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STUDNIÓWKA 2022r.
        W sobotę 15 stycznia odbyła się studniówka tegorocznych maturzystów naszego liceum. Klasy 3C i 3D   
świętowały 100 dni do matury w gronie nauczycieli, dyrekcji i osób towarzyszących. Naszym drogim uczniom
życzymy powodzenia i owocnej nauki.

.
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„Nowoczesny sprzęt fotograficzny w
naszej szkole”
23 lutego i 2 marca 2022 r. klasa IIIB o profilu
humanistyczno-dziennikarskim miała przyjemność
gościć na lekcji technik dziennikarskich Pana Michała
Gomułkę. Pan Marcina jest pracownikiem Domu
Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, zajmuje się obsługą
fotograficzną imprez organizowanych przez MGOK.
Prowadzący przyniósł ze sobą sprzęt do nagrywania
oraz do robienia zdjęć, w tym statywy. Bardzo
ciekawie opowiedział nam o obsłudze tego sprzętu, a
także pokazał nam, jak działają mikrofony.
Dowiedzieliśmy się, jak przeprowadzać wywiady i
robić dobre zdjęcia, co dla klasy o profilu
dziennikarskiego jest niezwykle istotne. Mieliśmy
okazję zrobić parę zdjęć, a także przeprowadzić
wywiad. Bardzo cieszymy się, że nasza szkoła
dostała dofinansowanie na sprzęt fotograficzny w
ramach programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki
temu klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim, a
także inni uczniowie będą mogli upamiętniać ciekawe
momenty z życia naszej szkoły.
                                                     Roksana Michalak

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 5 03/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plNowinki ZSO

Pomoc Ukrainie w naszej okolicy

W naszej okolicy m. in. w Kłodzku odbywa się zbiórka
rzeczy dla osób potrzebujących z Ukrainy. Akcja
prowadzona jest w Kłodzkim Ośrodku Kultury, polega
na segregacji ubrań oraz innych przedmiotów, które
przynieśli ludzie. Jest przy tym bardzo dużo pracy,
dlatego osoby chętne do pomocy są mile widziane.
Wspierajmy, jak możemy Ukrainę „ Solidarni z
Ukrainą”. Więcej informacji o tej zbiórce znajdziesz na
Facebooku „Kłodzki Ośrodek Kultury”.
             
                                                   Weronika Madejczyk

Dnia 24.02.2022r. na całym świecie zapanował chaos
spowodowany wybuchem konfliktu Rosji z Ukrainą.
Wielu mieszkańców Ukrainy musiało opuścić swój kraj
ze względu na niebezpieczeństwo. Nasi wschodni
sąsiedzi, uciekając przed wojną, przybyli do naszego
kraju. W pośpiechu zabrali ze sobą jedynie
najpotrzebniejsze rzeczy. Polacy pomagają, jak
najlepiej mogą. Organizują zbiórki rzeczy niezbędnych
do życia, przygarniają pod swój dach rodziny
ukraińskie, pomagają w znalezieniu pracy czy
własnych mieszkań. 
Nasza szkoła nie pozostała obojętna na tę sytuację i
również zorganizowała zbiórkę rzeczy codziennego
użytku, która trwa od 1 marca. Organizatorami są:
Filip Żmudziński, Pani Marta Czermak, Pani Anna
Rarus, Pan Łukasz Puchalski i Pani Emilia Idzi
Ważgint.
Rzeczy zebrane przez uczniów i rodziców są
przekazywane na bieżąco potrzebującym.
Cała zbiórka została nagłośniona na naszym
szkolnym Instagramie i Facebooku, dzięki temu
wsparło nas wiele osób spoza miasta. 
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym i
liczymy na jeszcze większe wsparcie.
                                                     Oliwia Tokar 
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Twoje dane-twoja sprawa

28 stycznia 2022r. odbył się konkurs pt. „Twoje dane – twoja sprawa”. Jest to
ogólnopolski program edukacyjny. Konkurs odbył się w formie elektronicznej ze
względu na obostrzenia oraz bezpieczeństwo. Działania edukacyjne i podnoszenie
świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie
szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne, aby chronić swoje dane w tym
czasie, gdzie na każdym kroku posługujemy się telefonami i komputerami, w których
przechowujemy najważniejsze informacje. Dzięki temu konkursowi uczestnicy mogli
jeszcze bardziej uświadomić sobie, jakie niebezpieczeństwa nas czekają w internecie i
jak chronić swoje dane.

