty czwartek(ostatni czwartek
karnawału), a kończą się zawsze we wtorek przed
środą popielcową.
      A tak na koniec zdradzę wam pewną ciekawostkę,
czy wiecie, że Karnawał to także miasto w Indiach?

Mrs Pączek
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Co w szkole piszczy...
   Uczniowie cieszą się, bo niedługo
zaczynają się ferie.
 Od siedemnastego stycznia zaczyna się
drugie półrocze, ale i tak już zbieramy
oceny. Oby dobre!

    Trwa zbiórka nowych szczoteczek i
past do zębów dla dzieci z
najbiedniejszych rejonów Afryki. Jest to
akcja charytatywna Fundacji Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio "Kup
Pan szczotkę!", polegającej na wsparciu
afrykańskich dzieci poprzez zakup dla
nich szczoteczek i past do zębów, tak,
aby w przyszłości mogły szczycić się
pięknym uśmiechem.

   Odbył się szkolny etap konkursu
matematycznego „Kangur”.

Baśka

Pomysły na nudę w ferie

1. Upiecz ciasto dla siebie lub znajomych- może to
być nawet drożdżówka, może też być deser lub
sernik.
2. Zrób porządek ze zdjęciami, zrób porządek w
komputerze, przyporządkuj zdjęcia do konkretnych
dat i miesięcy.
3. Poukładaj książki na półce- poukładaj i przetrzyj
kurz, może jakaś pozycja rzuci ci się w oczy, a może
postanowisz ją przeczytać ponownie.
4. Zrelaksuj się słuchając muzyki.
5. Zadzwoń do znajomych- zadzwoń poplotkujcie
trochę, porozmawiajcie jak tam u was. 

A.

Hity na czasie
Muzyka
1. Viki Gabor - Superhero
Jest to hit, który zadebiutował na polskiej scenie po
czym jego dwunastoletnia wykonawczyni wygrała
konkurs piosenek Eurowizji. 
2. Camilla Cabello - Liar
Bardzo popularna piosenka, której często można
posłuchać w radiu, a polska i zagraniczna widownia
za nią szaleje.
3. Cleo - Dom
Kolejna piosenka dość sławnej artystki, niesamowicie
spodobała się Polakom. Ta piosenka wpada w ucho
nie tylko młodzieży, ale i starsza widownia za nią
szaleje.

  Książka Miesiąca
"Zakazane życzenie"
Autor: Jessica Khoury
Ona jest potężnym dżinnem, a on złodziejem z ulicy.
Zostali połączeni za sprawą magii. Świat dżinów i
ludzi jest w stanie wojny. Dlatego ona musi się
ukrywać, przybierając różne kształty, aby trwać przy
swoim panu. Kres tej historii musicie już poznać sami.

  Film Miesiąca
"Jumanji: Następny poziom"
Reżyser: Jake Kasdan
Szalona podróż do wnętrza gry komputerowej .
Piątka bohaterów mierzy się z trudnymi zadaniami,
aby przejść kolejne poziomy i wydostać się z wnętrza
gry. W rolach głównych spotkamy tych samych
aktorów co w remake Jumanji.

Komar+frangles 
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MIGAWKI Z LONDYNU
     Kiedy byłam w Londynie, zobaczyłam wiele ciekawych miejsc. Pokażę wam parę. 
     Jednym z nich jest oko Londynu (London eye). Miejsce to jest piękne! Oko Londynu jest
dość wysokie. Niestety, nie miałam okazji być w wagoniku, ale wiem, że przejazd trwa około
40 minut. 
     Na drugim zdjęciu możecie zobaczyć Tower Bridge – to znany most nad rzeką Tamizą.
Jest on dosyć wysoki. Składa się z "kładki", która jest podnoszona, gdy przepływa statek.
Most ma też dwie duże wieże. Gdy się jest na górze, widać sporą część Londynu.

Baśka

A to ciekawe!
1. Nasiona chabrów roznosi nie tylko wiatr lecz także mrówki.
2. Nazwa czereśnia przywędrowała z Czech i powszechnie się przyjęła. Polska nazwa
tego owocowego drzewa to trześnia i nazwa ta zachowała się w niektórych gwarach.
3. Według oficjalnych danych najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano 29 lipca
1921 roku w Prószkowie i wynosiła ona 40.2 stopni Celsjusza.
4. Mewy chwytają jedzenie tylko w locie. 
5. Żeby wejść na wieże Eiffla trzeba pokonać 1710 stopni.
6.Chińczycy używają ponad 80 miliardów pałeczek rocznie.

A.
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SKORPION (24.X – 22.XI)
Szczęście będzie ci sprzyjać. To tydzień
ożywionych kontaktów. Poznasz wielu

nowych ludzi.

STRZELEC (23.XI – 21.XII)
Czekają cię poważne zmiany na lepsze- już
zacznij się do nich przyzwyczajać.

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
Nie zabraknie sukcesów i zobaczysz efekty
wysiłków związanych z podnoszeniem ocen

na semestr.

