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Od redakcji…
Rok szkolny powoli dobiega końca, a utęsknione wakacje coraz bliżej! Ostatnie zaliczenia,
sprawdziany i wreszcie oczekiwanie na ostatni dzwonek! Zatem i my kończymy tegoroczną
działalność wydając ostatni już w tym roku szkolnym numer naszej gazetki. Podobnie jak w
poprzednich numerach znajdziecie tutaj wiele propozycji jak ciekawie zagospodarować czas
wolny, którego będzie w najbliższych dniach coraz więcej. Każdy znajdzie coś dla siebie! Do
dzieła!
W imieniu całej redakcji naszej gazetki szkolnej „trzypotrzy” dziękujemy, że byliście z nami
wiernie śledząc nasz rozwój. Życzymy wszystkim ciepłych, słonecznych, i przede wszystkim
udanych wakacji pełnych odpoczynku i mamy nadzieję, że „do kolejnego numeru”, lecz tym
razem już w nowym roku szkolnym 2018/2019. Czekamy również na nowych, pełnych weny
dziennikarzy już od września! Zgłaszać się można do mnie (Karoliny Słodkowskiej) lub do
prof. Doroty Tomali.
Zatem do kolejnego numeru i widzimy się już po wakacjach!
Redaktor naczelna
Karolina Słodkowska
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Zorbing – idealny sport na lato!

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak czuje się chomik w kołowrotku? Teraz masz okazję spróbować czegoś bardzo
podobnego! Sport nazywany zorbingiem został wymyślony w roku 1994 przez dwóch Nowozelandczyków:
Dwane’a van der Sluis i Andrew'a Akersa. Polega on na wejściu do specjalnej, przezroczystej kuli i staczaniu się
w niej po łagodnym zboczu. Kula wykonana jest z wytrzymałego, elastycznego plastiku. Składa się z dwóch
warstw: kuli zewnętrznej o średnicy ok. 3 metrów, a także wewnętrznej, której średnica wynosi ok. 2 metry. Obie
warstwy połączone są za pomocą setek nylonowych sznurków. Przestrzeń między wewnętrzną i zewnętrzną
kulą wypełniona jest powietrzem, dzięki czemu podczas staczania się z góry nie odczuwa się wstrząsów.
Najlepsze tereny do uprawiania zorbingu to płaskie trawniki lub łagodne stoki, na których nie ma żadnych
przeszkód w postaci drzew, ostrych kamieni itp. Niekiedy można spotkać się ze specjalnie wybudowanymi
rampami lub parkami do zorbingu, gdzie znajdują się gotowe trasy w postaci wyżłobionych torów. Dzięki nim
opanowanie toczącej się kuli jest znacznie prostsze. W środku kuli możemy zostać przymocowani za pomocą
uprzęży, żeby nie martwić się o własne bezpieczeństwo. Aby spróbować zorbingu nie trzeba specjalnych
umiejętności ani doświadczenia - niemal każdy, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, może odbyć
szaloną przejażdżkę w kuli sferycznej. Ponadto zorbing można też uprawiać na powierzchni wody, stromych
zboczach, a jeśli szukasz rozrywki ze znajomymi, możecie pobawić się w grupowy zorbing, w którym jedna lub
dwie osoby przebywają wewnątrz kuli, natomiast reszta uczestników ucieka przed pędzącym zorbem. Jeśli kula
znajdzie się za blisko uciekiniera, trzeba szybko położyć się płasko na ziemi i... pozwolić się "zgnieść"
staczającej się kuli. Wbrew pozorom, zwariowany wariant tej rozrywki jest bardzo bezpieczny. Zorbing staje się
coraz bardziej popularny w całej Europie – często można go spotkać na masowych imprezach i w miejscach
często odwiedzanych przez turystów. Jeśli zobaczycie przeźroczystą kulę w oddali podczas wakacji, nie
wahajcie się spróbować!
Ania Drożdżyńska
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Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli propozycja na
wakacje!
Każdy prawowity obywatel naszego państwa powinien znać przynajmniej jeden z utworów wybitnego polskiego
pisarza i noblisty - Henryka Sienkiewicza. Jedno z jego dzieł pt.: "Quo vadis" zostało przetłumaczone na 57
języków (w tym arabski, japoński i esperanto) oraz opublikowano je w ponad 70 krajach! Pokazuje to tylko
geniusz tego wspaniałego nowelisty.
Więcej można dowiedzieć się o nim w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu na Starym Rynku
84. Każdy będzie mógł posłuchać tam przemówienia artysty podczas otrzymania Nagrody Nobla, dowiedzieć się
więcej o genezach najbardziej znanych utworów, a nawet zobaczyć świadectwo ukończenia szkoły, które może
podnieść na duchu wielu z nas. Jest również możliwość przeniesienia się do czasów, w których żył pisarz dzięki
pomieszczeniom ze zrekonstruowanymi meblami pochodzącymi od szwagrostwa, Jadwigi i Edwarda
Janczewskich, u których pisarz często gościł. Znajduje się tam też biurko, przy którym pisał sam Sienkiewicz.
Zwiedziłam owe muzeum i bez wyrzutów sumienia mogę każdemu polecić, aby zajrzał tam wolnego dnia. Jak
wiemy uczymy się przez całe życie, więc czemu nie zrobić tego w przyjemny sposób?
Alicja Jeneralczyk