                                                                                                                                                   Oliwia Szumlińska

. .
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“Konkurs o Żołnierzach Wyklętych oczami laureatki”

4 marca 2022r. odbył się w naszej szkole III Dolnośląski Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni - Żołnierze
Wyklęci pod hasłem “Walczyli o Wolną Polskę”. Głównym tematem tegorocznej edycji konkursu był mjr.
Hieronim Dekutowski ps. “Zapora”. Zmagania konkursowe rozpoczęliśmy o godzinie 11:15, wcześniej, o 10:00
w kościele odbyła się Msza św. W konkursie wzięło udział kilkanaście szkół podstawowych i średnich. 
Pytania konkursowe dotyczyły ogólnie wydarzeń związanych z powstaniem antysowieckim w latach 1944-1963,
a w szczególności uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z pytaniami o wyżej wspomnianego “Zaporę”. Nie
mogło również zabraknąć pytań o Danutę Siedzikówkę “Inkę” - ofiarę zbrodni sądowej z okresu
komunistycznych rządów na naszych ziemiach, oraz o wyjątkową postać rotmistrza Witolda Pileckiego, którego
działalność w obozie koncentracyjnym Aushwitz-Birkenau jest znana na skalę światową. 
Razem z moją koleżanką z klasy pierwszej, Amelią Krawczyk, bardzo dobrze poradziłyśmy sobie z pytaniami.
Niektóre z nich były dla nas banalne, jednak nie zabrakło również tych trudniejszych, w tym dwóch, z którymi
nie dałyśmy sobie rady. Emocje sięgały zenitu, aż konkurs dobiegł końca i wygrałyśmy, dzięki czemu nasza
szkoła zdobyła pierwsze miejsce w konkursie w kategorii szkół ponadpodstawowych. W kategorii szkół
podstawowych wygrała Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu.
Po zmaganiach konkursowych udaliśmy się całą szkołą do MGOK-u na widowisko słowno-muzyczne
przygotowane przez uczniów ZSO Bystrzyca Kłodzka. Podczas tego wydarzenia uczniowie mieli okazję bliżej
poznać ten fragment naszej historii, albowiem wyświetlono nam kilka filmików opisujących losy wybranych
Żołnierzy Niezłomnych. Gdy nadeszła chwila rozdania nagród i ogłoszono, że razem z Amelią zapewniłyśmy
naszej szkole zwycięstwo, nastąpiły bardzo głośne brawa i gratulacje. Jesteśmy bardzo z siebie dumne i
wdzięczne, że mogłyśmy reprezentować szkołę. Obie doszłyśmy do wniosku, że warto uczyć się historii, a
naszym zdaniem głównie tej najnowszej – bo jest bardzo ciekawa i często historycy dopiero odkrywają jej
tajemnice. 

                                                                                                                                    Natalia Chruściel

. .
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Nadchodzi wiosna
21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna.
Wszyscy bardzo wyczekujemy pierwszych ciepłych
dni i budzącej się do życia przyrody. Oczekując
wiosny, możemy również doświadczyć trudnego
czasu, jakim jest przesilenie wiosenne, które jest
związane z długotrwałą zimą oraz brakiem słońca.
W tych przejściowych chwilach ważne jest, aby
zadbać o swoje zdrowie, dobrze się odżywiać i
korzystać z każdego słonecznego dnia. Pamiętajcie,
że słońce to witamina D3.

                                                   Maja Leszczyńska
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Czas odpocząć i zadbać o siebie!

