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Być patriotą dzisiaj...

Powróżyć...powróżyć
(andrzejki)

HALLOWEEN to straszne,a
zarazem zabawne święto
wciąż budzi kontrowersje.
Ma swoich zwolenników i
przeciwników. Ci pierwsi
twierdzą, że to niewinna
zabawa, z kolei ci drudzy,
wskazując na  pogański
rodowód, przestrzegają, że
wywodzi się ono z kultów
satanistycznych.  Cukierek albo psikus?!

Ludzie dzielą się na
patriotów i klaunów (w
szalikach, z racami w
reklamówkach z pobliskiego
spożywczego). Gdzie nasze
flagi? Na Euro 2012 każda
wolna przestrzeń
obładowana była flagami,
orzełkami, szalikami, a 11 XI
gniotą się w szafie?! Sm;)e

Noc św. Andrzeja to czas
magii. To właśnie wtedy
odkryjesz, która dziewczyna
z twojej paczki stanie przy
ślubnym kobiercu jako
pierwsza... Karty, szklane
kule, fusy, wosk, piękna
Cyganka analizująca układ
twoich linii papilarnych, a to
wszystko w andrzejki!!!

Jesień już dawno straciła
swój urok. Pan Andrzej,
kiedyś grabiący liście, teraz
schował się w swoim domu
i z pewnością pochłonięty
jest jakąś wspaniałą
lekturą. A propos książek,
czy wiecie, że jesienią
toczy się akcja większości
kryminałów? Listopad sam
w sobie jest "dobijającym"
miesiącem, od początku aż
po koniec. 1 listopada

był dla nas rodzinnym
"spotkaniem" przy grobie
cioci Jadzi, o której
wiadomo tyle, że miała 5
kotów. Skończy się
andrzejkami i wróżbą, którą
dziś już traktujemy raczej z
przymrużeniem oka. Ot,
jeszcze jedna okazja do
zabawy... Wiewiórka, która
wcześniej  mnie nękała i
którą za plecami rodziców
dokarmiałam orzechami,

ma mnie głęboko w
"dziupli". Teraz nie
pozostaje mi nic innego jak
usiąść na fotelu, otulić się 5
kocami i wczytać się w
książkę. Tyć, jeść, spać,
czytać. Oto mój grafik na
najbliższy czas. A
odchudzaniem zajmę się
może kiedy indziej....

źródło: zszywka.pl

Znowu listopad?!
Rainbow

Listopadowe świętowanie
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Otrzęsiny
Lata 80

KONCERT PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH

Zakochaj się w książce
na jesień!

A może ty też masz
problem z derealizacją?

14 listopada 2013 roku odbyła się w naszej szkole dyskoteka powiązana z otrzęsinami pierwszych
klas. Otrzęsiny prowadzone były przez uczniów klas drugich, pod czujnym okiem p. Izabeli Domańskiej
– Wysok , p. Bożeny Szkuat oraz p. Katarzyny Równiak.  Tematem przewodnim zabawy były lata 80.
„Atrakcje”, jakie przygotowały klasy drugie uczniom klas pierwszych to głównie przekąski: kanapki z
dżemem śliwkowym i papryczką chili lub z pastą z krewetek,pasztetem i chili, kakao z solą, ana deser
- gorzka czekolada z chrzanem.  Było także losowanie zakopanego w mące otrzęsinowego
pseudonimu i przyozdabianie twarzy farbami i bitą śmietaną.  Wszystkie próby przebiegły pomyślnie –
na zakończenie każda z klas otrzymała pamiątkowy certyfikat. Zarówno „otrząsani’, jak i „otrząsający”
mieli tego wieczoru mnóstwo wrażeń i emocji.
  Klimat imprezy tworzyła muzyka z lat 80, dźwięk piszczałek, barwne stroje oraz tęczowe bańki
mydlane unoszące się nad głowami. W ten sposób pierwszacy zostali przyjęci do grona
gimnazjalistów. 
 ~Żelaa & Mario  

