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OSOBY URODZONE 22 STYCZNIA
OSOBY URODZONE 22 STYCZNIA
Osoby, które przyszły na świat 22 stycznia
Osoby, które przyszły na
są świat
na ogół
22 poważne
stycznia są
i stale
na ogół
zajęte
poważne
swoimi i stale zajęte swoimi rozważaniami. Ich
zainteresowania są typowo
rozważaniami.
naukowe, Ich
ciągle
zainteresowania
coś analizuje isą
dokonuje wielu porównań. Jego otoczenie
zazwyczaj nie jest w stanie
typowo
go naukowe,
za dobrze ciągle
zrozumieć,
coś analizuje
ponieważ
i jest skrytą osobą. Ludzie z otoczenia nie mają
świadomości tego, jakiedokonuje
zdolności
wielu
i talenty
porównań.
posiada,
Jego
dlatego
otoczenie
są zaskoczeni widząc, że udało*mu się osiągnąć*
sukces.
zazwyczaj nie jest w stanie go za dobrze
zrozumieć, ponieważ jest skrytą osobą.
SŁAWNE OSOBY URODZONE
Ludzie z otoczenia
22 STYCZNIA:
nie mają
Michał
świadomości
Urbaniak
tego, jakie zdolności i talenty posiada,
SZCZĘŚLIWA LICZBA:dlatego
1
są zaskoczeni widząc, że udało
mu się osiągnąć sukces.
SŁAWNE OSOBY URODZONE 22
STYCZNIA: Michał Urbaniak
SZCZĘŚLIWA LICZBA: 1
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KĄCIK Z HUMOREM
Dwie nauczycielki matematyki
na
długiej przerwie:
- Mam dzisiaj 8 godzin z uczniami.

*

*

- Ciężko, ja mam tylko 3.
- Trzy co? Jabłka? Fistaszki?
***
*
Co mają wspólnego paczka chipsów i pistolet?
Kiedy je wyciągasz w klasie nagle wszyscy chcą być twoimi
przyjaciółmi.
***

Pani do Jasia na języku
niemieckim:

*
*
W liceum na lekcji polskiego uczniowie piszą wypracowanie, które ma zawierać: wątek religijny, watek
historyczny, wątek miłosny i wątek sensacyjny.
Wszyscy uczniowie piszą pracowicie już pół godziny, tylko jeden Karolek rozsiadł się wygodnie i patrzy w sufit.
- Jak jest tak po niemiecku?
- Karolek, czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka.
Jasiu rozgląda się po klasie
- Ja już napisałem - odpowiada Karolek.
- Ja?
- To jest niemożliwe - dziwi się nauczycielka - przeczytaj
wszystkim na głos co napisałeś.
- Brawo!
Szóstka!jestem w ciąży (wątek miłosny), ale nie wiem z
- „Mój Boże (wątek religijny) - rzekła hrabina (wątek
historyczny)

Gazeta Krakowska | Numer 4 01/2022 | Strona 2

Szkolny Mix

www.gazetakrakowska.pl

www.juniormedia.pl

Co to jest hartowanie
organizmu i dlaczego
warto się hartować?

Proces hartowania organizmu to uodpornienie go
na zmienne warunki pogodowe. Ciało przyzwyczaja
się do niskich temperatur. pozwala lepiej tolerować
zimno i niekorzystne warunki atmosferyczne. Celem
hartowania jest wzmocnienie odporności organizmu.
Odbywa się to poprzez wystawianie go na
działanie zmiennych temperatur. Korzyścią jest
również wsparcie funkcjonowania układu krążenia i
dotlenienie komórek. Sposobów na hartowanie się jest
wiele. Zalecane jest korzystanie z kilku z nich
jednocześnie.
Praktykowanie go regularnie:
· wzmacnia układ odpornościowy,
· poprawia krążenie krwi
· przyspiesza przemianę materii,
· zwiększa tolerancję na zimno,
· uelastycznia skórę i poprawia jej ogólną kondycję.
Aby dobrze zahartować organizm, należy
przestrzegać kilku zasad:
· ważne jest stopniowe przyzwyczajanie się do
niskich temperatur,
· hartowanie powinno odbywać się tylko przy ogólnie
dobrym stanie zdrowia (nie można przeprowadzać
tego procesu w czasie infekcji),
· konieczna jest regularność.
Wskazane jest, aby osoby chcące zająć się
hartowaniem organizmu, skonsultowały się wcześniej
z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie zapominaj przy
tym o zdrowej diecie.