Ciągle czujesz się zmęczony? Masz problemy z koncentracją? Odpoczynek wcale nie przynosi odpowiedniej
regeneracji dla twojego ciała i umysłu? Zastanawiałeś się, czy faktycznie ,,dobrze’’ odpoczywasz? W świecie, w
którym naszym podstawowym narzędziem pracy oraz relaksu są telefony, komputery oraz internet, nietrudno
jest zapomnieć o zadbaniu o siebie. Cywilizacja rozwija się bardzo szybko, a wiąże się to z tym, że ciągle
atakowani jesteśmy coraz większą ilością bodźców. Żyjemy w nieustającym hałasie. Wystawiamy swoje oczy
na ogromną dawkę światła niebieskiego. Bez przerwy się stresujemy - pracą, szkołą, ilością obowiązków,
relacjami z innymi ludźmi. Dostarczamy swojemu mózgowi niewiarygodną ilość informacji do przetworzenia. No
i przecież, mimo już i tak nadmiaru myśli, wciąż trzeba pędem iść do przodu, razem ze wszystkim. Czy na
pewno trzeba? Jak więc wyciszyć się i naprawdę odpocząć? Może jednak warto się na chwilę zatrzymać? 
Kiedy chcemy zadbać o swoje zdrowie, warto jest przeanalizować swój styl życia. Zdrowie psychiczne i fizyczne
mają ze sobą wiele wspólnego. Bardzo często problemy z kondycją psychiczną, odbijają się na zdrowiu
fizycznym, i na odwrót. Pomyślmy więc, w której strefie może leżeć problem. A może w obu? Warto jest
czasami zamknąć się w swoich czterech ścianach i przemyśleć, co tak naprawdę sprawia nam trudności, co
jest męczące, co chcielibyśmy zmienić. Określenie swoich potrzeb i oczekiwań to już pierwszy krok do zmiany.
Wtedy jest troszkę trudniej, ponieważ do realizacji danych celów potrzeba odpowiednio dużo chęci, motywacji i
samodyscypliny. Kiedy sam nie potrafisz ruszyć z dołu, do którego wpadłeś ślepo biegnąc za postępem, zrób
najbanalniejszą rzecz na świecie - poproś o pomoc. Dokładnie tak, to żaden wstyd. Maszyna potrzebuje
konkretnego zaprogramowania, żeby działała tak, jak powinna. My nie jesteśmy maszynami, nam nikt nie powie
jak żyć. Sęk w tym, że nas ludzi czasami trzeba nakierować i pomóc wybrać odpowiednią drogę. Psycholog,
albo chociaż ktoś z naszych bliskich, to będzie wtedy odpowiedni wybór. Dalej powinno iść z górki, ale jeśli nie
to kontynuuj terapie, otwórz się przed kimś tak bardzo jak tylko będziesz potrafił. Dusząc w sobie cokolwiek, z
czym sam nie jesteś w stanie sobie poradzić, robisz sobie dużą krzywdę. A wychodzenie ze swojej strefy
komfortu chociażby w rozmowie z kimś, to ogromny krok do samorozwoju i poznania siebie, czego
konsekwencją będzie skuteczny odpoczynek i dbanie o siebie. 
Internet to nie tylko skład skarbów, które pomagają nam się uczyć i rozwijać, ale jednocześnie jest to też
śmietnisko pełne demotywujących, dołujących i przede wszystkim niepotrzebnych informacji. Warto czasem
odłożyć telefon, odciąć się na jakiś czas od social-mediów, skupić się tylko na tym, co tu i teraz, skupić się na
sobie, zadbać o siebie, o swoje zdrowie. Wskazane jest zrobić coś, co pozwoli oczyścić umysł od natrętnych,
męczących myśli. Nieważne czy to będzie wyjście na spacer, trening, malowanie, pisanie wierszy, zajmowanie
się ogrodem, układanie puzzli czy joga. Jedyne wymagania to oderwanie się od ekranu, w który non stop się
wpatrujemy oraz pozwolenie sobie na odetchnięcie od codziennych trudności. Stworzenie swojej ,,bańki’’, w
której można się zamknąć i odpocząć od całej rzeczywistości, nie jest łatwe, ale warte poświęcenia czasu.
Trzeba pamiętać, że odpoczynek to nigdy nie jest czas stracony. Bez odpoczynku nasze działania i tak nie
będą produktywne. Odpoczywać zawsze warto kiedy tylko jest taka możliwość. Wewnętrzny spokój i odprężenie
to jednak nie wszystko. Pamiętać trzeba, że na nasze samopoczucie wpływ ma wiele czynników. Od dawna