„Odkryłem sposób na idealne wakacje – zobacz, jak to zrobiłem!”
„Doceniaj wakacje, bo nigdy nie będziesz miał tak dużo wolnego”– kiedyś usłyszałem takie zdanie. Od razu
mówię, że to nieprawda. Zawsze można zostać nauczycielem i mieć porównywalny czas przerwy od pracy. Albo
pisać tak dobre scenariusze, jak chociażby Martin McDonagh, który napisał „Trzy bilboardy” w parę tygodni, a
potem mógł skorzystać z ponad pół roku czasu wolnego. Rzecz w tym, że nie chodzi o to, ile ma się czasu, ale
jak go się wykorzysta: "Nie pozwól, by strach przed czasem, który upłynie, zanim coś osiągniesz, przeszkodził
ci w zrobieniu tego. Czas i tak upłynie, można więc równie dobrze wykorzystać go w najlepszy możliwy sposób”.
Bardzo lubię ten cytat, który popełnił Earl Nightingal. Uważam, że pokazuje on pewien paradoks naszego życia i
może nas dobrze zmotywować do działania. Problem w tym, że znajomość mądrych cytatów to jedno,
stosowanie się do nich to drugie. Pewnie nie jestem jedyną osobą, która potrafi spędzić cały wieczór, oglądając
filmiki „JAK BYĆ ZDYSCYPLINOWANYM, TWÓRCZYM [ZOBACZ JAK]”, tracąc w ten sposób czas i w
rezultacie nie stosując się do żadnej z porad. Dlatego w tym wywodzie nie napiszę żadnej porady, wskazującej
kierunek dalszego postępowania w życiu. Jednakże jestem w stanie polecić czytelnikom tzw. nic nierobienie.
Serio. To chyba nie jest takie trudne, prawda? Okazuje się, że nie do końca, ale może łatwiej się za to zabrać niż
za jakąś konkretną pracę. Mam na myśli odpoczynek dla mózgu poprzez naukę medytacji, w której chodzi o
siedzenie przez parę minut i niemyślenie o niczym poza swoim oddechem. To taki reset, oczyszczenie dla
umysłu. Takie umycie zębów, tylko że chodzi o najważniejszy organ w naszym organizmie. Przyznam, że nie
udało mi się jeszcze posiąść tej sztuki. Myśli zawsze gonią jedna za drugą. Chcę nie myśleć, więc jeszcze
więcej myślę o tym, żeby nie myśleć. To tzw. „efekt białego niedźwiedzia”, który ma zastosowanie w grze, która
polega na niemyśleniu o tej grze. Spróbuj teraz nie myśleć o niej. Przegrałeś?
To zastanawiające, że od małego uczymy się, jak dbać o zęby, troszczymy się o swoje włosy, leczymy i
pielęgnujemy skórę, a swoim mózgiem się nie przejmujemy. A On (szacunek, wiadomo) też chciałby mieć
wakacje, przynajmniej przez te parę minut w ciągu dnia. No i jeszcze jest sen – to już naprawdę prosta sztuka (o
ile nie jesteście Makbetem, puszczam oko w stronę 1a). No chyba, że wieczorem postanowicie jeszcze raz
szybciutko...sprawdzić FB, Snapa, obejrzeć jeszcze jeden odcinek na Netflixie… Oczywiście w wakacje zawsze
pozostaje opcja spania do południa. I takiej beztroski wam życzę. Odpoczywajcie (nie piszcie artykułów o 1 w
nocy. Pójście spać jest zawsze najlepszą decyzją, jaką możecie zrobić. Jednak, ku mojemu ubolewaniu,
deadline’y nigdy nie chodzą spać).
repcaK
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Zagadki logiczne
Tajemniczy klub