Oto 7 sposobów na hartowanie organizmu
Warto znaleźć swój ulubiony, ale też łączyć kilka z
nich. Zaowocuje to dobrym samopoczuciem oraz
wyższą odpornością . Hartowanie ciała to:
Ruch na świeżym powietrzu
Najprostszym sposobem jest aktywność fizyczna na
świeżym powietrzu. Nie należy z niej rezygnować
nawet przy brzydkiej pogodzie.
Morsowanie
Polega na braniu krótkiej kąpieli w zbiorniku
wodnym w miesiącach jesienno-zimowych, a także
wczesną wiosną.
Chodzenie boso
Dobrym sposobem jest chodzenie lub bieganie
boso. Należy to robić w domu, a w miesiącach
wiosennych również na zewnątrz. Nie brakuje
zwolenników hartowania zimnem, którzy urządzają
regularne sesje stąpania bosymi stopami po śniegu.
Naprzemienne prysznice
Znanym sposobem są naprzemienne prysznice. W
czasie kąpieli należy zmieniać temperaturę wody: raz
zimną, raz ciepłą. Takie działanie poprawia krążenie
krwi.
Sauna
Sauna pozwala na szybkie zwiększenie
temperatury ciała. Aby można było zaliczyć ją do
hartowania, należy po nagrzaniu zanurzyć się w
lodowatej wodzie.
Kąpiele słoneczne
Jest to wystawianie ciała na promieniowanie
słoneczne przez 10 minut, a następnie polewanie
go chłodną wodą. Można wykonać kilka takich sesji.
Należy jednak pamiętać, aby użyć kremu z filtrem i
osłonić głowę kapeluszem. Ważne jest też stopniowe
polewanie ciała wodą.
Odpowiedni ubiór
Ubiór powinien być adekwatny do pogody. Nie może
prowadzić do wyziębienia lub przegrzania
organizmu. Jednym ze sposobów hartowania jest
ubieranie się tak, aby po wyjściu na zewnątrz czuć
lekki dyskomfort, który znika wraz z rozpoczęciem
aktywności fizycznej.
Magdalena Węglińska
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Pasowanie na czytelnika

W dniu 14 stycznia 2022 roku, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.
Był to bardzo ważny dzień dla pierwszoklasistów, ponieważ pasowanie na czytelnika to
oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej.
Na początku spotkania odbyła się rozmowa o bibliotece. Były pytania do dzieci, czy wiedzą,
dokąd przyszli i na czym polega różnica pomiędzy biblioteką a księgarnią,.
Uczniowie dowiedzieli się, że w skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia, czytelnia oraz
multimedialne centrum informacji z dwoma stanowiskami komputerowymi.
Bardzo ważnym elementem spotkania było zapoznanie się z podstawowymi zasadami
obowiązującymi w bibliotece zwłaszcza teraz w okresie pandemii.
Następnie uczniowie zaznajomili się ze zbiorami znajdującymi się w bibliotece, w skład
których wchodzą książki, czasopisma oraz zbiory audiowizualne.
Porozmawialiśmy także o konieczności właściwego obchodzenia się z książkami, by mogły
one służyć innym uczniom. Dzieci zobaczyły dwie książki nową i zniszczoną oraz zostały
zapytane, która książkę wolałyby przeczytać, oraz co można zrobić aby chronić książki przed
zniszczeniem.
Następnie, uczniowie klasy 1 odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość
bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste
przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki a pan dyrektor Grzegorz Żak osobiście
pasował każdego ucznia na czytelnika biblioteki.
Nowi czytelnicy biblioteki otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane
przez radę rodziców.
Po pasowaniu przyszedł czas na zapoznanie się z regulaminem i zasadami wypożyczania
księgozbioru. Dzieci dowiedziały się na których półkach znajdują się książki dla
najmłodszych uczniów a następnie mogły już sobie wyszukać i wypożyczyć swoją pierwszą
książkę. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z
biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania
umiejętności czytania.
Drozdowska Marta
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Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii.
1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne! Lód może być zbyt
cienki i się załamać.
2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.
3. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew. Spadający sopel
może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
4. Przyczepienie sanek do auta może się źle skończyć.
5. Podczas jazdy na nartach, desce czy łyżwach zawsze noś kask.
6. Przed wyjściem w góry zadbaj o odpowiedni strój i buty, śledź
pogodę, zgłoś swoje wyjście, weź ze sobą telefon.
7. Podczas kolonii lub wycieczki, nie oddalaj się od grupy.
8. Ubieraj się ciepło "na cebulkę" ( kilka warstw).
9. Do zjazdów korzystaj z terenów do tego przeznaczonych.
10. Noś odblaski.
11. Odpoczywaj i baw się dobrze!
Aniela Barbachen
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Przepis na rozgrzewająco korzenną herbatę
Cześć i czołem kluski z rosołem! Zbliżają się ferie, a z nimi wypady na
narty, zimowe spacery. Dlatego przygotowałam dla Was najlepszy
przepis na zimową herbatkę, która nie dość, że będzie smakowała
cudownie, to jeszcze zapewni Wam rozgrzanie i przyjemne ciepełko.
Składniki:
wasz ulubiony kubek z czarna herbatą
dwa plasterki imbiru/czubek małej łyżeczki imbiru w proszku
plasterek cytryny
plasterek pomarańczy
laska cynamonu/ czubek łyżeczki cynamonu w proszku
4 goździki
łyżka dwie soku malinowego lub wiśniowego
łyżeczka miodu
Krok 1.Gdy nasza herbata jest już zaparzona, wyjmujemy torebkę.
Wsypujemy imbir, cynamon. Dodajemy goździki, a następnie plaster
pomarańczy i cytryny. Na sam koniec słodzimy nasz napar miodem i
sokiem. Jeśli będzie za mało słodkie możecie zwiększyć ilość soku lub
miodu.
Krok 2.Teraz możecie delektować się korzennym smakiem herbaty