WODNIK (21.I – 20.II)
Jak zwykle komplikujesz sobie życie. To

właśnie cały Ty! Ale nie martw się, wszystko
będzie OK.

RYBY (21.III – 20.IV)
Ogarnie cię zmęczenie i zniechęcenie. To

skutek zbyt wyczerpującego Sylwestra. Masz
moment dla siebie. Wykorzystaj go!

Horoskop dla wszystkich

BARAN (21.III – 19.IV) 
Początek roku wybitnie udany. Mogą się

spełnić Twoje marzenia. Bierz się do roboty!

BYK  (20.IV – 21.V) 
Niestety, obowiązki przypomną o sobie.

Postaraj się dać z siebie wszystko. Będzie
dobrze!

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
Od nowego roku bliźnięta będą iść
przebojem przez życie. Sukces za

sukcesem. Tak trzymać!.

RAK (22.VI – 22.VII) 
Znajdziesz się w centrum uwagi, wykorzystaj

to, nie bój się swoich marzeń. Możesz
wszystko!

LEW (23.VII – 22.VIII)
Nareszcie los się do Ciebie uśmiechnie.

Poznasz kogoś, kto odwróci twoje życie do
góry nogami.

PANNA (23.VIII – 22.IX)
Zdaje się, że chcesz pójść na całość we

flirtach...A to planety odradzają, czeka cię
bowiem duże rozczarowanie...

WAGA (23.IX – 23.X)
Nie przegap szansy jaką daje ci los... miłość

już niedaleko.
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ŚMIECH TO ZDROWIE
Jasiu wraca ze szkoły a tata do niego

mówi:
- Znowu zgubiłeś klucze do domu?

- Nie martw się tato, tym razem
przyczepiłem kartkę z naszym

adresem.

*
- Kaziu! Jak wygląda gęś?

- Gęś wygląda oczami.

*
- Jaki jest czas przyszły od czasownika

"ziewam"?
- Śpię!

*
Mama budzi Jasia:
- Budzik dzwonił.
Zaspany Jasio:

- Tak? A co chciał?

*
Jasiu pod koniec roku przychodzi do

domu.
Tata się go pyta:

-Jasiu, gdzie masz świadectwo?
-Pożyczyłem koledze bo chciał

nastraszyć rodziców

*
Pani pyta Jasia:

- Kto zbudował Arkę?
- No…eee…

- Siadaj Jasiu, szóstka!

*
Pani w szkole pyta Jasia:

- Gdzie leży Kuba?
- W łóżku, ma grypę...

Humor z zeszytów
szkolnych

Królik ma głowę, nogi, brzuszek i kożuszek.

Koń ma 4 nogi, po jednej w każdym rogu.

Newton był muzykiem.

Mikołaj Kopernik był pierwszy na księżycu.

Czasem jest złośliwy w sensie do innych.

Jak ryba szybko je, to jej się uszy trzęsą.

Wiatr służy do wieszania bielizny.

Małpa jest to człowiek, któremu się nie
powiodło.

Wypowiedzenie jest zdaniem, ponieważ w
zdaniu można się wypowiedzieć. 
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Okiem ucznia
Cześć! Jest już styczeń, co oznacza że każdy z nas
przeżył swoją wigilię klasową. Niektórzy mieli pewnie
w głowie jakieś przemyślenia z nią związane,
życzenia, które nam się szczególnie spodobały, bądź
marzenia na przyszły rok. Na przestrzeni lat, w mojej
klasie pojawiały się różne typy uczniów podczas wigilii
klasowej.
1, Kolędnicy – tacy uczniowie uświetniają uroczystość
klasową swoim śpiewem, bądź nawet grą na
instrumencie.
2, Kucharze – to ludzie, którzy przygotowali
własnoręcznie jedzenie na wigilię klasową.
3, Poeci – takie osoby składają najszczersze i
najpiękniejsze życzenia odpowiadające każdej
pojedynczej osobie.
4, Artyści – koledzy, którzy pracowali nad wystrojem
sali, w której odbywa się wigilia.
5, Wodzireje – uczniowie dbający o odpowiednią
oprawę muzyczną podczas uroczystości.
6, Smakosze – ktoś, kto próbuje wszystkiego, co jest
na stole, bądź dużo je.
7, Fotografowie – ludzie, którzy uwieczniają wigilię
bądź samych siebie robiąc ciągle zdjęcia bądź filmy.
8, Gaduły – osoby, które bardziej niż jedzeniem
zainteresowane są rozmową z przyjaciółmi.
Sunwoo w tym roku była kucharką i gadułą, a Soomi
trochę wodzirejem, trochę poetką, ale najbardziej
gadułą. A wy jakim z wyżej wymienionych typów
uczestników wigilii klasowej wy jesteście?

Soomi i Sunwoo

Sylwester! Gdy wybiła północ, całe niebo rozjaśniły
kolorowe, wybuchające światła - fajerwerki. Huk był
niesamowity, ale  warto było popatrzeć, kolorowe
iskry na niebie były  zachwycające.
Telewizyjne programy sylwestrowe, pokazywały
celebrytów, można było posłuchać przebojów,
pooglądać  estradowe występy.
Niestety,  już siódmego stycznia wróciliśmy  do
codziennego życia, a tym samym do szkoły. Był to
ostatni moment na poprawianie ocen przed końcem
semestru, myślę, że wszystko udało się na medal!