Jeden z moich przyjaciół powiedział mi kiedyś, że należy do tajemniczego klubu, w którym członkowie znani są
nie z imienia, lecz z numeru. I tak Lane miał numer 31, Lloyd - 63, Lovell - 79.
Przyjacielowi memu, który miał na imię Lecky, nakazano zmianę imienia. Kiedy zapytał o powód tej zmiany,
odpowiedziano mu: "Z powodu numerów. Nie możemy mieć imienia Lecky, bo mamy już imię Lucas".
Przyjaciel mój zmienił więc imię na Leckie.
Pytanie: Jaki otrzymał numer?

Kwiaty dla Kasi

Adam wręczył Kasi kwiaty. Wśród nich słoneczników było dwa razy mniej niż pozostałych kwiatów, hiacyntów
było również dwa razy mniej niż pozostałych, a stokrotek było tyle samo, co pozostałych.
Pytanie: Ile co najmniej kwiatów wręczył Kasi Adam?

Drabinka sznurowa

Z burty statku zwiesza się drabinka sznurowa w ten sposób, że ledwie dosięga powierzchni wody. Szczeble
drabinki rozmieszczone są w odległości 25 centymetrów.
Pytanie: Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy podczas przypływu morza woda podniesie się o 90
centymetrów?

Białe i czarne gałki

Mamy trzy pudełka. W jednym pudełku znajdują się dwie czarne gałki (CC), w drugim dwie białe gałki (BB), a w
trzecim jedna biała gałka i jedna czarna gałka (BC). Na przykrywkach tych pudełek znajdują się odpowiednie
napisy. Jednakże jakiś figlarz pokręcił pokrywki w ten sposób, że każde pudełko jest teraz niewłaściwie oznaczono. Nasze zadanie polega na tym, aby
wyjmować po jednej gałce z dowolnego pudełka i nie zaglądając do środka stwierdzić, w którym pudełku jakie gałki się znajdują.

Pytanie: Ile co najmniej gałek należy wyjąć, aby stwierdzić zawartość wszystkich trzech pudełek?

Kto kim jest?

Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami i reprezentują zawody: czapnika,
kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden z nich nie nosi nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani
Młot, ani Rogalik nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem nie jest Rogalik.
Pytanie: Kto więc kim jest?
Źródło: Adonai.pl
Wiktoria Trębacz

Odpowiedzi do Quizu z 2 numeru:
1. A 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B 9. C 10. B

11. A 12. C 13. B
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Bo-taoshi, czyli gra z typu „nie próbujcie
tego w domu”
Bo-taoshi, czyli dosłownie „obalić słup” jest grą
oryginalnie używaną przez kadetów Akademii Obrony
Narodowej w Japonii podczas jej rocznic ze względu
na jej spektakularność i wielkość. Z czasem przyjęła
się na tyle, że gra się w nią na festiwalach sportowych
w japońskich szkołach.
Gra należy do tych z typu „zdobądź flagę”.
Uczestniczą w niej dwie drużyny po 150 osób: 75
atakujących i 75 obrońców, których zadaniem jest
obronienie swojego słupa i przechylenie tego
należącego do przeciwnika, tak aby tworzył on kąt 30
stopni z podłożem. Pozycje są najróżniejsze: od osób,
które trzymają słup w miejscu, po tych nazywanych
„ninjami”, którzy chronią słup z góry, stojąc na nim.
Bo-taoshi
może
być
niezwykle
brutalne
i
niebezpieczne, ponieważ w grę jest zaangażowana
spora liczba osób, a zasad ograniczających kontakt
fizyczny praktycznie nie ma – wszystkie chwyty
dozwolone. Często zdarzają się wypadki, co zapewne
jest powodem tego, że gra ta mimo swojej
widowiskowości raczej nie wyszła poza granice
Japonii.
Ania Drożdżyńska