*

*

*

*
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Przepis na pikantną zupę krem z papryki pieczonej
z pomidorami

*

*

Składniki:
3 papryki czerwone
1 łyżka bulionu warzywnego
1 łyżka octu
1 puszka pomidorów bez skórki
1 cebula
pół ostrej papryczki
2 ząbki czosnek
trochę oleju rzepakowego
szczypta soli
szczypta pieprzu ziołowego
Krok 1. Paprykę myjemy, osuszamy i wycinamy z niej gniazda z nasionami.
Krok 2. Układamy w naczyniu żaroodpornym. Ostrą paprykę przecinamy wzdłuż na połowę i

nożykiem usuwamy nasiona. Dodajemy do reszty papryki i skrapiamy olejem.
Krok 3. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 C i pieczemy około 55 minut aż papryka
zacznie robić się czarna. Odstawiamy do wystudzenia.
Krok 4. Cebulę obieramy i kroimy w kosteczkę i szklimy na złoty kolor na odrobinie oleju w
głębokiej patelni. Ząbki czosnku obieramy i kroimy w drobną kostkę, dorzucamy do cebuli i chwilkę
smażymy.
Krok 5. Z wystudzonej papryki usuwamy skórkę i dorzucamy do cebuli z czosnkiem. Dodajemy
pomidory z puszki i całość zalewamy bulionem.
Krok 6. Gotujemy na malym ogniu około 10 minut. Po koniec gotowania dodajemy łyżkę octu i w
razie potrzeby doprawiamy solą i pieprzem do smaku.
Krok 7. Zupę miksujemy blenderem.
Martyna Gawlińska
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Aktywne spędzanie czasu w okolicy
Już za niedługo rozpoczynają się ferie a z
tym czas wolny, który różnie
gospodarujemy. Te dni wolne postarajmy
się spędzić jak najmniej przy komputerach,
telefonach i telewizorach . W dzisiejszym
artykule przedstawię kilka propozycji i
obiektów w naszej okolicy, które idealnie
pomogą nam oderwać się od elektroniki.

*

*

*

*

*

Baseny i termy
Dla osób, które wolą ciepło oraz pluskać się w wodzie
także coś się znajdzie w naszej okolicy.
Baseny
https://osir.kety.pl/, https://www.mosir.oswiecim.pl/,
https://moskit-andrychow.eu/
Termy:
https://www.chocholowskietermy.pl/,
https://www.goracypotok.pl/,
https://www.termybukovina.pl/

*

Łyżwy oraz narty:
Wszystkich wielbicieli łyżwiarstwa i narciarstwa
zachęcam do skorzystania z pobliskich lodowisk oraz
stoków narciarskich.
Lodowiska:
https://www.mosir.oswiecim.pl/-1411.html
https://moloresort.pl/lodowisko/,
https://www.czarnygron.pl/resort/atrakcje/lodowiskodla-lyzwiarzy
Stoki:
https://www.czarnygron.pl/resort/atrakcje/stacjanarciarska
https://www.stokstacjanarciarska.pl/?
gclid=Cj0KCQiAuPOBhDqARIsAD4XHpdJcvD_ZEvNUjP4vUKqcBKTKhzDPPkTv7G
A_IrmsbhKAaAtwvEALw_wcB

*

*
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Dla najmłodszych
Jeśli kogoś dalej nie przekonały powyżej propozycje myślę,
że ta spodoba się każdemu. I ci najmłodsi i najstarsi mają
możliwość do wybawienia się w wielu figloparkach i parkach
trampolin. Dla tych co nie boją się mrozu polecam stoki
saneczkowe.
Figloparki
http://parkfantazja.pl/,
https://www.parkfamilyfun.pl/,
https://fikolki.pl/

Parki trampolin
https://bielsko.gojump.pl/
https://www.jumpownia.pl/
*
Stoki saneczkowe
https://www.stokstacjanarciarska.pl/dla-dzieci/
https://www.czarnygron.pl/resort/atrakcje/szczegolyatrakcji?RecordID=63940