Moria, Żelaa Ib

Skąd się tutaj wzięliśmy? Czy istnieje Bóg? Skąd
wziął się ten świat? Czy rzeczywistość jest
prawdziwa? Tak wiele pytań-żadnej konkretnej
pewnej odpowiedzi. Zadawałeś je sobie z
pewnością nie raz, aż skłębione myśli prawie
eksplodowały w twojej głowie i dałeś im spokój.
Odpowiedź na pewno kiedyś dostaniemy,
niestety, za życia te pytania potrafią męczyć
niektórych o wiele bardziej niż innych...
Derealizacja. Jest to coś tak bardzo blisko Ciebie,
że nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy. Wielu
ludzi, mających np. nerwicę lękową często staje
się obiektem niezwykle ciekawego zjawiska. Aby
ich umysł był chroniony przed lękami i stresem,
mózg ,,odłącza" takiego człowieka od świata, czy
nawet od samego siebie.Sprawia, że dla takiej
osoby świat dookoła, a nawet on sam, staje się 

nieprawdziwy. Życie wydaje mu się snem lub
niesamowitym filmem, chociaż wie, że tak nie
jest, co budzi w tej osobie silny lęk. Derealizacji
może doświadczyć każdy człowiek, mogłeś mieć
ją nawet Ty, wcale tego nie zauważając. Np.
gdyby gonił Cię wielki niedźwiedź grizzli,
uciekałbyś czym prędzej i wtedy właśnie
derealizacja by cię chroniła przed obłędem ze
strachu. U człowieka z nerwicą staje się to
zaburzeniem, ponieważ myśli egzystencjalne
wywołują u takiej osoby stres i obawy, dlatego że
wydają się nienaturalne, a pytanie ,,Czy to się
dzieje naprawdę?" wywołuje kolejny strach, że
może jest się obłąkanym. Najciekawsze jest to,
że sama znam kilka osób zmagających się z tym
dziwnym i nie do końca znanym w naszym kraju
zjawiskiem. Nawet nie wszyscy psychologowie
dobrze się na tym znają. Psychika ludzka, jak
widać, jest o wiele ciekawsza niż mogłoby się
zdawać, a derealizacja jest jedynie cząstką z jej
zagadkowej natury.
                                     Sylwia

18 XI odbył się w naszym gimnazjum koncert
pieśni patriotycznych związanych z dążeniem do
odzyskania niepodległości. Nowością był fakt,  

że... wykonawcami utworów byliśmy my
wszyscy. Śpiewała cała szkoła!

Nalewka zapomnienia-
czyli bajka dla nieco
starszych
dziewczynek autorstwa
Kasi Bulicz-Kasprzak
to książka wprost
idealna na jesienne
wieczory. Główna
bohaterka-Jagna to
kobieta pracy: zatraciła
się w swej
codzienności tak, że
jedna wizyta u lekarza
[nie chodzi o ciążę]
 wywraca jej świat do
góry nogami!
Przenosi się do małej
chatki po swojej babci,
gdzie otacza ją wielka
głusza, a za
towarzyszy ma
gadające zwierzęta:
psa, kota i mysz.
Odwiedza ją 

wścibska sąsiadka,
która okazuje się być
wiejską szeptuchą.
Jagna zakochuje się w
przystojnym
weterynarzu i martwi
się o swój "zły" stan
zdrowia. Ostateczny
zwrot akcji oszałamia
czytelnika, że trudno
mu zapomnieć o
historii Jagny! 
Jak przeczytacie,
będziecie chcieli
więcej! Rainbow

Justyna Łecka Justyna Łecka
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Zawsze starałam się od siebie dużo
wymagać

Wiedeń

Czy młody człowiek z prowincji powinien obawiać się życia     
w stolicy? Jak osiągnąć sukces i realizować swoje marzenia
opowiada Jagoda Kwapińska, absolwentka naszego
gimnazjum.

Redaktor: Cześć, Jagoda. Trzy lata temu opuściłaś mury gimnazjum, teraz
jesteś studentką prawa. Powiedz nam, dlaczego właśnie tak potoczyło się
Twoje życie.
Jagoda: Witam. To bardzo trudne pytanie, ciężko jest mi streścić te trzy lata.