wiadomo, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna, a siedzący tryb życia dla przeciętnego człowieka nie jest
korzystny.Wiadomo, że brak ruchu ma wpływ na nasze ciało. Jego skutkami są problemy z układem
pokarmowym oraz chociażby zwiększenie ryzyka chorób układu krążenia oraz większa podatność na urazy
stawów. Poza tym podczas wysiłku fizycznego uwalniane są w naszym organizmie tak zwane hormony
szczęścia, które są odpowiedzialne za dobry humor oraz samopoczucie. Ponadto warto zadbać o rozsądne
korzystanie z laptopa czy telefonu, bo jak wiadomo zbyt długa ekspozycja na światło niebieskie może
prowadzić do bólu głowy, problemów ze wzrokiem oraz ogólnego zmęczenia.
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Dziennik, pamiętnik, notatnik – miejsce, w którym umieścić możesz totalnie wszystko, co siedzi ci w głowie.
Kiedy czujesz się przytłoczony nadmiarem informacji, stresujesz się czymś lub ekscytujesz, dzieje się coś
ważnego lub trudnego dla ciebie, możesz sięgnąć po ten swój zeszycik, który zapełnisz tym, co tylko przyjdzie
ci na myśl. Pozwoli ci to odetchnąć i być może nawet dowiesz się czegoś nowego o sobie. Możesz tam
planować, rysować, rozpisywać jakieś rzeczy albo po prostu bazgrać bez celu, żeby się jakoś odstresować. Do
tego wyrzucania z siebie nadmiaru myśli, możesz dorzucić motywowanie się i wyrażanie wdzięczności. Zapisz
za co jesteś wdzięczny, za co dziękujesz, co ciekawego i przydatnego doświadczyłeś. Być może dzięki temu
położysz się spać z myślą ,,to był dobry dzień, jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany’’, zamiast rozmyślać o
wszystkim i o niczym, bez możliwości dopasowania do siebie poszczególnych wątków i pełen niepokoju. 
No właśnie, sen to następna ważna kwestia. Wszyscy wiedzą, że odpowiednia ilość snu jest niesamowicie
istotna, żeby prawidłowo funkcjonować i być maksymalnie produktywnym, ale kto w praktyce stosuje tę
zasadę? Ile razy zdarzyło ci się położyć spać o godzinie pierwszej czy drugiej w nocy i wstać o siódmej do
szkoły? Ilość snu to jedno, a drugie to jakość i regularność snu. Na pewno korzystniejsze będzie przeczytanie
przed snem książki zamiast obejrzenie serialu i wypicie szklanki wody, zamiast ulubionej kawy czy herbaty. 
Woda jest następnym ważnym elementem całej tej układanki zwanej zdrowiem. Można ją połączyć dodatkowo
z dietą. Mnóstwo osób słyszy słowo ,,dieta’’ i ich pierwszym skojarzeniem jest spalanie tłuszczu, zrzucanie
masy i głodówka. Jeśli w twoim przypadku również tak jest, to pora te skojarzenia porzucić. Dieta to
standardowy codzienny sposób żywienia, osobisty dla każdego z nas. Dieta to nie musi być trzymanie ,,czystej
michy’’, zero słodyczy, zero przekąsek i deficyt kaloryczny, lub przeciwnie - nadwyżka kaloryczna.
Najważniejsze jest, żeby ta twoja dieta była zbilansowana, zdrowa i dopasowana bezpośrednio do ciebie.
Oczywiście trzeba pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu, które dla przeciętnego człowieka szacowane
jest na minimum 2l dziennie. 
Tekst porusza tylko kilka kwestii, które warto przemyśleć. Warto zgłębić temat, żeby nauczyć się, co tak
naprawdę jest dla ciebie najlepsze. Wiesz już, że odpowiednie nawodnienie organizmu, dieta i sen to podstawa.
Wiesz też, że odpoczynek i umiejętność oderwania się od natłoku informacji oraz zamknięcie się na niektóre
bodźce, jak światło czy hałas, to coś co może pomóc ci utrzymać lub wrócić do dobrej kondycji psychicznej
oraz fizycznej. Teraz łap za książkę, pędzel czy notatnik, spróbuj się wyciszyć i skupić tylko na sobie, na swoim
rozwoju. 