Zapraszam każdego do pójścia na
spacer może to być do pobliskiego
lasu lub w nasze piękne góry Beskidy.
Udanych, zdrowych i wesołych ferii
zimowych.
Julia Wadoń

*

*

*

Gazeta Krakowska | Numer 4 01/2022 | Strona 10

www.gazetakrakowska.pl

Szkolny Mix

www.juniormedia.pl

WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 2021/2022
UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W NAUCE I ZACHOWANIU

KLASA 1A

KLASA 1B

KLASA 3A

KLASA 3B

KLASA 5A

KLASA 5B

Amelia Kubiś
Maja Raj
Aleksandra
Rodak
Aleksander
Bartuś
Oskar
Człowiek
Mateusz
Glondys
Michał Merta
Oskar Żmuda
Frekwencja
klasy: 86,78%

Mieszko
Habdas
Julia Sztafa
Korneliusz
Esveld
Leon
Golasowski
Bartłomiej
Puról
Hanna
Szwajca
Patrycja
Rejman
Frekwencja
kl: 88,50%

Weronika
Bartuś
Iga Grzywa
Julia Hałat
Antonina
Matusiak
Oliwia
Matuszczak
Kacper
Krawczyk
Oliwier Merta
Antoni
Piekiełko
Frekwencja
klasy: 88,10%

Magdalena
Nycz
Michał
Glondys
Średnia
klasy: 4,18
Frekwencja
kl: 88,20%

Aleks Zaręba
Łucja Mojżesz
Antoni Dwornik
Średnia
klasy: 4,16
Frekwencja
kl: 86,96%

KLASA 2A

KLASA 2B

Emilia
Bogdanik
Anna Esveld
Liliana Flasz
Kinga Glondys
Martyna
Michałowska
Nikodem
Dąbrowski
Tymon
Dąbrowski
Kamil
Smolarek
Frekwencja
klasy: 89,94
%

Kalina
Pawelak
Lena Piskorek
Maria Rusin
Lena
Stawowczyk
Maja Wadoń
Mikołaj
Barbachen
Karol Bies

Julia Całus
Hanna Hadała
Zuzanna
Kołodziej
Ewelina
Marecka
Zofia Niedoba
Hanna Sroka
Kacper Bąk
Nikodem

KLASA 4A

KLASA 4B

Anna Burblis
Roksana
Wanat
Kamil
Dąbrowski
Aleksandra
Porębska
Amelia
Kochman

Nadia Bułaś
Gabriela Faron
Patrycja
Niedziela
Milena Bizoń
Średnia
klasy: 4,53
Frekwencja
klasy: 94,11%

Filip Faron
Jakub
Koniorczyk
Antoni
Mojżesz
Szczepan
Suwała
Frekwencja
kl: 90,32%

Gizicki
Jan Jarzyna
Maksymilian
Jasek
Jakub Pilarz
Frekwencja
klasy: 86,89%

Średnia
klasy: 4,53
Frekwencja
klasy: 93,25
%

z
najwyższą
średnią
w
szkole:
■
Anna
Burblis
5,17
Uczniowie

■ Nadia Bułaś 5,17
■ Wojciech Ryłko 5,15
■ Roksana Wanat 5,08
■ Kamil Dąbrowski 5,08

KLASA 6A
Wojciech
Ryłko
Kalina
Mrzygłód
Martyna Ryłko
Aniela
Barbachen

Średnia
klasy: 4,03
Frekwencja
klasy: 89,13
%

KLASA 7A

KLASA 7B

Franciszek
Piekiełko

Joanna
Niemiec
Średnia klasy: 3,63
Bartosz
Frekwencja
Gałuszka
klasy: 85,55% Średnia
klasy: 3,65
Frekwencja
kl: 90,04%
KLASA 8A

KLASA 8B

Nadia Sokół
Jakub Ziętek
Średnia
klasy: 3,79
Frekwencja
klasy: 79,01%

Marta Glondys
Amelia Sokół
Średnia
klasy: 3,65
Frekwencja
klasy: 84,90%
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Pierwsze półrocze dobiegło końca, więc czas na małe
podsumowanie. Na pewno był to czas wytężonej pracy i nauki (również
zdalnej) ale nie zabrakło wielu przyjemnych chwil o bardziej zabawowym
charakterze oraz działalności naszych uczniów poza standardowym
planem lekcji.
13 stycznia w każdej klasie odbyło się krótkie spotkanie uczniów z
dyrekcją szkoły, która przedstawiła wyniki śródrocznej klasyfikacji,
szczególnie wyróżniając uczniów, którzy uzyskali średnie co najmniej na
poziomie 4,75 oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre.
Pan dyrektor Grzegorz Żak życzył wszystkim udanych, miłych ferii oraz
przypomniał, że jest to czas odpoczynku i relaksu. Przypomniał także o
zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
zd
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