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Zastanawiasz się, co jest lepsze? 
Jabłko czy woda? Hamburger czy cola?
Damy Wam pięć powodów, dla których
sami zadecydujecie, jaki styl życia
chcecie prowadzić. Zacznijmy od tego,
co to jest styl życia?
To zakres formy codziennych
zachowań.
Część osób i tak twierdzi, że na co mu
to? Przecież i tak jego organizm
przyzwyczaił się już do hamburgera czy
coli. Otóż, NIE! Nie przyzwyczaił się, a
Ty nie wiesz, co organizm od Ciebie
oczekuje. Poznasz teraz pięć powodów,
by zdrowo jeść. Patrz obok.

Pięć powodów, dla których warto wybrać jabłko i wodę:
1) Masz więcej energii.
2) Pokonujesz swoje słabości.
3) Przedłużasz swoje życie.
4) Zaczynasz siebie akceptować (swoje wady i zalety).
5) Poprawiasz jakość swojego życia.

Pięć powodów, dla których warto wybrać... hamburgera i
colę:
Hmm.. jakoś nigdzie nie znaleźliśmy tych powodów. 

Pamiętaj!
Na początku najtrudniej jest tylko zacząć.

Myślimy, że przekonaliśmy Was do lepszego życia :)

                 IDZIE LATO, SZYKUJ FORMĘ!

Strona 1. Idzie lato, szykuj formę

Strona 2. Polecany blog-Chwila dla  
                podniebienia

Strona 3. HIT CZY KIT?

Strona 4. Lepiej za granicą czy           
                 w Polsce-rozmowa z
Oskarem

Strona 5. Na sportowo

Strona 6. Projekty edukacyjne klas 
                drugich gimnazjum

.
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                          POLECANY BLOG
                ,,CHWILA DLA PODNIEBIENIA''

Szukacie ciekawych przepisów? Nudzicie się?
Koniecznie zajrzyjcie na bloga CHWILA DLA
PODNIEBIENIA. Znajdziecie tam masę przepisów,
jak zjeść dobrze i zdrowo!

Oto, co zapytana przez jedną z dziennikarek "SG",
Monika-właścicielka bloga, napisała na temat
zdrowego odżywiania: 
"Mój blog na początku wcale nie był o tematyce fit.
Lubiłam od zawsze gotować, robić zdjęcia
potrawom. W związku z połączeniem tych dwóch
hobby, postanowiłam założyć bloga. Jeżeli chodzi o
nazwę, została ona wymyślona na poczekaniu.
(Sama jestem zdziwiona, że nawet super to
wyszło.) Pierwszymi moimi przepisami były pierogi,
babka, ciasto ucierane, wszystko zmieniło się od
czasu, kiedy... No właśnie zaczęłam się odchudzać.
Wymyślałam posiłki ,,odchudzone", wszystko w
wersji light. Wtedy nadszedł czas na usunięcie
starych przepisów i zaczęło się coś nowego...Jeżeli
chodzi o moją metamorfozę, WSZYSTKO możecie
przeczytać na blogu. W skrócie... nadszedł, kiedyś
taki dzień, gdzie nie mogłam się podnieść z kanapy.
Postanowiłam coś zmienić. Odstawiłam wtedy
słodycze, fast-foody, białe pieczywo itd. 
Na wszystko potrzeba czasu, wszystko ,,siedzi'' w
naszej głowie i dopóki my sami nie zmienimy
myślenia-nikt za nas tego nie zrobi. Do wszystkiego
po prostu trzeba dojrzeć."

              OWSIANE CIASTECZKA
Składniki:

szklanka płatków owsianych górskich
szklanka mąki ryżowej
2 łyżki miodu lub ksylitolu
3 jajka
5 łyżek wiórków kokosowych
pół łyżeczki proszku do pieczenia
5 łyżek oleju kokosowego
1 jogurt naturalny
jakieś mrożone owoce (mogą być jagody,
wiśnie, truskawki – obojętnie)

Wykonanie:
Jajka zmiksuj z miodem. Następnie dodaj olej
kokosowy i jogurt naturalny,
Później mąkę, proszek, płatki górskie – zmiksuj.
I na koniec wiórki kokosowe, owoce mrożone –
wymieszaj łyżką – nakładaj na blachę
i piec 20 min w 180 stopniach.

. .

..

.

.

A może spróbujecie sami zrobić
ciasteczka?

             (Przepis znajdziecie na blogu Moniki)

. .

..

.

.
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   SUCHARKI

         HIT CZY KIT?
            GPD WIN

  Takie gadżety z innej      
                planety

 Gadżet - wymysł, przyrząd, urządzenie. Niewielki przedmiot, czasem
niepełniący funkcji użytkowej. W tym numerze zaprezentuję Wam kilka
pomysłowych gadżetów wraz z ceną.
Samo mieszający kubek dla leniwych. 50 zł
Budzik snajpera, może ktoś chciałby wyładować trochę złości już rano.
99 zł
Uciekający budzik Clocky, już nie będzie drzemki. 139 zł
Rękawiczki z kierunkowskazami. 189 zł
Podświetlenie muszli klozetowej (chyba tylkodla tych, co nie mają co
zrobić z pieniędzmi) 99 zł
Deska do krojenia, płyta główna, idealna dla informatyka. 49 zł
Mini projektor smartfonowy w kształcie telewizora. 109 zł
Odkurzacz biurkowy R2-D2. 99 zł
Toster Darth Vader, wypieczony chlebuś z znanym wszystkim
napisem. 300 zł                                        

