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 "Jak się kogoś kocha, to powinno mu się to mówić
codziennie, a nie tylko w ten jeden dzień..."

Co poświętujemy w lutym?

''Chwilą warto żyć''- czyli nasze zabawy na śniegu
 Niektórym gimnazjalistom nie przeszkodziła nawet fatalna
pogoda, aby w te ferie znowu zaszaleć. A zima nam
dopisała! Jakby czekała właśnie na nas. Mimo zamieci i
mrozu zimowa sceneria ma wiele uroku...

Batorz

     W  lutym obchodzimy  święto wszystkim  znane i    
 lubiane, czyli walentynki, ale są też takie, o których  mało
kto wie. Oto kilka z nich:
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia
5 lutego –Światowy Dzień Nutelli
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy
15 lutego – Dzień Singla,
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy 
17 lutego – Dzień Kota
23 lutego –Dzień bez Łapówki
24 lutego – Dzień Niespodziewanego Całusa
28 lutego – Dzień Kibica Cracovii
30 lutego –  Dzień Dni, Które Nie Istnieją

  Tak o walentynkach mówi pewna dziewczyna z III klasy. No właśnie, co z tymi
walentynkami?  Walentynki to cukierkowe święto made in USA,  które przypełzło do nas
wraz Halloween. Do naszej dotychczasowej egzystencji wnosi tylko... tony makulatury? Ok,
miło jest usłyszeć "Kocham Cię", ale czy musimy mieć na to odrębny dzień? Czy te słowa
wypowiedziane przy innej okazji, nawet w zwykły, szary czwartek będą znaczyły już co
innego? W walentynki cierpię na ogromną, różową niestrawność... Miłość nie ma uroku,
kiedy jest skomercjalizowana. Pewna pani na swoim blogu napisała:"Wkurzają mnie ludzie,
którzy nie obchodzą walentynek, bo twierdzą że kochają cały rok, a nie tylko w ten jeden
dzień. Oczywiście, że kochamy cały rok, ale dlaczego mielibyśmy nie zrobić sobie święta
miłości?". Hm, czyli zgodnie z jej tokiem myślenia powinniśmy zrobić całą masę różnych
świąt, np. ''Dzień Odgrzewania Jedzenia w Kuchence Mikrofalowej''- przecież codziennie to
robimy. Dlaczego nie możemy sobie zrobić specjalnego dnia, w którym będziemy to
świętować? Postawmy się w sytuacji innych osób. Załóżmy, że ktoś stracił ukochaną osobę
albo się z nią rozstał, bądź nigdy jej nie miał... Takie osoby nie mają od kogo usłyszeć
''Kocham Cię''... Właśnie w walentynki cierpią podwójnie... Do takich świąt trzeba więc
podchodzić sceptycznie i może nie ekscytować się liczbą laurek, które dostaliśmy. Popatrz
na innych... I jeszcze ostatnie zdanie. Chyba lepiej dostać własnoręcznie zrobioną kartkę niż
fabrycznie wygenerowany tekst, który mówi ci, jaka to jesteś wyjątkowa... Miłość to nie
pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty. Ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po
nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże. Ale miłość
- kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.  (Happysad)

Z profilu Oli Ziółkowskiej
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Czas otwartych serc, 
czyli spieszymy z pomocą

Diabły kontra
anioły...

   Okres przedświąteczny to zwykle czas otwartych serc. Wtedy lepiej
dostrzegamy nieszczęścia i potrzeby innych ludzi. Dlatego właśnie w tym
terminie Szkolne Koło Caritas stara się pozyskać środki dla potrzebujących.
  8 XII wolontariusze zorganizowali kiermasz ciast w Centrum Kultury
podczas imprezy „Dzieci Dzieciom”. Dochód z kiermaszu (500 zł) został
przeznaczony na pomoc mieszkańcom Filipin poszkodowanym przez
tajfun. 
  17 XII odbył się kolejny kiermasz – tym razem w szkole. Ciasta rozchodziły
się w tempie ekspresowym nie tylko z uwagi na to, że były wyborne, ale
również dlatego, że przy okazji zakupu można było wylosować bonusa, czyli
dodatkową „N-kę” z wybranego przedmiotu. Emocji było mnóstwo, a dochód
– 400 zł zamieniliśmy na artykuły spożywcze do świątecznych paczek dla
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. 

