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O FERIACH NA TRZY GŁOSY

GŁOS PIERWSZY

Zbliżają się ferie zimowe, więc oto kilka
ciekawych pomysłów jak je spędzić: 
1.  Wybrać się na sporty zimowe (łyżwy,
narty itp.) 
2.  Jeśli będzie śnieg, można iść na sanki
lub ulepić bałwana 
3.  Rozwijać pasje, a może znaleźć jakieś
nowe hobby? 
4.  Obejrzeć zimowe rywalizacje, np.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
5.  Iść na zimowy spacer 
6.  Zrobić maraton filmowy 
7.  Zagrać z rodziną w planszówki 
8.  Zorganizować nocowanie 
9.  Spotkać się ze znajomymi 
10.   Iść do kina lub do teatru 
11.   Pojechać na wycieczkę 
12.   Zorganizować kulig 

Laura Szeliga

GŁOS DRUGI I
SPRAWDZONE
STOKI:
-Szczyrk
"Skrzyczne"
 -Wisła "Stok"
 -Istebna "Złoty
Groń"
-Bytom/Dolomity
"Sportowa Dolina"
-Kacwin "Polana
Sosny"
-Małe Ciche "Małe
Ciche"
-Ustrzyki Dolne
"Gromadzyń"
Blanka Bryk

GŁOS TRZECI

Oto parę moich propozycji:
-Można się wybrać na nasz Śląski Stok
Narciarski, który znajduje się w Bytomiu.
-Mamy również blisko wszelkie lodowiska
(np. w Bytomiu)
-Co roku na Księżej Górze odbywa się
kulig, może to jest dobry pomysł na
spędzenie czasu z rodziną lub
znajomymi?
-Warto również wejść na stronę Centrum
Kultury Karolinka, ponieważ zamienia się
w Zimolinkę i organizuje różne wyjazdy,
warsztaty i seanse filmowe. Na pewno
każdy coś dla siebie znajdzie:)

Julia Kołodziej

Michał Posmyk

Michał Posmyk

Michał Posmyk
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Oto pomysły na romantyczną
kolację dla każdego:)
Spaghetti bolognese  
Składniki dla dwóch osób: 
- 200 g makaronu do spaghetti 
- 300 ml passaty pomidorowej 
- 300 g mięsa mielonego 
- łyżka koncentratu pomidor.
- ząbek czosnku 
- mała cebula 
- pół łyżeczki  tymianku 
- pół łyżeczki oregano 
- sól, pieprz 
- ok. 2 łyżki oliwy z oliwek 
Sposób przygotowania:
1.  Na głębokiej patelni rozgrzej
oliwę, wrzuć pokrojony czosnek i
cebulę, potem dodaj mięso
mielone. 
2.  Do podsmażonego mięsa dodaj
zioła oraz koncentrat,  wymieszaj,
dodaj passatę  i gotuj na małym
ogniu 30 min. 
3.  Makaron ugotuj  i podawaj z 
przygotowanym sosem. 
Natalia Pytlos

Deser z czekoladą i
truskawkami 
Składniki:
- tabliczka gorzkiej czekolady 
- 100 g śmietanki 30% 
- 8  ciastek maślanych 
- kilka truskawek 
Sposób przygotowania:
1.  Do małego rondelka wlej
śmietankę i podgrzewaj przez kilka
minut na małej mocy palnika.
Dodaj połamaną gorzką czekoladę,
mieszaj powoli przez kilka minut,
aż czekolada całkowicie się
rozpuści. Zostaw do wystudzenia,
a później przełóż do lodówki na 30
min. 
2.  Schłodzony krem ubij mikserem
przez 3 min. na puszystą masę. 
3.  Do pucharków nałóż trochę
kremu, następnie skrusz kilka
ciasteczek i na górze poukładaj
kilka kawałków truskawek. 
Natalia Pytlos

Emilia Brol

Pieczone
ziemniaczki 
Składniki:
ziemniaki, kilka
zielonych
oliwek, oliwa z
oliwek, 
przyprawa do
ziemniaków, 
mix sałat, 
czerwona
cebula, 8
pomidorków
koktajlowych, 
mozzarella lub
feta, filet z
kurczaka, sól,
pieprz, sok z
cytryny 
Przygotowanie
1. Ziemniaki
obrać, pokroić,
posypać
przyprawą do i
skropić oliwą
 z oliwek. 