J: W zeszłym roku zostałam szefem wspólnoty licealistów i gimnazjalistów
Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, co traktuję jako duże wyróżnienie.
Dzięki temu udało mi się poznać wiele znanych osobistości ze sceny
politycznej czy kulturalnej. Poznałam także, jak wygląda praca w telewizji. To
dla mnie duży sukces. Dostałam się także na wymarzone prawo. 
R: Jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość?
J: Planów mam bardzo dużo, przede wszystkim chcę skończyć studia i
dalej się rozwijać. Chcę czerpać z życia jak najwięcej.
R: Dziękuję za rozmowę.
J: Ja również dziękuję.
                                                                                        ~Bartek



Ty też możesz !

Jagoda: Witam. To bardzo trudne pytanie, ciężko jest mi streścić te trzy lata.
Zacznę od tego, ze w trzeciej gimnazjum dostałam propozycję wzięcia
udziału w projekcie Klasa BGŻ. Był on skierowany dla zdolnych młodych
ludzi, otwartych na działalność społeczną i  oferował im naukę  w
warszawskim liceum. W wieku 15 lat musiałam podjąć  decyzję, która
zadecydowała o przebiegu mojej przyszłości. Nie była ona łatwa, każdego
dnia miałam nowe wątpliwości i rozterki. Wiedziałam, że wyjazd do stolicy
będzie się wiązał z tęsknotą za rodzicami i przyjaciółmi. Nie znałam w
Warszawie nikogo, ani jednej osoby, która pomogłaby mi zapoznać się z
nowym światem. Jednak zaryzykowałam i teraz bez wahania mogę
stwierdzić, że przyjazd tutaj był najlepszą decyzją, jaką podjęłam w życiu.
R: Wspomniałaś, że aby dostać się do projektu, trzeba było działać
społecznie. W czym przejawiała się Twoja działalność w gimnazjum i jak
wygląda ona obecnie?
J: Moja działalność rozpoczęła się w Szkolnym Kole Caritas. Z tego co
pamiętam byłam jego pierwszą przewodniczącą. Wraz z wyjazdem do
Warszawy rozpoczęłam wiele nowych działań. Jako wolontariuszka
pracowałam w Instytucie Matki i Dziecka z dziećmi chorymi na
mukowiscydozę, w Stowarzyszeniu Aslan, w Fundacji Synapsis, gdzie
pracowałam z osobami chorymi na Zespół Aspergera. Robiłam mnóstwo
różnych rzeczy, które dały mi mnóstwo szczęścia i satysfakcji. 
R: Czy znajdujesz na to wszystko czas i siły?
J: Oczywiście, że tak. Jeśli robisz to, co lubisz, zawsze znajdziesz na to
czas. Zawsze starałam się od siebie dużo wymagać i teraz są tego efekty.
Poza tym mam także czas na spełnianie marzeń, jakimi są podróże, ostatnio
zwiedziłam północną Francję, Londyn i Wiedeń. 
R: Rzeczywiście robiłaś wiele, a co uważasz za swój największy sukces?

  Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma pasję i chęć działania.
Przykład Jagody pokazuje, że warto się starać już w gimnazjum i tutaj  
zaczynać swoją drogę do kariery. 
 Każdy też może starać się o stypendium Fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia wspierającej uzdolnioną młodzież z małych miejscowości.
Wolontariusze naszego SKC, wzorem lat ubiegłych, prowadzili na ten cel
zbiórkę w dn. 17 -18 X 2013 r. Kwestując na ulicach miasta, na placu
targowym oraz w zaprzyjaźnionych szkołach, uzbieraliśmy 722, 64 zł . 
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Modny gadżet – tunele w uchu
Tunele to dziurki, najczęściej w uszach, większe niż te standardowe. Zwykła
dziurka ma ok.0,8 mm do 1,2 mm. Jeśli jednak chcemy zrobić sobie tzw.
tunele, będzie ona o wiele większa. Jak to zrobić? Można pójść do piercera
(nie do kosmetyczki, ponieważ wycina ona skórę!). My jednak polecamy o
wiele lepszą, choć powolniejszą metodę ROZPYCHANIA dziurek w uszach.
ROZPYCHACZE- to nic innego jak "kolczyki" o większej średnicy. Mają one
specyficzny kształt. Ja osobiście polecam tzw. igiełki. Są dużo wygodniejsze
od spiralek (dla mnie, nie wiem jak będzie w waszym przypadku xD).
Rozpychacze można zakupić na wielu stronach dotyczących piercingu, jak i
na Allegro. Mogą być wykonane z wielu materiałów. Najlepsze i najczęściej
zamawiane są te akrylowe. Dlaczego? Ponieważ akryl jest bardzo przyjazny
dla naszego organizmu. Nie powinny zajść żadne reakcje alergiczne.
Jak rozpychać? Gdy upewnisz się, że rozpychacz jest już dobrze umyty
(ręce też myjemy!), natłuszczamy go (najlepiej olejkiem albo kremem), żeby
łatwiej wszedł w dziurkę. Jeżeli wszystko będzie poprawnie zrobione, ucho
nie powinno ropieć, krwawić ani boleć. O czym musisz pamiętać?
Rozpychacz wymieniaj na większy co 3 tygodnie. Tak jest najbezpieczniej.
Jeśli będziesz robić to szybciej, nie ma gwarancji, że nie dojdzie do
powikłań, np. „słoneczka”, blow-out'u :) Pamiętaj! Jeden milimetr miesięcznie
i tej zasady się trzymamy! ;D Jak dbać o ozdobę? Codziennie rano i
wieczorem wyjmuj kolczyk, myj go. Następnie smaruj czymś dającym
poślizg i wkładaj z powrotem, aby dziurka nie zarosła, a dzieje się to dosyć
szybko. Kiedy włożyć tunele? Po kilku miesiącach, gdy dziurka będzie
wystarczająco duża, będziesz mogła zakupić tunele.