„trzypotrzy” o nauczycielach
Wywiadów udzielili pani prof. Krystyna Serafin i pan prof. Michał Lesiak.
1. Ulubione danie?
Prof. Serafin: Lody chyba, nawet jeśli to nie danie. Uwielbiam orzechowe wraz z owocowymi, obojętnie jakimi.
Prof. Lesiak: Moje ulubione danie... Moja ulubiona zupa to zalewajka. Bardzo ją lubię z ziemniakami, kiełbaską. A
tak na co dzień to lubię ryż i kurczaka, wiadomo, trening, siłownia.
2. Wymarzony zawód z dzieciństwa?
Prof. Serafin: Powiem szczerze, nie pamiętam. Za to mój syn, jako dziecko, bardzo chciał zostać śmieciarzem.
Śmieciarka wydawała mu się niezwykle imponująca, ale "niestety" mu się nie udało i został architektem. A ja,
naprawdę nie pamiętam, ale myślę, że raczej nauczycielką, choć później przyrzekałam sobie, że nigdy nie będę
wykonywać tego zawodu. Jednak teraz jestem szczęśliwa i spełniona jako nauczyciel.
Prof. Lesiak: Jak byłem mały, nie myślałem za bardzo o tym, kim chciałbym być w przyszłości, ale na pewno nie
nauczycielem. Teraz, patrząc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że chciałbym zostać strażakiem, bardzo
podoba mi się ten zawód, ale chyba już niestety za późno dla mnie, dlatego będę się realizował w tym, co robię
teraz.
3. Ulubiona pora roku?
Prof. Serafin: Wiosna, oczywiście, ale kocham wszystkie pory roku, bo każda ma w sobie coś pięknego i z
każdej się cieszę, najbardziej jednak z wiosny. Naprawdę, wszystkie pory roku są wspaniałe, na przykład
gawrony, gdy przylatują z północy na tle drzew bez liści, to urzekający widok. Mam przed domem takie wielkie
drzewa, które inaczej wyglądają w każdej porze roku. Muszę kiedyś zrobić im zdjęcia, bo wyglądają pięknie.
Prof. Lesiak: Mam dwie: lato, wiadomo, kiedy jest ciepło, miło, przyjemnie, sezon na owoce, na przykład moje
ulubione nektarynki, można także spędzić czas tylko odpoczywając nad wodą, oraz zimę, jak jest zimno, śnieżek
pada i jest biało. Niestety w ostatnich latach za dużo śniegu nie ma, ale i tak lubię zimę.
Karaszkiewicz
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Kraina Ym