Baśka

MODA NA CZASIE
Moda Karnawałowa

W tegorocznym karnawale modne są:

Na bal karnawałowy:
Dla kobiet: błyszczące sukienki.
Dla mężczyzn: neonowe koszule i jeansy. 

Na uroczysty obiad:
Dla kobiet: czarna sukienka 
Dla mężczyzn: biała koszula i jeansy.

UROKI ZIMY
Kalendarzowa zima zaczyna się 22 grudnia a kończy
się 20 marca. To piękny okres, nie tylko ze względu
na bajkowy krajobraz, ale również na święta jakie w
tym okresie obchodzimy...  Boże Narodzenie,
Sylwester, Święto Trzech Króli.
    Boże Narodzenie jak wiemy, to święto
upamiętniające narodziny Jezusa, które jest
obchodzone 25 grudnia.
    Kolejnym zimowym świętem jest Sylwester 
obchodzony w noc z 31 grudnia na 1 styczeń. O
północy świętujemy wtedy nadejście nowego roku
składamy sobie życzenia na nowy rok, robimy
postanowienia noworoczne i dobrze się bawimy .
   Święto Trzech Króli to inaczej Święto objawienia
Pańskiego które obchodzimy 6 stycznia . W Polsce
jest to dzień wolny od pracy, podobnie jak w Austrii,
Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Włoszech,
Szwecji, Finlandii oraz na Cyprze .

   Zima to także czas zabawy i wolne od zajęć
szkolnych . W tym roku ferie wypadają w okresie od
27.01-09.02.2020. To czas na różnego rodzaju sporty
np. jazda na nartach, jazda na łyżwach, snowboard,
jazda na sankach.

Śniegu jeszcze nie mamy … 

ALE ZIMA JESZCZE  PRZED NAMI .
  

Śmieszek
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Cześć zakochani !

  14 lutego, dzień Świętego Walentego, zbliża się wielkimi krokami.
  Jak niezbyt dawny obyczaj i tradycja każe, w ten jakże uroczy dzionek, każdy z nas
chciałby dostać walentynkowe życzenia. Na pewno wielu z Was chciałoby takie
życzenia przesłać.
  "Od A do Z" otwiera swoje łamy dla tych, którzy chcą (Jej lub Jemu) sprawić
przyjemność, przypomnieć się lub po prostu zwrócić na siebie uwagę "obiektu
westchnień". Zapraszamy też tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie wyślą
walentynek pocztą (zapomną, są nieśmiali, boją się - nie wiem, jakie jeszcze
usprawiedliwienie wymyślić) oraz tych, którzy w żadnym razie nie zaniosą swej
ukochanej walentynkowej kartki osobiście -  też z wielu powodów.
  "Wszystkich" - zatem dziewczyny, Was także to dotyczy, bo również mężczyznom
uczucie musi być okazywane. Niestety, bez tego więdną, jak kwiaty bez wody...
  Czekamy więc na życzenia, przesłania, dowcipne wierszyki dla tych naszych
jedynych. Anonimowość gwarantowana, a ponieważ zawsze wypada się podpisać,
zróbcie to tak, aby tylko Ona lub On wiedzieli, że to do nich i co ważniejsze - od kogo.
Kartki prosimy kierować do redakcji

adres kontaktowy: artur.gazetaszkolna@onet.pl
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SONDA

Jaki przedmiot szkolny jest najbardziej lubiany
przez uczniów SP8?

W styczniu przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów. Pytanie
brzmiało tak:  Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?

        Najwięcej uczniów odpowiedziało (27%), że ich ulubionym przedmiotem jest WF.
Oto powody dla których  ten przedmiot jest na pierwszym miejscu:
- na lekcjach można spalić tkankę tłuszczową
- można zagrać w wiele gier zespołowych np. siatkówkę, piłkę nożną, „zbijaka”,
koszykówkę
- na ten przedmiot nie trzeba się uczyć
- można się poruszać
- uczniowie lubią sport.
         Na drugim miejscu znalazła się matematyka (17%)
- można dowiedzieć się wielu rzeczy przydatnych w życiu
- jest ciekawa .
         Na najniższym miejscu podium znalazła się informatyka (15%):
- na tej lekcji można czasem pograć w gry,
- można dowiedzieć  się funkcjonowania komputera.
                                                                                               Truskawka + frangles +
Komar 
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CZAPA KUCHARZA
Dzisiaj - gofry

Może nie każdy lubi desery, ale ja lubię,
dlatego dziś przygotuję gofry. Są pyszne,
jak się je dobrze zrobi, dlatego podam
wam przepis.