2. Filet z
kurczaka
pokroić, posolić,
przyprawić. Piec
przez ok. 40-50
min.(200 stopni
C). 
3. Mix sałat
przełożyć na
półmisek, dodać
połówki
pomidorków,
mozzarellę i
cebulę.Na
to pieczonego
kurczaka.
5.Stwórz sos z 5
łyżek oliwy, 
soku z cytryny,
soli, pieprzu.
Polej nim danie.
 
Natalia Pytlos

Oliwia Komuda

Walentynki

 Nazwa "Walentynki" pochodzi od
Świętego Walentego. Był on
biskupem, który udzielał 
małżeństwa, sprzeciwiając się
samemu cesarzowi Klaudiuszowi
II, który tego zabronił. Święty
Walenty zmarł 14 lutego i to
właśnie wtedy obchodzimy nasze
święto zakochanych. W naszej
szkole działa poczta
walentynkowa, do której wrzucamy
walentynki, które później oddaje
się osobie, dla której były
stworzone. Nie można jedynie
zapomnieć napisać imienia,
nazwiska oraz klasy osoby, dla
której jest przeznaczona kartka.

Milena Michalska
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WALETYNKOWE OPOWIADANIE 

    Było nieznośnie gorące lato. Postanowiłam, że w te wakacje odpuszczę sobie romansowanie z ledwo
poznanymi chłopakami. Czemu? Rosemary,17 lat, dosyć szczupła brunetka, uznawana za naturalnie
atrakcyjną, to ja. Tonęłam w przelotnych zauroczeniach tylko po to, by znowu coś poczuć. 
    Na początku lipca miałam pojechać z rodziną do Włoch. Byłam bardzo podekscytowana, bo włoska kuchnia
to jedna z moich ulubionych. Hotel, pomimo swojej dosyć niskiej ceny, był zadbany i miał piękny widok.
Wychodząc na balkon od razu czuć było słone, morskie powietrze.
- Pięknie - powiedział mój młodszy brat.
Biorąc głęboki, słony wdech poczułam w głębi serca, że to będą udane wakacje. Nie myliłam się.
-  To, co teraz robimy? - spytałam 
-  Co robimy? Oczywiście, że szybko się przebieramy i biegniemy na plażę - odpowiedziała rozpromieniona
mama.
Słońce nagrzało piasek do takiego stopnia, że parzył w stopy. 
Rozłożyliśmy  koce i parasole na plaży.
Postanowiłam, że położę się w cieniu  i poczytam.
- Byłam pewna, że ją zabrałam. - powiedziałam.
- Czego zapomniałaś? - spytała mama.
- Książkę. Mogę się po nią wrócić? - zapytałam.
- Dobrze, ale wracaj szybko. - odparła.
Poszłam do budynku, gdy otwierałam bramę, zobaczyłam, że ktoś siedzi obok drzwi wejściowych. Miał blond
włosy, zielone oczy i twarz pokrytą piegami. 
- Przepraszam, wszystko dobrze? - spytałam.
- Tak, czekam na siostrę, zapomniałem kluczy - odpowiedział.
- To ja Pana wpuszczę- powiedziałam.
- Jaki Pan, jestem Daniel- odpowiedział.
- Rosemary - odparłam.
Zaproponowałam mu, żebyśmy razem poczekali na jego siostrę.  Tak poznałam Daniela, z którym spędziłam
prawie cały pobyt we Włoszech. Czując, że się w nim zakochuję. Uwielbiał klasyczną literaturę, ale coś nadal
mówiło mi, że on też mnie porzuci, gdy tylko się zakocham. Myliłam się.
    W końcu na spacerze spytał, czy zostanę jego dziewczyną. Oczywiście że chciałam, zgodziłam się. Teraz, z
dnia na dzień pozbywam się tego lęku. Jestem bardzo szczęśliwa i mam dla was mały morał na koniec. Ufajcie
sercu i nie wrzucajcie wszystkich do jednego worka.