Zbliżają się wakacje, czas na odpoczynek i relaks. Jednym z dobrych sposobów spędzania
letnich dni jest przeczytanie ciekawej książki. Dlatego
też chciałabym polecić Wam taką, która mi osobiście
bardzo się podobała i zapewniła wiele przyjemnych
chwil. „Dziecko Odyna” to pierwsza część trylogii pt.
„Kucze Pierścienie” autorstwa norweskiej pisarki Siri
Pettersen. Akcja książki osadzona jest w fikcyjnych
Krainach Ym, zamieszkiwanych przez istoty bardzo
podobne do ludzi, jednak posiadające ogony. Ich
rzeczywistość nie odbiega szczególnie od naszej poza
tym, że przypomina raczej czasy średniowiecza. W tym
świecie żyje piętnastoletnia Hirka, którą z powodu
braku części ciała charakterystycznej dla jej otoczenia,
często spotykają nieprzyjemności. Nie potrafi również
czerpać Evny, czyli życiodajnej siły przenikającej świat.
Gdy zbliża się czas Rytuału – ceremonii, którą musi
przejść każdy w jej wieku, dziewczyna boi się, że
zostaną odkryte jej defekty, a ją samą uzna się za
„człeka” i zamknie w lochu. Bohaterka zostawia więc
za sobą cały swój świat i życie, jakie znała, i ucieka do
miejsca, w którym ma nadzieję znaleźć schronienie. Okazuje się jednak, że nic nie jest takie,
jakim się wydaje, a jej pochodzenie oraz przeznaczenie jest bardziej zaskakujące, niż można
się było spodziewać.
W powieści spotkamy również wiele innych bohaterów, a każdy z nich odznaczać się będzie
unikalnym charakterem i doda do historii swoje trzy grosze. Niezwykła wyobraźnia Siri
Pettersen pozwoli nam odbyć wędrówkę po wspaniałych krainach, poznać niesamowite
stworzenia i wielokrotnie zniweczy nasze próby dotarcia do prawdy, którą autorka zostawiła
dla czytelników na sam koniec. Książka zaskakuje także wieloma zwrotami akcji, dlatego
nawet doświadczony czytelnik nie ma pojęcia, jak dalej potoczą się losy Hirki i jej przyjaciół.
W powieści nie brakuje wesołych ani smutnych momentów. Jest też wiele stresujących, które
przeżywa się razem z bohaterami i nie można się doczekać, jak sprawa się zakończy.
Porusza ona również wiele kwestii dotyczących własnego miejsca na świecie, swoich
korzeni, uczciwości, przyjaźni, a nawet miłości. Pojawia się również wątek spisków
politycznych i kryzysów wiary. A wszystko to dobrze przemyślane i zgrabnie napisane.
„Krucze pierścienie” zdecydowanie zasługują na uwagę, ponieważ wnoszą coś nowego do
literatury fantastycznej dzięki oryginalnym pomysłom oraz świetnemu kunsztowi pisarki.
Zatem jeżeli będziecie mieć w wakacje trochę czasu, na pewno nie zmarnujecie go czytając
„Dziecko Odyna”, a emocje i wspomnienia towarzyszące lekturze na pewno pozostaną z
Wami na długo!
K.W.
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Ach te słodycze…!

„Kulki-Babulki”

Składniki:
·2 paczki herbatników
·20 dkg białego sera
·kilka łyżek śmietany
·2 żółtka
·½ szklanki cukru pudru
·2 łyżki posiekanych orzechów lub wiórków
kokosowych
Wykonanie:

Herbatniki bardzo drobno pokruszyć.
Dwie łyżki herbatników odłożyć,
resztę wymieszać z serem, dodając
w miarę potrzeby parę łyżek
śmietany.
Do
masy
serowoherbatnikowej dodać żółtka i cukier.
Wszystko dokładnie wymieszać. Z
masy uformować kulki. Część kulek
obtoczyć
w
pokruszonych
herbatnikach, część w posiekanych
orzechach
lub/i
w
wiórkach
kokosowych. Przed podaniem kulki
schłodzić w lodówce.

„Murzynki”

Składniki:
·1/3 kostki miękkiego masła
·2 paczki herbatników
·3 czubate łyżki cukru pudru
·3 łyżki kakao lub czekoladowych wiórków
Wykonanie:

Herbatniki
drobno
pokruszyć.
Wymieszać z bardzo miękkim
masłem i cukrem pudrem. Kiedy
masa będzie gotowa, formować w
rękach kulki. Obtaczać je w kakao
lub wiórkach czekoladowych. Przed
podaniem schłodzić w lodówce.
M.P.
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Ochrona włosów latem

