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W styczniu polecamy artykuły jak nie dać się depresji,
trendy mody 2021, przepisy na pyszne naleśniki i gofry.

Życzymy
Wszystkim Nowego
Roku pełnego
optymizmu, radości
i szczęścia.
Niech obfituje on w 
wiele pięknych

i niezapomnianych
momentów.
 HAPPY NEW
YEAR to everyone !
 
         REDAKCJA

We hope
this year will bring
warmth of love and
positivity in your

life. We wish yοu 
a happy,  and
blissful new year. 
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MARCEL TRYKOWSKI Z KLASY 2NT- 
ZWYCIĘŻCĄ KONKURSU NA LOGO GAZETKI
SZKOLNEJ.
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Trendy wiosna-lato 2021

DZIANINOWE PULOWERY FIOLET PEŁNĄ
PARĄ

W 2020 r
trendsetterki
skupiły się na
liliowym
odcieniu
fioletu lecz
2021
królowac
będzie jego
intensywny,
orientalny
odcień. Fiolet
powoli wraca

do mody i za
około pół
roku będzie
on na liście
must haveów
wszystkich
związanych z
branżą mody.

Weronika
Szymańska 
1 FT

Dzianinowe
pulowery rodem
z szafy babci
czy dziadka już
teraz można
zobaczyć w
jesienno-
zimowych
kolekcjach
największych
domów mody
czy sieciówek.
Dobra
wiadomość jest
zatem taka, że
pozostaną

one w modzie
także wiosną i
latem 2021.
Obecnie nosimy
je na cienkie
golfy, a gdy
temperatura
znów wzrośnie
będą zakładane
na koszule i t-
shirty.

W.S., 1FT

CHUSTKI WIĄZANE NA GŁOWIE

I znów pora na małą podróż do świata retro i
vintage klimatów, z upodobania do których słyną
przede wszystkim mieszkanki Paryża. Jednym z
najbardziej pożądanych akcesoriów w tym stylu
na wiosnę i lato 2021 będą chustki, które zamiast
wokół szyi będziemy wiązać na głowie.
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GOFRY      1FT POLECA proste pyszne chrupiące gofry  5 minut !
Składniki:
·  2 jajka
·  1 ¾ szklanki mleka
·  3 łyżki cukru
·  3 łyżeczki proszku do pieczenia
·  1 łyżeczka cukru waniliowego
·  ½ szklanka oleju
·  2 szklanki mąki
Przygotowanie:
Do miski dodajemy 2 jajka, 1 szklankę mleka i mąki ( mleko z mąką
dodajemy w dwóch osobnych  dawkach )  całość mieszamy dokładnie ,
następnie dodajemy 3 łyżeczki cukru ,proszek  do pieczenia , 1 łyżeczkę
cukru waniliowego (mieszamy ) , do wymieszanej masy dodajemy ¾
szklanki mleka i jedną szklankę mąki całość mieszamy i pozostawiamy
na 10 minut , w tym czasie rozgrzewamy gofrownice . Po czasie
możemy śmiało nakładać masę do gofrownicy .   Nadia, 1FT

PANCAKES
Składniki: 2 jajka,2 łyżki cukru, ¾ szklanki mleka, 1
szklanka mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2
łyżki masła ¼ łyżeczki soli.     Przygotowanie :)
Przygotowujemy miskę do której dodajemy 2 jajka , ¼
łyżeczkę soli, 2 łyżki cukru, składniki miksujemy
razem, do momentu kiedy masa stanie się jasna. Do
dobrze ubitej masy dodajemy ¾ mleka  i 1 szklankę
przesianej mąki, całość mieszamy dokładnie aż do
uzyskania jednolitej konsystencji. Na koniec 
dodajemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżeczki
roztopionego masła , całość mieszamy i
pozostawiamy na 20 minut , po tym czasie śmiało
możemy wstawiać na patelnię masę .
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PANCAKES

Ingredients: 2 eggs, 2 tablespoons of sugar, ¾ glass of milk , 1 glass of flour, 2
teaspoons of baking powder , 2 spoons of butter , ¼ teaspoon salt
Preparation: Prepare a bowl to which we add two eggs, ¼ teaspoon salt, 2
tablespoons sugar, mix the ingredients together until the mass becomes light. Add ¾
of milk and 1 glass of sifted flour to a well compacted mass, mix thoroughly until a
uniform consistency is obtained. Finally, add 2 teaspoons of baking powder and 2
teaspoonfuls of melted butter, mix and leave for 20 minutes, after that time you can
put the mass into a pan.