.

..

 Już od 23 lat w ostrowskim Centrum Kultury spotykają się różne pokolenia,
od malucha po seniora, aby wspólnie podtrzymywać tradycję, czyli -
pokolędować. W tym roku "Spotkania z Kolędą" odbyły się 12 stycznia.
Nasze gimnazjum reprezentował szkolny zespół muzyczny w składzie:
Mateusz Trubalski (gitara elektryczna), Robert Iwanek (gitara basowa),
Kasia Filipek i Ola Sidor (instrumenty klawiszowe), Aleksandra  Senczyk
(flet), Natalia Wach i Paulina Wołowicz (saksofony) oraz Natalia Włosek,
Natalia Wąsala i Oktawia Remiszewska - wokalistki. Kolędy
zaprezentowane przez tak liczną grupę, brzmiały fantastycznie. 
  Na scenie pojawił się również gimnazjalny duet, czyli Beata Markiewicz i
akompaniujący jej na gitarze Artur Marczak. Brawa dla wszystkich!

.

W naszej szkole 20
grudnia odbyły się 
jasełka. Uczniowie
wcielili się w role
diabłów i aniołów.
Zobrazowana została
walka aniołów o duszę
człowieka i przemianę
małego diabełka.

Wielkie Trio

"Kolęda płynie z wysokości"...                            
                  My też kolędowaliśmy

.

..

.
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13 grudnia uczniowie klas drugich wybrali się
na jednodniową wycieczkę do Warszawy... 

 Na początku mieliśmy okazję zwiedzić budynek
Sejmu.Dzięki uprzejmości posła Henryka
Smolarza, który nas oprowadzał, mogliśmy nawet
zasiąść w loży, skąd obserwowaliśmy obrady
sejmu. Spotkaliśmy wielu znanych polityków, np.
premiera Donalda Tuska, Jarosława
Kaczyńskiego czy Ryszarda Kalisza. Następnie
udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie
zabawy było co niemiara! Znajdujące się tam
eksponaty pozwoliły zajrzeć w głąb ludziekgo
organizmu poznawać świat przez samodzielne
eksperymenty. Bardzo podobał nam się na
przykład robot, który naśladował mimikę twarzy
danej osoby. Po szaleństwach w CNK
pojechaliśmy jeszcze do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Mogliśmy tam dotykać
eksponatów, słuchać różnych dźwięków, zbierać
kartki z kalendarza dokumentujące przebieg
powstania czy też przejść ciemnymi kanałami, co
niektórym dostarczyło silnych wrażeń. Na koniec
obejrzeliśmy jeszcze film "Miasto ruin". To
naprawdę niesamowite, jak zrujnowana była
Warszawa po powstaniu.Choć dzień był długi i
męczący, wróciliśmy do domów pełni wrażeń i
wspomnień. Było super.