Emilia Brol

Sandra Urbańczyk

Sandra Urbańczyk
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Serduszka WOŚP
W tym roku WOŚP zbierało środki
na diagnostykę i leczenie wzroku u
dzieci.
WOŚP trwało od 15 grudnia 2021
r. do 30 stycznia 2022 r.
Aby wesprzeć WOŚP można było
organizować aukcje internetowe,
licytacje, zbiórki, itp.
Najciekawszymi licytacjami gwiazd
w tym roku były:
-Hulajnoga elektryczna z
autografem Donalda Tuska
-Wakacje w letniej rezydencji
Marcina Gortata
-Szkolenie z bezpiecznej jazdy z
Kajetanem Kajetanowiczem
-Spacer z profesorem Marcinem
Matczakiem, ojcem „Maty"
-Nagranie piosenki z Ireną Santor
-Wieczór z Magdaleną Boczarską i
Borysem Szycem
-Tydzień metamorfozy z Ewą
Chodakowską

Milena Michalska

Nadia Gajek

Natalia Pytlos

Laura Szeliga

Laura Szeliga
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Kosmos, czyli to, o czym dorośli ci nie mówią. bo
często sami nie wiedzą.
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba
Jego budowa zaczęła się 2007 r. i trwała do roku
2021. Termin wystrzelenia teleskopu okazał się być o
wiele późniejszy, bo 25 grudnia 2021r. Jego główne
zwierciadło przypomina plaster miodu. Posiada on 4
zwierciadłą, które  zostały wykonane z berylu, 
sprawiającego, że konstrukcja jest lekka. Główne
zwierciadło waży 705kg, jest to o 123 kg mniej od
zwierciadła Hubble. Zwierciadła zostały pokryte
złotem oraz krzemionką. Złoto umożliwia pracę
teleskopu w zakresie podczerwieni, a krzemionka
(czyli ditlenek krzemu) chroni zwierciadło przed
urazami mechanicznymi. Teleskop w większości
został sfinansowany i nadzorowany przez NASA, ale
przy budowie pomagały również stacje ESA oraz
CSA. Teraz coś o nazwie, skąd ta nazwa? A stąd, że
została ona nadana na cześć Jamesa Webba,
drugiego administratora NASA. Pomagał on przy, np.
realizacji programu Apollo. Na zdjęciach, możesz
zobaczyć jak wygląda cały teleskop oraz jego
wielkość w porównaniu z człowiekiem.
Vivienne Chmiel

Agat błękitny
Oprócz błękitu, może przybrać barwę jasnego fioletu,
bieli, szarości. To patron marca i Barana. Kamień
przeznaczony jest dla osób, które przemawiają
publicznie, szczególnie nieśmiałych. Zapewnia spokój
umysłu, ulgę, pomaga w poprawie samopoczucia oraz
dodaje pewności siebie i jasności umysłu. Ponieważ
kamienie agatu działają wolno, najlepiej nosić go jako
wisiorek przez dłuższy czas. Wzmacnia on czakrę
gardła, a jego przewodnik to Archanioł Arkiel.