Nie chcę już tego w uchu! ;(
Jeżeli znudzą nam się tunele, możemy je bezpiecznie wyjąć i czekać, aż
skóra wróci do naturalnych rozmiarów (tunel do ok. 8 mm powinien się
zrosnąć).

Żelaa i Weronka ;* z pomocą zapytaj.pl

tunel Internet



TRIKI KOSMETYCZNEADA, CZY TAK
WYPADA?

Przed pomalowaniem paznokci na jakikolwiek
kolor, który potem trudno zmyć, najpierw
nakładam lakier bezbarwny. Kiedy czyścimy
nasze paznokcie, to nie zostaje nam już efekt
niedomytych boków i przebarwień.
Dobrym  sposobem na usuwanie makijażu jest
zwilżenie wacika wodą i nałożenie na niego
mleczka do demakijażu. Nie czujemy już wtedy
pieczenia podczas zmywania makijażu, jaki to
jest obecny przy myciu się "suchym"
wacikiem. Właśnie wydepilowałaś sobie nogi, a
na twojej skórze pojawiły się czerwone krostki?
Aby się z nimi pożegnać raz na zawsze

200 g batonika Bounty pokroić w cienkie
paski.125 g masła połączyć z 125 g cukru i 2
łyżeczkami cukru wanil.Ubić na puszystą masę i
dodać pojedynczo 2 jajka, ciągle miksując.250 g
mąki połączyć z 3 łyżeczkami proszku do
piecz. Dodawać ją do miski na przemian ze 100
ml mleka.Masę delikatnie wmieszać z
batonikami. Formę na muffinki wyłożyć
papilotkami.Ciasto włożyć do formy. W każdą
babeczkę wcisnąć w środek malinę.Piec w 180*
do momentu, aż babeczki będą rumiane.

Ella Yelich-O'Connor
kobieta z nieziemskim głosem

Lorde to młoda dziewczyna, która podbiła serca

KOLOROWA KUCHNIA...według Kingi
Pyszne babeczki z batonikiem Bounty i malinami.
Ilość: 15 babeczek



Aby się z nimi pożegnać raz na zawsze
[przynajmniej u mnie] zastąp swoja piankę do
golenia zwykłą odżywką do włosów! Z pewnością
niektóre z was znają już magiczne właściwości
olejku rycynowego: nawilża on świetnie naszą
skórę, stymuluję wzrost włosów, zagęszcza i
wydłuża nasze rzęsy i brwi. Czyni też cuda z
naszymi paznokciami!
W następnym numerze: niebezpieczne
substancje zawarte w kosmetykach!

Lorde to młoda dziewczyna, która podbiła serca
tysiącom fanów na całym świecie. Jej pierwszy
singiel Royals otrzymał status podwójnej
platynowej płyty w Nowej Zelandii. Ella ma
zaledwie 16 lat, aczkolwiek już podbija muzyczną
scenę! Polecamy :)
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