którą nie dało się zakryć całej ,,łazienki''.
Przynajmniej kabina prysznicowa była w
porządku, miała nawet trzeszczące radio! :)
  Pierwszego dnia ruszyłyśmy na spotkanie z
panem Łuczakiem. Było bardzo ciekawie!
Prezentował się o wiele lepiej niż ma małym
ekranie monitora. Musiałyśmy przedstawić
wszystkim uczestnikom nasz projekt o Somalii,
na szczęście pomimo stresu poszło nam gładko i
w porównaniu z innymi - całkiem nieźle. Po dość
długich zajęciach przyszła pora na równie
ciekawy wykład o Kenii. Spotkaliśmy się wszyscy
w starej kamienice należącej do fundacji B.
Geremka, gdzie pewien podróżnik opowiadał o
zwyczajach panujących w Kenii. Ciekawie było
posłuchać człowieka, który mówił z tak wielką
pasją. Historie związane z tym krajem
zapamiętamy do końca życia ;) Wieczorem po
dość wyczerpującym dniu przyszła pora na
chwilę relaksu w ,,Teatrze Polskim''. Byliśmy na
sztuce ,,Szkoła żon'', która okazała się bardzo
interesująca i zabawna. Wracając, pozwoliłyśmy
sobie na spacer między wielkimi świątecznymi
prezentami i bombkami,  jakimi była przystrojona
Warszawa. Zainspirowało nas to, by po kolacji
wyjść jeszcze na chwilę pozwiedzać miasto.
Warszawa nocą naprawdę nas oszołomiła. Pałac
Kultury był podświetlany wszystkimi kolorami
tęczy, a ulice i drzewka przystrojone pięknymi
światełkami. Niestety, zimno i kibice Legii szybko
przegonili nas do hostelu, gdzie wyczerpane,
szybko usnęłyśmy. Następnego dnia szybko
wstąpiłyśmy na zakupy do ''Złotych Tarasów''.

 13 grudnia 2013 roku. W końcu nastąpił długo
oczekiwany wyjazd do Warszawy. Pomimo tego,
że projekt, który był realizowany w naszej
pracowni Orange, przyniósł nam wiele nowych
ciekawych doświadczeń oraz dużo dobrej
zabawy,  myśl o spotkaniu wszystkich osób z
projektu z prowadzącym - panem Łuczakiem,
sprawiała nam najwięcej przyjemności. Podróż
odbyła się ,,Polskim Busem'', w którym
mogłyśmy podziwiać widoki z drugiego piętra! ;)
Gdy dotarłyśmy na miejsce, pani Iwona
poprowadziła nas do stacji metra. Pomijając fakt,
że popełniłyśmy tam trochę gaf (problem z
przejściem przez bramkę i inne tego typu
sytuacje), dałyśmy radę wyjść z nich z
podniesioną głową. Było bardzo zabawnie :) Ze
znalezieniem hostelu nie było problemu, jedynie
rozczarowało nas miejsce, w jakim się znajdował.
Owszem, centrum pięknej Warszawy, ale…
między starymi walącymi się prawie kamienicami
przy kontenerach na śmieci. Sam hostel nie był
najgorszy. Zniesmaczyły nas tylko warunki, w
jakich przyszło nam zadbać o higienę.  W każdym
z niewielkich pokoi znajdowała się cienka gipsowa
ścianka, linoleum oraz zasłonka,

    NASZ ŚWIAT - INTERNETOWE WARSZTATY EDUKACJI GLOBALNEJ  W    Warszawie
zakończył się pilotaż programu Nasz Świat, w którym brali udział uczniowie i nauczyciele z całej Polski
– w tym nasza redakcyjna grupa: Angelika, Sylwia i Weronika.  Efektem ostatniego spotkania było
stworzenie przez poszczególne grupy gloga, czyli multimedialnej pocztówki prezentującej wybrane
państwa. 

Biedna Weronika...

 Centrum Warszawy znałyśmy już prawie  na
pamięć. Niestety, trzeba było pożegnać się z
grupą wspaniałych ludzi i panem Łuczakiem. Z
niecierpliwością czekamy na kolejne projekty! -
 Sylwunika
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''Donatany'' według mojej mamy - czyli
pyszności na Tłusty Czwartek =D