WAFFLES

Simple delicious crunchy waffles 5 minutes !
Ingredients: 2 eggs , 1 ¾ glass of milk, 3 spoons of sugar, 3 teaspoons of baking
powder, 1 teaspoon vanilla sugar, ½ glass of oil, 2 glasses of flour
Preparation: Add 2 eggs, 1 glass of milk and flour to the bowl (add milk and flour in
two separate doses), mix thoroughly, then add 3 teaspoonfuls of sugar, baking
powder, 1 teaspoonful of vanilla sugar (mix), add ¾ of a glass of milk and one glass of
flour, mix the whole and leave for 10 minutes, during this time warm up the waffles.
After a while, you can safely put the mixture into the waffle iron.
                                                                                                                                                      Nadia, 1FT
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W TYM MIESIACU
POLECAMY "WESELE",

STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO

Dramat S.Wyspiańskiego, obrazuje wesele
Lucjana, poety, z Jadwigą Mikołajczyk, 
pochodzenia chłopskiego. Utwór ten
określany jest, jako dramat narodowy,
wytykając sztuczne, jak gdyby wymuszone
bratanie się  inteligencji z z chłopami, a
wszystko to na tle zamiarów odzyskania
niepodległości.  Autor tego utworu
bezwzględnie  potępia ten związek, jako
sztuczne porozumienie, podkreślając brak
zrozumienia pomiędzy nowożeńcami.
Ponadto pesymizm S.Wyspiańskiego, który
osobiście brał udział w tym weselu wynika ze
wspomnień przeszłości, gdzie zawiodła
inteligencja pogrążona w bezczynności, jak i
chłopi z myślą tylko o sobie.
Tak więc Wyspiański stworzył utwór będący
oceną ówczesnego społeczeństwa, w
pewnym sensie jako rozliczenie się z
narodowymi mrzonkami i romantycznym
mitem, gdzie wszyscy chcą wyzwolenia, ale
nikt nie jest w stanie podjąć konkretnego
działania tak więc , to nie wesela było
głównym tematem Wyspiańskiego, co
jedynie jako pretekst posłużyło temu
autorowi do opisania, różnic, które stanowiły
przepaść we wspólnej walce chłopów
inteligencji o upragnioną wolność. 

" Ostał mi się ino sznur"
                                          /Jasiek/
                      akt III, sceny 34 i 36

Do weselnej chaty na zaproszenie  Racheli
przybywają duchy, w tym Chochoł, który
zapowiada przybycie dalszych zjaw, w tym
korowodzie Stańczyk twierdzący, że
dziennikarze usypiają swych rodaków,
zamiast rozbudzać w nich chęć walki o
wyzwolenie. Przybywa również Wernyhora,
który oznajmia wyzwolenie. Wreszcie
Włodzimierz Tetmajer daje parobkowi
jaśkowi złoty róg, otrzymany od Wernyhory,
jako symbol wezwania chłopów do walki
wyzwoleńczej, który to róg  Jasiek gubi,
chcąc podnieść czapkę z pawim piórem,
symbol zachłanności. Wielce znamienne
staje się zakończenie tego utworu, gdzie
wszyscy tańczą taniec chochoła, jako symbol
 bezwładu.  Tak  więc Wyspiański wykazał
że  zarówno inteligencja ,jak i chłopi nie są
przygotowani do walki o niepodległość z
powodu braku zjednoczenia. W utworze
swym Wyspiański  przy pomocy rozlicznych
metafor przekazał  podstawowe treści
polityczne i społeczne tamtego
okresu. Utwór ten ,jako nieliczny w naszej
literaturze obnaża prawdziwą postawę
Polaków w tragicznej sytuacji , dodał bym i
ich niemoc ,co z tym zrobić po odzyskaniu
niepodległości. Moim zdaniem książka ta
powinna stanowić  zawsze obowiązującą
pozycję  w naszej  literaturze szkolnej .
                                                            W.S.
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Co to jest depresja?
Depresja to zespół zaburzeń nastroju (zaburzenie
afektywne) i aktywności trwające przez długi czas,
prowadzący do upośledzenia funkcjonowania chorego
w codziennym życiu. Depresja trwająca wiele
miesięcy może powoli wyniszczać organizm
odczuwaniem smutku i brakiem najmniejszych chęci
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Przyczyny rozwoju depresji
Specjaliści wyróżniają dwie główne grupy czynników
przyczyniających się do rozwoju depresji:
* Endogenne – uwarunkowania genetyczne,
skłonność do depresji może być dziedziczna; zwykle
jest to najcięższa postać depresji o dużym stopniu
nasilenia.
* Egzogenne –  stanowi zazwyczaj następstwo
intensywnego oddziaływania stresujących sytuacji,
niekorzystnych wydarzeń o tle psychospołecznym lub
choroby somatycznej.

          Jak walczyć z depresją?

W czasie depresji istotną rolę odgrywa drugi człowiek,
zaufana osoba oraz zwyczajne poczucie obecności
kogoś obok, kto będzie zdolny nie tylko wysłuchać
chorego, ale i zaopiekować się w nim w bardziej
skrajnych przypadkach (np. dużych spowolnień
psychoruchowych i izolacji społecznej). 

Rozmowa i obserwacja pozwalają wysnuć wiele teorii,
ale najlepiej rozwiać własne wątpliwości i zdecydować
się na konsultację u psychoterapeuty, który
bezpośrednio konfrontuje się z występującymi
objawami.

 Depresja może być też wspomagana lekami i
terapią.                                                       jg
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