2 szklanki mąki
2 szklanki mleka
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cukru
Pół szklanki oleju
1 łyżeczka cukru waniliowego
2 jajka
Szczypta soli

Do głębokiego naczynia dodajemy mąkę,
cukier, proszek do pieczenia, 2 żółtka,
olej, mleko i miksujemy do połączenia
składników. W osobnym wysokim
naczyniu dodajemy białka i sól i
miksujemy do uzyskania sztywnej piany.
Mieszamy żółtka z ciastem. Rozgrzewamy
gofrownicę i jak się nagrzeje, dodajemy
ciasto. Po upieczeniu możemy ozdobić
gofry bitą śmietaną lub dżemem.
Smacznego!

Ksorar

ŁAMIGŁÓWKI
SPRAWNEJ GŁÓWKI

     Nadchodzą ferie, proponujemy Wam w
tym czasie trochę zabawy, trochę
odskoczni od komputera i sprawdzenia,
czy wasze zwoje mózgowe poradzą sobie
bez pomocy elektroniki. Oto kilka
humorystycznych pytań, na które na
pewno znajdziecie nieszablonowe
odpowiedzi. Jeśli nie, to w numerze
gazety są umieszczone odpowiedzi. 

Poszukajcie!

1. Jaki jest najlepszy sposób na wygranie
wyścigu?
2. Kiedy mały jamnik najprawdopodobniej
wyjdzie z domu?
3. Kierowca ciężarówki zmierza w
przeciwnym kierunku na ulicy
jednokierunkowej. Widział go policjant,
ale nie zareagował. Dlaczego policjant go
nie zatrzymał?
4. Jakie zwierzę może skakać wyżej niż
budynek?
5. Dlaczego podręcznik do matematyki
bywa smutny?
6. Mężczyzna kupił auto za sto tysięcy
dolarów, ale nie zapłacił ani grosza. Jak
to zrobił?
7. Co się stanie jeśli jasny kamień
wrzucimy do Morza Czarnego?
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Odpowiedzi – ŁAMIGŁÓWKI SPRAWNEJ GŁÓWKI

1. Biec szybciej niż ktokolwiek inny.
2. Kiedy drzwi będą otwarte.
3. Kierowca ciężarówki szedł.
4. Właściwie każde zwierzę, bo budynki przecież nie skaczą!
5. Bo ma tak wiele problemów.
6. Nie zapłacił ani grosza, bo płacił w dolarach.
7. Kamień będzie mokry

DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ KONNO

DZISIAJ CHCĘ PRZEDSTAWIĆ PRZYSZŁYM KONIARZOM CHODY KONI

Stęp
Chód czterotaktowy; koń stawia nogi w kolejności: lewa tylna, lewa przednia, prawa
tylna, prawa przednia. Rodzaje stępa: zebrany, pośredni, roboczy i wyciągnięty.

Kłus
Chód dwutaktowy, koń stawia dwie nogi po przekątnej (prawa przednia i lewa tylna,
lewa przednia i prawa tylna). Rodzaje kłusu: zebrany, pośredni, roboczy, wyciągnięty.
Z punktu widzenia jeźdźca w rekreacji - kłus anglezowany, wysiadywany (ćwiczebny)
lub w półsiadzie.
W jeździe rekreacyjnej oraz sportowej jeździec anglezując, powinien podnosić się z
siodła w momencie, gdy koń stawia przednią, zewnętrzną nogę. W konkursach
ujeżdżeniowych na czworoboku stosuje się tylko kłus ćwiczebny.

Galop
Trójtaktowy chód konia (źle ułożone konie czasem galopują czterotaktem), koń stawia
najpierw nogę tylną, potem dwie nogi po przekątnej, a następnie przednią prowadzącą
- w zależności więc, która noga stawiana jest jako ostatnia, rozróżnia się galop na
lewą i prawą nogę. Rodzaje galopu: zebrany, roboczy, pośredni, wyciągnięty. Można
galopować w półsiadzie lub w pełnym siadzie. 
 
Galop roboczy
Najwolniejszy z galopów. Jest to galop ciężki, koń w nim najbardziej wyrzuca całe
ciało. Łatwo w nim wysiedzieć w siodle.
  