   Nie trzeba szukać daleko, by spotkać osobę, która się samookalecza.
Zazwyczaj robi to, by się przypodobać innym, zwrócić na siebie uwagę, a
nawet po prostu - idąc za modą, decyduje się na tak absurdalną rzecz, jaką
jest ,,cięcie się''. Niestety, w wielu przypadkach, by znaleźć powód
samookaleczania się danej osoby, trzeba by zajrzeć głęboko w jej psychikę. 
  W przeciwieństwie do osób ,,tnących'' się na pokaz, osoby z problemami 
są ciche, przygnębione, a w ich oczach można zobaczyć smutek i
zmęczenie. Takie osoby problemy mają różne. Kłopoty rodzinne, odrzucanie
przez rówieśników z powodu nieśmiałości czy wyglądu, kompleksy... Można
również zadać pytanie: ,,Ale po co w ogóle się ciąć?'' Odpowiedź jest prosta.
Ból fizyczny, jaki sobie sprawiają, choć na chwilę daje zapomnieć o bólu
psychicznym, który często bywa o wiele gorszy od fizycznego. W
rzeczywistości nie pomaga im to wcale, a nawet powoduje, że po dłuższym
czasie samookaleczanie się przestaje wystarczać i sprawia, że takie osoby
posuwają się nawet do samobójstw. 
  Trzeba więc apelować, by nikt nie był obojętny na ten sposób uciekania od
problemów! Jeśli nie możemy pomóc danej osobie wyjść z trudnej sytuacji,
to możemy chociaż z nią porozmawiać, pokazać, że wcale nie jest gorsza, a
wszystkie lęki żyją tylko w jej psychice. Temat jest poważny, ale bardzo
nam bliski, wystarczy się tylko rozejrzeć. 
                                                                                    Sylwunika

Linkin Park powstał w 1998 r. w Los Angeles i należy do najbardziej
lubianych zespołów na całym świecie. Uwielbiam ich numery. Nic, tylko
słuchawki na uszy i przed siebie! Niestety, ostatnio zyskali spore grono
antyfanów;( Dlaczego? Pewnie dzięki temu, że grają coraz mniej rocka, a
więcej popu ;( Niestety, ale w dzisiejszych czasach trzeba postawić na
lżejsze brzmienie, żeby się utrzymać na rynku. Ludzie mówią, że grają
pseudorocka i trudno się z nimi nie zgodzić, ale pomimo to nadal będę ich
słuchać. Nawet jeżeli w ich ostatnim albumie są bardziej popowe kawałki, to
przecież mogę sobie wejść na YT i po problemie. Nie rozumiem antyfanów,
którzy ich hejtują. Owszem, mogą ich nie lubić, przecież nie wszyscy muszą
słuchać tego samego, ale to nie jest powód, aby ich obrażać. Ja też nie lubię
wielu zespołów, ale ich nie obrażam, bo wiem, że dla fanów nie jest to miłe.
Ech... szkoda, że stracili wielu fanów, ale może zyskali nowych? Ja nadal
będę ich wierną fanką!                                                       Weronka

Drożdże utrzeć z wodą, mlekiem, łyżką
cukru pudru, odstawić na 10 min. w
ciepłe miejsce. Następnie dodać
wystudzone masło, mąkę, jajko, resztę
cukru. Wymieszać, zagnieść ciasto i
włożyć do miski wysmarowanej olejem,
odstawić na 45 min. w ciepłe
miejsce.Gdy ciasto wyrośnie, zagnieść
ponownie, rozwałkować na obsypanej
mąką stolnicy.Szklanką wycinać donaty,
pośrodku każdego wycinać mniejsze
kółko kieliszkiem. Donaty przykryć i
odstawić na 10 min.następnie usmażyć
w oleju na złoto. Donaty odsączyć z
nadmiaru tłuszczu na papierowym
ręczniku i posypać cukrem pudrem.

                                                     Składniki
                     ♪ 2 łyżeczki suszonych drożdży
                     ♪5 łyżek letniej wody
                     ♪pół szklanki letniego mleka
                     ♪ 3 łyżki cukru pudru
                     ♪ 5 dag stopionego masła
                     ♪2 czubate szklanki mąki pszennej
                     ♪ jajko
                     ♪ olej do smażenia

.
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          HAFT MATEMATYCZNY!  Nowe pomysły na kartki 
   Te wzory możemy wykorzystać na różne okazje.Także na walentynki.
 Bardzo łatwo je wyszyć. A więcej wzorów znajdziemy w internecie, 
 lub zaprojektujemy sami :)                                                     Nataliaa
    

       Ważny temat  
                Blizny po głupocie?

.

.
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