Każda dziewczyna lubi wyglądać pięknie, a zdrowe zadbane włosy są naszym zdecydowanym atutem. Wielkimi
krokami zbliża się do nas ta pora roku, w której powinnyśmy szczególnie zadbać o nasze włosy. W trakcie
wakacyjnych szaleństw nie możemy zapomnieć o dobrze dobranej odżywce oraz o zabezpieczeniu przed
słońcem oraz solą morską, jeżeli jesteśmy na morzem. ;) Najlepiej sprawdzą się tutaj kremy i spreje z filtrem UV
oraz oleje roślinne np. z pestek malin, kokosowy, jojoba. Wystarczy nanieść produkt na włosy, dokładnie go
rozprowadzić i związać włosy w warkocz lub koczka. Nie możemy zapomnieć o nakryciu głowy w jasnym
kolorze, które ochroni nas od udaru słonecznego, a włosy od zbytniego wystawienia na słońce.
Chciałabym zaproponować Wam przepis na prostą maskę do włosów, która dzięki stosowaniu co jakiś czas, na
pewno pomoże w utrzymaniu dobrej kondycji włosów.

Maska DIY do włosów
°żółtko
°łyżeczka miodu (naturalnego)
°1/2 łyżeczki oliwy z oliwek
°1/2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej
°2 łyżeczki maski do włosów
°1/2 łyżeczki olejku rycynowego
° kilka kropel soku z cytryny
°2 kapsułki wit. E
Wszystko razem mieszamy i nakładamy na godzinę na włosy. Całość przykrywamy foliowym czepkiem i
grubym podgrzanym (np. na kaloryferze lub w mikrofali) ręcznikiem. Następnie myjemy głowę jak zwykle.
N.S.
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Szybko i praktycznie, czyli jak uczyć się języków obcych
Z biegiem lat coraz więcej mówi się o językach obcych. Kładzie się na nie większy nacisk w szkołach, powstają
różnorodne kursy językowe i coraz to nowsze podręczniki, mające nam ułatwić naukę. Każda z tych rzeczy jest
bardzo pozytywna, bo rzeczywiście znajomość języków ułatwia nam życie.
Jednak przez te wszystkie lata podczas których się ich uczyłam, wiele szkolnych źródeł mnie zawiodło i na
własną rękę szukałam innych sposobów, by nauczyć się języków w stopniu dla siebie zadowalającym. Wiem, że
nie jestem jedyna, która miała takie problemy, więc postanowiłam w tym numerze podzielić się z Wami paroma
sposobami, które przyniosły u mnie pozytywny skutek. Może niektóre okażą się inspiracją na wakacyjną nudę.
Aplikacje
Zacznijmy może od czegoś co jest nam najbliższe, czyli aplikacji na telefon. W tych czasach istnieje ich
naprawdę spora ilość, dzięki czemu często mamy zajęcie w wolnym czasie. Dlaczego by więc, nie wykorzystać
aplikacji do nauki języków?
Aplikacje które mogę polecić, i które u mnie póki co się sprawdzają to Quizlet i Memrise. To pierwsze jest typową
aplikacją do fiszek, które możemy tworzyć w nieograniczonych ilościach, a co lepsze: lektor przeczyta nam
słówko w obcym języku gdy klikniemy odpowiedni przycisk, tak, żebyśmy nie musieli się głowić nad wymową.
Zaś to drugie jest aplikacją uczącą w trochę inny sposób. Są tam przygotowane już lekcje wraz ze słownictwem,
które poprzez różne sposoby należy zapamiętać albo rozpoznać. Obie z nich są całkiem proste i wygodne w
użyciu przez co przyjemne do korzystania.
Filmy i seriale
Nie będę Sherlockiem Holmesem, kiedy stwierdzę, że oglądanie seriali i filmów z napisami dobrze wpływa na
naszą znajomość języka. Nietrudno w naszych czasach zdobyć którąś z tych rzeczy, wybierając język
oryginalny i napisy, najpierw po polsku, później w oryginale, gdy stwierdzimy, że pora na następny poziom.
Oglądanie pozwala nam na osłuchanie się i przywyknięcie do języka. W zależności od tego co oglądamy,
poznajemy odpowiednie zwroty, a gdy przyrzucimy się na napisy, także ich zapis.
Grupy i strony
Jedną z najbardziej popularnych witryn społecznościowych jest Facebook, którego możemy wykorzystać w inny
sposób niż oglądanie zabawnych obrazków lub komunikacji ze znajomymi.
Jak zapewne wiecie, na Facebooku codziennie powstają nowe grupy z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
Między innymi są to języki obce. Na takich grupach można poprosić o pomoc, wytłumaczenie, znaleźć pomocne
oraz zabawne rzeczy, a także kompana w nauce lub nawet kogoś z kim można porozmawiać w danym języku.
Piosenki i radio
Jak wcześniej wspomniałam z językiem trzeba się osłuchać. Kolejnym dobrym sposobem by to zrobić jest
słuchanie piosenek w danym języku oraz stacji radiowej, gdzie będzie nie tylko muzyka, ale także reporterzy
mówiący w danym języku. I co ważne, w żadnej z tych rzeczy nie będzie wygórowanego słownictwa, którego nie
będziemy w stanie zrozumieć.
Magazyny i książki
Jedną z rzeczy, która bardzo ułatwiła mi oswojenie się z językiem były magazyny i książki. Dysponujemy w
Polsce serią magazynów w różnych językach, wydawanych przez Colorful Media, gdzie część artykułów z
gazety możemy wysłuchać, a pod każdym część słownictwa jest wypisana i wytłumaczona.
Książki mają tę cudowną zaletę, że posiadają różne poziomy, więc nie trzeba od razu rzucać się na głęboką
wodę i czytać Szekspira czy jakieś mające siedemset stron kryminały. Można zacząć chociażby bajkami dla
dzieci, które nie będą napisane trudnym językiem. A potem, im lepiej będziemy znali język, będziemy sięgali po
więcej ciekawych pozycji.
Kanały na Youtubie
Kolejną rzeczą, która mi pomogła to oglądanie filmików na wspomnianej wyżej stronie.
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Podczas gdy na niektórych subskrybowanych przeze mnie kanałach ludzie tłumaczą jak używać języka obcego,
tak na innych po prostu mówią w swoim oryginalnym języku. Wystarczy chwilę poszukać by znaleźć coś dla
siebie.
Gry
Zostawiłam to na sam koniec, ponieważ to mój ostatni z językowych eksperymentów. Postanowiłam
zainstalować sobie jedną z moich ulubionych gier w języku, którego się uczę, przez co automatycznie zostałam
przez siebie samą zmuszona do poznania nowych słówek. Gdy sprawdzam co dane słowo oznacza usiłuję je
zapamiętać (czasem je zapisuję, jeżeli słówko jest wyjątkowo dla mnie trudne lub dziwne) poszerzając sobie przy
tym zakres swojego słownictwa.
Morowa