GPD WIN to prawdopodobnie najmniejszy laptop świata, który zmieści
się w kieszeni. Skoro jest taki mały, to jakie ma parametry?
Napędzany jest akumulatorem o pojemności 6000mAh, co pozwala na,
niestety, tylko około 3 godz. grania w "pełnym stresie", lecz podczas
normalnego użytkowania bateria wystarcza nawet na 6 - 7 godz. Poza
tym ma ekran o przekątnej 5,5 cala, rozdzielczość 1280 x 720 pikseli,
system windows 10, układ Atom x5-Z8550, 4 GB RAM, pamięć 64 GB,
którą można rozszerzyć do 128 GB, posiada moduł Wi-Fi 802.11b/g/n
(która może osiągnąć nawet 100 Mb/s, co jak na taki mały sprzęt jest
zadowalającym wynikiem), Bluetooth 4.1., zlącza: USB 3.0, mini HDMI,
micro USB i gniazdo słuchawkowe.
GPD WIN wyposażono w klawiaturę QWERTY oraz elementy znane z
tradycyjnych kontrolerów – gałki analogowe (jedna z nich służy także
do sterowania kursorem myszki), krzyżak, przyciski ABXY, a także L1,
L2, R1 i R2 odpowiadające spustom i bumperom ze standardowego
pada. 
Urządzenie będzie kosztowało około 500 dolarów

Ciekawostka: zbiórka pieniążków na sfinalizowanie została zakończona
8 dni przed planowanym końcem, a zebrano 4 razy więcej niż
zakładano.
                                                                       oprac. Xgreg1

Co robi mokre ziarno?
Nasionka.
Jak się nazywa picie tranu na
czas?
Transport.
Co to para wodna?
Dwie rybki.
Jak stolarze czytają książki?
Od deski do deski.
Dlaczego na księżycu są słabe
imprezy?
Bo tam nie ma atmosfery.
W jaki sposób informują się
chemicy?
Dają sobie cynk.
Co różni dobrego ucznia od
złego?
Dobrego biją koledzy, a złego
rodzice.
Jak jest w opuszczonym
domu?
Duszno.
W co bawią się dzieci grabarza?
W chowanego.
Od trzech dni nic mi się nie
chcę. Co to jest?
Środa.
Na jakiej podstawie można
sądzić, że Ziemia jest kulą?
Na podstawie globusa.
Jak można nazwać
krzyczącego polonistę?
Wołacz

          oprac./Xgreg1/
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Kilka dni temu przeprowadziliśmy krótką rozmowę z
naszym szkolnym kolegą Oskarem Wąchałą, który
w stolicy Irlandii, Dublinie spędził 7 lat. 

Kolega powiedział nam, że w Irlandii nie ma ocen,
tylko jest system procentowy. Dowiedzieliśmy się,
że tam, za granicą jest łatwiej uczyć się niż w
Polsce. Dlaczego? Tego już nam nie zdradził.
Zapytajcie go sami.

.

..

 LEPIEJ ZA GRANICĄ
CZY W POLSCE?

           rozmowa z kolegą Oskarem Wąchałą

                        ZGADNIJ, KTO TO?
  KONKURS                    KONKURS                         KONKURS              KONKURS

Dnia 9 maja został rozstrzygnięty konkurs ,,Zgadnij,
kto to?" 
Zwyciężył uczeń z 4 klasy-Piotr Chyczewski. 
To właśnie on odgadł, że na fotografii jest nie kto
inny, tylko ksiądz Michał Mikulski. 
Piotrkowi serdecznie gratulujemy! Innym uczniom
życzymy powodzenia w dalszej zabawie!

Poniżej na zdjęciach prezentujemy kolejną postać,
która już jako dziecko uwielbiała wędrować po
górach. A dziś wyraźnie podkreśla swoje
zamiłowanie do czarnych żuczków.  
Odpowiedzi przesyłajcie na naszego Facebooka.
Na wyniki czekamy do 30 maja. Kto pierwszy, ten
lepszy. POWODZENIA!

.

. ..

.

..

.

. .,
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     NA SPORTOWO

  Oto jak młodzież z naszej szkoły spędza wolny czas

Michał obserwujący przyrodę Jasiek grający w piłkę nożną

MKS Poprad Muszyna w finale Pucharu
Polski na szczeblu sądeckim!!
MKS Poprad Muszyna awansował bez gry do finału
rozgrywek na szczeblu regionalnym Pucharu Polski
(drużyna Kolejarza Stróże wycofała się z rozgrywek) i
Poprad jako triumfator regionu sądeckiego awansował
do finału.
W finale nasza drużyna zmierzyła się z triumfatorem
regionu podhalańskiego, zespołem Podhala Nowy Targ
(III LIGA ) Mecz został rozegrany 17.05.2017 (środa) o
godzinie 17:30 w Muszynie. 
Poprad Muszyna – NKP Podhale Nowy Targ 1:3 
W finale, który odbędzie się 24 maja, Podhale zagra z
Glinikiem Gorlice, który w swoim półfinale pokonał KS
Tymbark.                           
                                     /żródło: Muszyna w necie/

Fot. Paweł B. Fot. Paweł B.
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PROJEKTY EDUKACYJNE KLAS 2 GIMNAZJUM

.
.

. Jesteście zapewne ciekawi o czym są tegoroczne
projekty.
Poniżej zamieszczamy tematy projektów, które były
prezentowane 18 i 19 maja w naszej szkole.  

1). Co Polscy gimnazjaliści wiedzą o szkole 
w Nowym Jorku? (opiekun K. Wnęk)

2). Matematyka w lesie. (opiekun A. Żygłowicz)

3). Czy znamy kuchnię francuską? (opiekun R.
Bukowski)

4). Jakie możliwości daje YouTube?(opiekun M.
Guzik)

5). Jakie są zagrożenia zdrowia i prawidłowego
rozwoju? (opiekun M. Gomułka)

6). Jak matematyka rządzi światem? (opiekun A.
Ruchała)

.
.
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