CDN

CENTEK
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Z pamiętników dwóch królików
Drogi pamiętniku
Zaczął się styczeń. Niedawno przeżyłyśmy Święta Bożego Narodzenia, ale to, o czym chciałyśmy dzisiaj
napisać, to nasz sylwester. Byłyśmy w domu Suwnoo, lecz napisze o tym Soomi.
Był to zdecydowanie bezśnieżny wieczór. Nie mając co do zrobienia, oglądałyśmy cały wieczór nasz ulubiony
film, rozpaczając nad losami bohaterów, bądź śmiejąc się z sytuacji. Przy okazji moich napadów śmiechu,
rozsypywałam całą posiekaną paprykę i marchewkę na ziemię, przez co, jeszcze bardziej się śmiejąc,
musiałyśmy to zbierać. Kiedy się popłakałyśmy, walczyłyśmy o chusteczki. W końcu na 4 godziny przed nowym
rokiem, skończył się film.
-Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nic nie wnosi do mojego życia.- Powiedziała Sunwoo, na co się zaśmiałam.
-Jak po piętnastym już chyba razie, to ma coś wnieść do naszego życia?- Zaśmiałam się z przyjaciółki.
-Ja tylko mówię.- Podniosła ręce w geście obrony, po czym również się zaśmiała.
-To co robimy teraz?- Spytałam, na co Sunwoo wzruszyła ramionami.
-Może Just Dance?- Zaproponowała. Przeniosłam wzrok na malutką włochatą kulkę obok mnie i chwilę
pomyślałam.
-Sana może uciec z pokoju jak mnie zobaczy.- Pies słysząc swoje imię podniósł łebek i wsunął go pod moją
rękę, domagając się uwagi. Uśmiechnęłam się głaskając szczeniaka, po czym wstałam z łóżka i podeszłam do
komody, szukając czegoś, co umiliłoby nam czas. W końcu wyjęłam z samego dołu karton, który od razu
otworzyłam. Uśmiechnęłam się widząc jego zawartość. Na środku pokoju rozłożyłam planszę do gry w Twistera
i popatrzyłam porozumiewawczo na Sunwoo.
-Co ty na to?- spytałam i zerknęłam zza pudełka na przyjaciółkę. 
-Jak dla mnie bomba!- Krzyknęła 
Po przegraniu pół nocy w Twistera zostało nam 15 minut do Nowego roku. Pobiegłam po kieliszki i
truskawkowe Piccolo, po czym wróciłam do pokoju. Sunwoo nalewała nam szampana a ja podstawiałam jej
kieliszki. Wybiła godzina 23:50. Jeszcze dziesięć minut i powitamy razem Nowy Rok. Wzięłyśmy do dłoni
kieliszki i wyszłyśmy na balkon. Niektórzy puszczali już fajerwerki lecz to co będzie się działo na tym
rozgwieżdżonym niebie o równej 24 będzie istną magią. Sunwoo, przypominając sobie w tej całej euforii o
swoim szczeniaku, pobiegła dać Sanie tabletkę na uspokojenie i po chwili do mnie wróciła. Idealnie po tym jak
przybiegła, zaczęłyśmy odliczanie. 
-10..9..8..7..6..5..4..3..2..1.. Szczęśliwego nowego roku!- 
Krzyknęłyśmy na całe gardła, a na niebie rozbłysły fajerwerki. Wyglądały jak spadające z nieba gwiazdy.
Złożyłam z Sunwoo życzenia noworoczne i po zakończeniu tańca swiateł na niebie, weszłyśmy do domu.
Włączyłyśmy sobie naszą ulubioną muzykę i nie bacząc na innych, razem z już uspokojoną naszą obecnością
Saną, zaczęłyśmy tańczyć lub robić przeróżne wygibasy. Po prawie godzinie zabawy, byłyśmy tak zmęczone,
że po szybkiej wieczornej rutynie i po krótkich wieczornych pogaduchach zasnęłyśmy w trójkę twardym snem
na dywanie, opatulone jedynie naszymi kocami.
Do następnego razu!

Soomi i Sunwoo
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 MODA NA CZASIE
MODA KARNAWAŁOWA

W tegorocznym karnawale modne są:

Na bal karnawałowy:
Dla kobiet: błyszczące sukienki.
Dla mężczyzn: neonowe koszule i jeansy 

Lucy NON

Na uroczysty obiad:
Dla kobiet: czarna sukienka 
Dla mężczyzn: biała koszula i jeansy.


	Witajcie!
	Liczyliśmy miesiące, tygodnie, a teraz liczymy dni:
	raz,
	dwa,
	trzy!
	Za parę dni ferie!
	Wypocznijcie!
	Dwa tygodnie Wasze!
	Wyśpijcie się! Zorganizujcie imprezkę!
	Weźcie w końcu psa na długi spacer! Ogłoście bojkot telewizji! Ruszcie się! Odstawcie wszystko, co pachnie elektroniką – tablety, komputery, telefony!
	KOCHANI
	"Od A do Z" otwiera swoje łamy dla tych, którzy chcą (Jej lub Jemu) sprawić przyjemność, przypomnieć się lub po prostu zwrócić na siebie uwagę "obiektu westchnień". Czekamy  na życzenia, przesłania, dowcipne wierszyki dla tych naszych jedynych.  Prosimy je kierować do redakcji, adres:artur.gazetaszkolna@onet.pl
	Poczytajcie książki, pooglądajcie nowe filmy, odwiedźcie znajomych!
	A poza tym sami ruszcie mózgownicą: Co można robić, jak się nie chodzi do szkoły?