Źródła:
Książka "Uzdrawiająca moc kryształów" Hazel
Ravenhttps://mockamieni.pl/agat/
Natalia Gierczyk

Polskie
zwierzęta,
które nie
zasypiają zimą

Krety:
•odróżniamy 9
gatunków
kretów
• masa około
120 gram,
długość 17-
20cm, 3-5 lat
życia
•Krety posiadają
ok. 200 włosów
na 1mm².
•Mają ryjkowaty,
wydłużony pysk,
44 zęby 

Ryjówka:
•najmniejszy

ssak żyjący w
Polsce o
długości 4–6,5
cm (ogon 2–4
cm), masie ciała
3–7 g
•Do rozrodu
przystępuje od
kwietnia do
sierpnia. W
ciągu roku
może mieć kilka
(od 3 do 4)
miotów. Ciąża
ryjówki trwa 3
tygodnie.
Samica rodzi od
2 do 9
(maksymalnie
do 12) młodych.

Karolina
Matysik
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RECENZJE PROZĄ PISANE

 „Wojna Makowa” Rebecca F. Kuang

Świat, w którym żyje Rin, nie jest wspaniały i
cudowny. I choć Rin wiedziała o tym od zawsze, to i
tak świadomość tego, w jakim społeczeństwie
przyszło jej żyć, dociera dopiero do niej w momencie,
w którym jej przybrani rodzice decydują wydać ją za
mąż, za człowieka o dwa razy starszego od niej.
Przerażona dziewczyna, chcąc zmienić swój los,
decyduje się na wstąpienie do szkoły wojskowej. Nie
ma pojęcia, że decyzje, które będzie musiała tam
podjąć, zaważą na losach całego królestwa.

Całym sercem pokochałam świat, stworzony przez
Rebeccę F. Kuang. Jej pełen intryg
i OGROMNEJ ilości zaskakujących wątków. Styl
pisania oczarował mnie tak, że przeczytałam książkę
jednym tchem. Mimo że fabuła skupia się na tematach
polityki czy wojny, to nie zabraknie też tam odrobiny
magii.

Maria Szastok

RECENZJE PROZĄ PISANE

 „Nieodgadniony. Truly Devious. Tom I” Maureen
Johnson

Kiedy w Akademii Ellinghama mroczne i tajemnicze
wydarzenia sprzed kilku lat zataczają koło, Stevie
Bell, zafascynowana kryminalnymi zagadkami nowa
uczennica Akademii, postanawia raz na zawsze
rozwiązać zagadkę, kryjącą się za jej murami.
Jednak, czy da radę?

Z całą pewnością można przyznać, że Maureen
Johnson, jest mistrzynią budowania napięcia.
„Nieodgadniony”, to książka która sprawi, że przez
chwilę zapomnicie oddychać.
Połączenie starej i tajemniczej akademii z
nierozwiązaną zagadką kryminalną, to świetne combo
dla fanów kryminałów.

Maria Szastok

Galopem przez Netflix

Spider-Man Uniwersum - Film animowany w
przedziale wiekowym 13+. Dostępny na platformie
Netflix. Film powstał w 2018 roku.

Historia opowiada o chłopaku o imieniu Miles Morales
zamieszkującym Brooklyn. Chłopaka podczas wypadu
z wujkiem ugryzł radioaktywny pająk, przez to Miles
zyskuje instynkt i moce, musi teraz nauczyć się jak
być Spider-Manem. Pomagają mu w tym ludzie pająki
z innego wymiaru. Film pokazuje, że w każdym z nas
drzemie superbohater. Trzeba go tylko rozbudzić;)

Julia Kołodziej

Galopem przez Netflix

Do wszystkich chłopców, których kochałam
 Amerykański film w przedziale wiekowym 13+
również z 2018 roku. Dostępny na platformie Netelfix.

Sekretne listy miłosne które nastoletnia Lara Jean
pisała, by uspokoić swoje myśli, przypadkiem trafiają
do pięciu chłopaków którzy jej się podobają. W tym
momencie dziewczyna traci swój status szarej
myszki...

Film uświadamia nam, że nie możemy wszystkiego
trzymać w sobie, warto otworzyć się do ludzi.

Julia Kołodziej