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZNAKÓW
BARAN: opanowany, ale gdy podejmuje decyzje kieruje się impulsem, nie znosi rygoru, ceni sobie wolność
BYK: perswazyjny, esteta, który lubi materialne dobra, wybiera własne ścieżki
BLIŹNIĘTA: centrum uwagi, lubi długie rozmowy i prace manualne, łatwo oswaja się z danym otoczeniem
RAK: wrażliwy, meloman, często ukrywa się za stwarzanymi przez siebie pozorami, domator
LEW: pewny siebie, skłonny do przesady, silny głos w dyskusji, lider
PANNA: perfekcjonista, ale nie lubi sprzątać, analizuje każdą sytuację, muzykalny
WAGA: artysta, ceni sobie estetykę swej pracy, chce być lubiany przez wszystkich, rozsądny
SKORPION: autorytet, przyciąga do siebie ludzi, potrafi się zemścić, jeśli ma pasję, to poświęca się jej w pełni
STRZELEC: szczery, nie zastanawia się nad konsekwencjami swych działań, lubi dyskutować, nieomylny
KOZIOROŻEC: zdyscyplinowany, lubi się wyróżniać, sukces jest dla niego najważniejszy, zawsze
poinformowany
WODNIK: oryginalny, ekstrawertyk, otwarty na nowe poglądy, mistrz w dyskusji
RYBY: intuicyjny, troskliwy, wrażliwy na problemy innych, potrafi dopasować się do każdej sytuacji
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CO Was chŁODZI?
To ten czas… Pierwszy letni wiatr wpada przez wielkie okiennice budynku naszej szkoły, niemiłosiernie kusi i
nęci, i nasz wzrok zaczyna tęsknić za Magnolią, choć wcześniej nawet nie wiedział, że zaglądała ona przez
okna, nasze usta nucą nieperfekcyjną melodię usłyszaną kilka chwil temu na Piotrkowskiej, zęby uderzają o
siebie jak w metronomie równym 60, stopy chciałyby dorównać myślom i wybiec daleko w dal. A my cóż, dalej
słyszymy mówione zachrypniętym głosem słowa grozy: „do odpowiedzi przyjdzie…”. Zazdroszcząc
maturzystom rozpoczętych wakacji, nie pozostajemy dłużni i szykujemy się na nowe atrakcje, które przynosi
nam miesiąc maj, czerwiec…
Wykaz imprez, wydarzeń i niemęczących zdarzeń:
MAJ:
17.05 - 11.06 – „Wampiriada” – zostań dawcą szpiku. (spis miejsc trwania akcji na stronie organizatora)
23 godz. 17.30 – Warsztaty „Stres- przyjaciel czy wróg?” – Cafe Bar Poczekalnia
24 godz. 17.00 – sPLOTY, czyli warsztaty technik tkackich – Centralne Muzeum Włókiennictwa
24-27 – Przegląd filmowy: Rok protestu. 1968 w kinie europejskim: „Marcowe migdały”, „Podpalacze”, „Ptaszki,
sieroty i głupcy”, „Teoremat”, „Ręce do góry”, „Stokrotki”, „Chinka” – Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
25 godz. 18.00 – Warsztaty literackie prowadzone przez Rafała Gawina oraz Przemysława Owczarka – Dom
Literatury
25 - 02.06 - VIII Międzynarodowy Festiwal „Teatralna Karuzela” (m.in.: „Chłopcy z placu broni”, „Ja, Syzyf”,
„Zielona gęś”) – Teatr Pinokio
31 godz. 21:00 – Obwoźny cyrk Pora Zwyrola: Musical pt. Alicja w Krainie Czarów – Kino Bodo