	KALENDARIUM
	BYŁO:
	JEST:
	BĘDZIE:

	Święto Trzech Króli
	Trzej Królowie to według tradycji chrześcijańskiej osoby, które miały podążać za  Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu dary. Tradycyjnie uznawani są za świętych w katolicyzmie, prawosławiu oraz w  starożytnych Kościołach Wschodu. Trzech króli, czyli inaczej Objawienie Pańskie, w kościele katolickim obchodzone 6 stycznia, a który to dzień w kalendarzu gregoriańskim wypada 19 stycznia.
	Święto to było dniem wolnym od pracy do 16 listopada 1960 roku. Później święto zniesiono, jednak w listopadzie 2010 roku ponownie przywrócono dzień wolnego.
	Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które uświęcił kościół. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święto to rozpoczynało początek roku liturgicznego. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na wschodzie jako Boże Narodzenie, a także pokłon mędrców oraz przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej.
	Tak więc dzień 6-tego stycznia stał się na zachodzie obecnym świętem „Trzech Króli”, które interpretuje się jako objawienie się Boga ludom nieżydowskim, pogańskim, reprezentowanym przez mędrców ze wschodu.
	W wielu miastach w Polsce dzień Objawienia Pańskiego świętowany jest przez  Orszak Trzech Króli: są to uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci.

	A może by tak bal ...
	Siedzę sobie i marzę... Trwa karnawał, czas radości, balów i zabaw. Może i ja wybiorę się na taką zabawę? Ale jak wyglądać ma ten bal? Gdyby tak żyć sto lat wcześniej, kiedy bywały jeszcze prawdziwe, karnawałowe bale...
	Twarz ukryta za maską, piękny, uroczysty strój i najważniejszy karnawałowy jego element - kotylion, ozdoba z kolorowych wstążek, przypinana każdemu przy wejściu na salę balową.  A przed balem... A przed balem odbywał się kulig. Sanie zajeżdżały po kolei przed wszystkie znajome domostwa, zabierając poprzebieranych uczestników zabawy. Potem nadchodził czas tańców, niewinnych flirtów i zabaw. Koniec balu wieńczyły dwie atrakcje - pierwszą, pełną śmiechu i wesołych docinków, było odnalezienie osoby posiadającej taki sam kotylion, drugą był wybór  króla i królowej balu. To były czasy...
	KARNAWAŁ – CZYLI ŚWIĘTO NA KOLOROWO
	Dzisiaj zabawy karnawałowe wyglądają zupełnie inaczej: Młodzi ludzie bawią się w hałaśliwej dyskotece. Nikt nie myśli o karnawałowym kostiumie, nie ma przypiętego kotylionu i nikt nie szuka swojej pary. Nie ma już króla ani królowej balu... Szkoda, prawda? Może jednak dałoby się wskrzesić tradycje karnawałowe.
	Spróbujmy zorganizować nasz mały bal, gdzie zaproszeni goście przyjdą przebrani w kolorowe stroje. Przypnijmy im kotyliony, wybierzmy królewską  parę. Ogłośmy konkurs na najciekawsze karnawałowe przebranie. Wysilmy trochę naszą wyobraźnię, na pewno bal będzie stylowy i ciekawy. Ręczę, że po pokonaniu pierwszych objawów tremy, wszyscy będą się doskonale bawili i nikt nie będzie się nudził.

	Co w szkole piszczy...
	Hity na czasie
	Uczniowie cieszą się, bo niedługo zaczynają się ferie.
	Muzyka
	Od siedemnastego stycznia zaczyna się drugie półrocze, ale i tak już zbieramy oceny. Oby dobre!
	Trwa zbiórka nowych szczoteczek i past do zębów dla dzieci z najbiedniejszych rejonów Afryki. Jest to akcja charytatywna Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio "Kup Pan szczotkę!", polegającej na wsparciu afrykańskich dzieci poprzez zakup dla nich szczoteczek i past do zębów, tak, aby w przyszłości mogły szczycić się pięknym uśmiechem.
	Książka Miesiąca
	Odbył się szkolny etap konkursu matematycznego „Kangur”.
	Baśka
	Film Miesiąca
	Pomysły na nudę w ferie
	MIGAWKI Z LONDYNU
	Kiedy byłam w Londynie, zobaczyłam wiele ciekawych miejsc. Pokażę wam parę.
	Jednym z nich jest oko Londynu (London eye). Miejsce to jest piękne! Oko Londynu jest dość wysokie. Niestety, nie miałam okazji być w wagoniku, ale wiem, że przejazd trwa około 40 minut.
	Na drugim zdjęciu możecie zobaczyć Tower Bridge – to znany most nad rzeką Tamizą. Jest on dosyć wysoki. Składa się z "kładki", która jest podnoszona, gdy przepływa statek. Most ma też dwie duże wieże. Gdy się jest na górze, widać sporą część Londynu.
	Baśka


	A to ciekawe!
	1. Nasiona chabrów roznosi nie tylko wiatr lecz także mrówki.
	2. Nazwa czereśnia przywędrowała z Czech i powszechnie się przyjęła. Polska nazwa tego owocowego drzewa to trześnia i nazwa ta zachowała się w niektórych gwarach.
	3. Według oficjalnych danych najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie i wynosiła ona 40.2 stopni Celsjusza.
	4. Mewy chwytają jedzenie tylko w locie.
	5. Żeby wejść na wieże Eiffla trzeba pokonać 1710 stopni.
	6.Chińczycy używają ponad 80 miliardów pałeczek rocznie.
	A.
	Horoskop dla wszystkich
	SKORPION (24.X – 22.XI)
	Szczęście będzie ci sprzyjać. To tydzień ożywionych kontaktów. Poznasz wielu nowych ludzi.
	BARAN (21.III – 19.IV)
	Początek roku wybitnie udany. Mogą się spełnić Twoje marzenia. Bierz się do roboty!
	STRZELEC (23.XI – 21.XII)
	BYK  (20.IV – 21.V)
	Czekają cię poważne zmiany na lepsze- już zacznij się do nich przyzwyczajać.
	Niestety, obowiązki przypomną o sobie. Postaraj się dać z siebie wszystko. Będzie dobrze!
	KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
	Nie zabraknie sukcesów i zobaczysz efekty wysiłków związanych z podnoszeniem ocen na semestr.
	BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
	Od nowego roku bliźnięta będą iść przebojem przez życie. Sukces za sukcesem. Tak trzymać!.
	WODNIK (21.I – 20.II)
	Jak zwykle komplikujesz sobie życie. To właśnie cały Ty! Ale nie martw się, wszystko będzie OK.
	RAK (22.VI – 22.VII)
	Znajdziesz się w centrum uwagi, wykorzystaj to, nie bój się swoich marzeń. Możesz wszystko!
	RYBY (21.III – 20.IV)
	Ogarnie cię zmęczenie i zniechęcenie. To skutek zbyt wyczerpującego Sylwestra. Masz moment dla siebie. Wykorzystaj go!
	LEW (23.VII – 22.VIII)
	Nareszcie los się do Ciebie uśmiechnie. Poznasz kogoś, kto odwróci twoje życie do góry nogami.
	PANNA (23.VIII – 22.IX)
	Zdaje się, że chcesz pójść na całość we flirtach...A to planety odradzają, czeka cię bowiem duże rozczarowanie...
	WAGA (23.IX – 23.X)
	Nie przegap szansy jaką daje ci los... miłość już niedaleko.


	ŚMIECH TO ZDROWIE
	Jasiu wraca ze szkoły a tata do niego mówi:
	- Znowu zgubiłeś klucze do domu?
	- Nie martw się tato, tym razem
	przyczepiłem kartkę z naszym
	adresem.
	*
	- Kaziu! Jak wygląda gęś?
	- Gęś wygląda oczami.
	*
	- Jaki jest czas przyszły od czasownika "ziewam"?
	- Śpię!
	*
	Mama budzi Jasia:
	- Budzik dzwonił.
	Zaspany Jasio:
	- Tak? A co chciał?

	Humor z zeszytów szkolnych
	*
	Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
	Królik ma głowę, nogi, brzuszek i kożuszek.
	Tata się go pyta:
	-Jasiu, gdzie masz świadectwo?
	Koń ma 4 nogi, po jednej w każdym rogu.
	-Pożyczyłem koledze bo chciał
	nastraszyć rodziców
	Newton był muzykiem.
	*
	Mikołaj Kopernik był pierwszy na księżycu.
	Pani pyta Jasia:
	- Kto zbudował Arkę? - No…eee… - Siadaj Jasiu, szóstka!
	Czasem jest złośliwy w sensie do innych.
	Jak ryba szybko je, to jej się uszy trzęsą.
	*
	Wiatr służy do wieszania bielizny.
	Pani w szkole pyta Jasia: - Gdzie leży Kuba? - W łóżku, ma grypę...
	Małpa jest to człowiek, któremu się nie powiodło.
	Wypowiedzenie jest zdaniem, ponieważ w zdaniu można się wypowiedzieć.

	Okiem ucznia
	UROKI ZIMY
	Moda Karnawałowa
	W tegorocznym karnawale modne są:

	Cześć zakochani !
	14 lutego, dzień Świętego Walentego, zbliża się wielkimi krokami.
	Jak niezbyt dawny obyczaj i tradycja każe, w ten jakże uroczy dzionek, każdy z nas chciałby dostać walentynkowe życzenia. Na pewno wielu z Was chciałoby takie życzenia przesłać.
	"Od A do Z" otwiera swoje łamy dla tych, którzy chcą (Jej lub Jemu) sprawić przyjemność, przypomnieć się lub po prostu zwrócić na siebie uwagę "obiektu westchnień". Zapraszamy też tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie wyślą walentynek pocztą (zapomną, są nieśmiali, boją się - nie wiem, jakie jeszcze usprawiedliwienie wymyślić) oraz tych, którzy w żadnym razie nie zaniosą swej ukochanej walentynkowej kartki osobiście -  też z wielu powodów.
	"Wszystkich" - zatem dziewczyny, Was także to dotyczy, bo również mężczyznom uczucie musi być okazywane. Niestety, bez tego więdną, jak kwiaty bez wody...
	Czekamy więc na życzenia, przesłania, dowcipne wierszyki dla tych naszych jedynych. Anonimowość gwarantowana, a ponieważ zawsze wypada się podpisać, zróbcie to tak, aby tylko Ona lub On wiedzieli, że to do nich i co ważniejsze - od kogo. Kartki prosimy kierować do redakcji
	adres kontaktowy: artur.gazetaszkolna@onet.pl