CZERWIEC:
01 godz. 19.30 – Koncert „Symphonica – Rock of Poland”, czyli polski rok lat 80’ – Teatr Wielki
02 godz. 16.00 – Holi Festiwal – Święto Kolorów – ul. Piotrkowska 217
06 godz. 18.00 – Opowieść o królowej muzyki pop – Madonnie – Teatr Muzyczny
09 – 10 – V edycja konwentu mangi i anime „Ućkon” – ul. Powszechna 15
09 – 10 – Dni Aleksandrowa Łódzkiego, na którym zagrają m.in. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Organek,
„Bracia” i Małgorzata Ostrowska. – MOSiR im. Włodzimierza Smolarka
14 godz. 19.00 – Koncert folk-poetyckiego zespołu „Cisza jak ta” – Keja Pub
16 godz. 17.00 – Stand-up comedy „Smak tropików” Wojciecha Cejrowskiego – Klub Dom
22 godz. 20.30 – show pt. „Instrukcja obsługi faceta” – Hotel Borowiecki

Festiwale – nie tylko w łódzkiem
1-2 czerwca – Orange Warsaw Festival, na którym zagrają m.in.: Florence + The Machine, Sam Smith, Dua Lipa,
Taco Hemingway, Mela Koteluk, The Dumplings Orkiestra, O.S.T.R. – Tor Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec
4-7 lipca – Open’er Festival – Artyści: Bruno Mars, Arctic Monkeys, Dawid Podsiadło, Depeche Mode,
Otsochodzi, Taconafide, Sigrid, Glass Animals
2-4 sierpnia – PolAndRock Festival – Kostrzyn nad Odrą (lista koncertów jeszcze nie skompletowana)
2-5 sierpnia – Off Festival – występ ponad 50 artystów, w tym: Kult, Harry Merry, Hańba, Grizzly Bear, MIA,
Charlotte Gainsbourg - Katowice
Karol
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Odpowiedzi do zagadek:
1. 45
2. 4
3. Ani jeden.
4. 1
5. Rogalik jest rzeźnikiem. Młot jest piekarzem.
Czapski jest kowalem.
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