	SONDA
	Jaki przedmiot szkolny jest najbardziej lubiany przez uczniów SP8?
	W styczniu przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów. Pytanie brzmiało tak:  Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?
	Najwięcej uczniów odpowiedziało (27%), że ich ulubionym przedmiotem jest WF.
	Oto powody dla których  ten przedmiot jest na pierwszym miejscu: - na lekcjach można spalić tkankę tłuszczową - można zagrać w wiele gier zespołowych np. siatkówkę, piłkę nożną, „zbijaka”, koszykówkę - na ten przedmiot nie trzeba się uczyć - można się poruszać - uczniowie lubią sport.
	Na drugim miejscu znalazła się matematyka (17%) - można dowiedzieć się wielu rzeczy przydatnych w życiu - jest ciekawa .
	Na najniższym miejscu podium znalazła się informatyka (15%): - na tej lekcji można czasem pograć w gry, - można dowiedzieć  się funkcjonowania komputera.                                                                                                Truskawka + frangles + Komar


	CZAPA KUCHARZA
	ŁAMIGŁÓWKI SPRAWNEJ GŁÓWKI
	Dzisiaj - gofry  Może nie każdy lubi desery, ale ja lubię, dlatego dziś przygotuję gofry. Są pyszne, jak się je dobrze zrobi, dlatego podam wam przepis.  2 szklanki mąki 2 szklanki mleka 2 łyżeczki proszku do pieczenia 2 łyżeczki cukru Pół szklanki oleju 1 łyżeczka cukru waniliowego 2 jajka Szczypta soli  Do głębokiego naczynia dodajemy mąkę, cukier, proszek do pieczenia, 2 żółtka, olej, mleko i miksujemy do połączenia składników. W osobnym wysokim naczyniu dodajemy białka i sól i miksujemy do uzyskania sztywnej piany. Mieszamy żółtka z ciastem. Rozgrzewamy gofrownicę i jak się nagrzeje, dodajemy ciasto. Po upieczeniu możemy ozdobić gofry bitą śmietaną lub dżemem.
	Nadchodzą ferie, proponujemy Wam w tym czasie trochę zabawy, trochę odskoczni od komputera i sprawdzenia, czy wasze zwoje mózgowe poradzą sobie bez pomocy elektroniki. Oto kilka humorystycznych pytań, na które na pewno znajdziecie nieszablonowe odpowiedzi. Jeśli nie, to w numerze gazety są umieszczone odpowiedzi.
	Poszukajcie!
	1. Jaki jest najlepszy sposób na wygranie wyścigu?
	2. Kiedy mały jamnik najprawdopodobniej wyjdzie z domu?
	3. Kierowca ciężarówki zmierza w przeciwnym kierunku na ulicy jednokierunkowej. Widział go policjant, ale nie zareagował. Dlaczego policjant go nie zatrzymał?
	4. Jakie zwierzę może skakać wyżej niż budynek?
	5. Dlaczego podręcznik do matematyki bywa smutny?
	Smacznego!
	6. Mężczyzna kupił auto za sto tysięcy dolarów, ale nie zapłacił ani grosza. Jak to zrobił?
	7. Co się stanie jeśli jasny kamień wrzucimy do Morza Czarnego?
	DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ KONNO
	DZISIAJ CHCĘ PRZEDSTAWIĆ PRZYSZŁYM KONIARZOM CHODY KONI
	Stęp Chód czterotaktowy; koń stawia nogi w kolejności: lewa tylna, lewa przednia, prawa tylna, prawa przednia. Rodzaje stępa: zebrany, pośredni, roboczy i wyciągnięty.  Kłus Chód dwutaktowy, koń stawia dwie nogi po przekątnej (prawa przednia i lewa tylna, lewa przednia i prawa tylna). Rodzaje kłusu: zebrany, pośredni, roboczy, wyciągnięty. Z punktu widzenia jeźdźca w rekreacji - kłus anglezowany, wysiadywany (ćwiczebny) lub w półsiadzie. W jeździe rekreacyjnej oraz sportowej jeździec anglezując, powinien podnosić się z siodła w momencie, gdy koń stawia przednią, zewnętrzną nogę. W konkursach ujeżdżeniowych na czworoboku stosuje się tylko kłus ćwiczebny.  Galop Trójtaktowy chód konia (źle ułożone konie czasem galopują czterotaktem), koń stawia najpierw nogę tylną, potem dwie nogi po przekątnej, a następnie przednią prowadzącą - w zależności więc, która noga stawiana jest jako ostatnia, rozróżnia się galop na lewą i prawą nogę. Rodzaje galopu: zebrany, roboczy, pośredni, wyciągnięty. Można galopować w półsiadzie lub w pełnym siadzie.    Galop roboczy Najwolniejszy z galopów. Jest to galop ciężki, koń w nim najbardziej wyrzuca całe ciało. Łatwo w nim wysiedzieć w siodle.
	Odpowiedzi – ŁAMIGŁÓWKI SPRAWNEJ GŁÓWKI
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