Powodzenia!

                                                                                                        Wiktoria Hajduk
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  Słodki kącik
 
 3 SKŁADNIKOWE ROGALIKI
Składniki:
-200g masła
-3 szklanki czubate mąki
-330g 18% śmietany
Przygotowanie:
Łączymy ze sobą składniki, wstawiamy
ciasto do lodówki na min. pół godziny.
Dzielimy na porcję i z każdą wałkujemy
tworząc koło, następnie kroimy nożem na
pół i na pół i na pół, aż powstaną nam
trójkąciki. Im cieńsze ciasto tym rogaliki
wyjdą mniejsze. Smarujemy dżemem,
powidłami, owocami lub czekoladą.
Zawijamy i wstawiamy do piekarnika
ustawionego na 190 stopni na kilkanaście
minut, aż nam się przyrumienią.
Na koniec posypujemy cukrem pudrem i
voila!
   
   

KOKOSANKI
Składniki:
-60ml oleju kokosowego   
-jajko   
-4 łyżki wiórków kokosowych
-cukier waniliowy
-cukier
Przygotowanie:
Białko ubijamy na sztywną pianę, resztę
składników łączymy ze sobą i dodajemy
białko. Jeśli ciasto jest za rzadkie,
dodajemy wiórki lub mąkę, jeśli zbyt
gęste, olej lub jedno żółtko.
Rozpłaszczamy na blaszce, pieczemy w
180 stopniach do zarumienienia.

                               SMACZNEGO!

                                  Aleksandra Kawińska

kokosanki

rogaliki

.

.
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3 pomysły na pełnowartościowe
śniadania do szkoły.

1. Tortille/wrapy
Tortille są idealną formą śniadania ze względu na to
jak są skonstruowane. Odpowiednio zawinięty placek
utrzyma nam wszystko co do niego włożymy co
sprawia, że możemy kombinować ze składnikami do
woli, a wszystko i tak będzie mogło być wygodnie
przez nas spożyte. Poniżej przykładowy przepis.
SKŁADNIKI (na 1 sztukę)
-jeden placek tortilla
-ser piórko/żółty/cheddar/mozzarella - 20g
-usmażona pierś z kurczaka w kostce - 50g
-pomidor w kostce - 20g
-ogórek w kostce - 20g
-1.5 łyżki sosu czosnkowego
Wszystkie składniki umieszczamy na tortilli po czym
zawijamy placek. Osobiście bardziej proponuję formę
"kwadratową" placka niż klasyczny wrap, ponieważ
ma on większą tendencję do rozwalenia się. Według
uznania, całą tortille można wrzucić na patelnie i
podgrzać bez oleju dla roztopienia sera. 2.Owsianki

Owsianka nie jest już tak bardzo wygodna w jedzeniu
ponieważ potrzebujemy pojemnika z której będziemy
ją jeść i jakiś sztuciec. Mimo wszystko owsianka
często jest sklejona co sprawia, że nie je się jej
szczególnie ciężko ponieważ nic się nie rozsypuje.
Nadaje się do szkoły ponieważ już niewielkie jej ilości
są w stanie zniwelować głód. Podobnie jak w
przypadku wrapów, niezmienna jest baza, a z resztą
składników możemy kombinować do woli według
uznania. Ciężko tu mówić o jakimkolwiek przepisie.
Płatki owsiane po prostu zalewamy gorącą wodą lub
mlekiem i czekamy aż napęcznieją. Jeśli
przygotowujemy ją z myślą wzięcia jej do szkoły
proponuję dodać mniej płynu, aby nie wyszła nam
zupa, tylko coś w rodzaju kleika. Gdy nasze płatki już
napęcznieją wystarczy dodać ulubione owoce,
nasiona i inne dodatki.

.

3.Gofry
Kolejne danie, którego jedną z zalet jest wygoda.
Gofra możemy po prostu wziąć do ręki i zjeść. Obok w
pudełku mogą leżeć owoce, którymi będziemy
podjadać, aby nie jeść suchego ciasta i mamy
gotowe, słodkie śniadanie.
Przepis na puszyste ciasto gofrowe:
Składniki (4 porcje):
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 jajko
- 3 żółtka
- 4 łyżki oleju
- 2 szklanki mąki
- 2 łyżki cukru
- szczypta soli
- pół litra mleka
- 1 saszetka cukru wanilinowego
Przygotowanie:
-mleko, jajko, żółtka, cukier wanilinowy, olej, proszek
do pieczenia i cukier zmieszać ze sobą i dodawać
stopniowo mąkę
-odstawić gotową masę na 20 minut, następnie wlać
do gofrownicy i zapiekać według programu na
maszynie lub wlewając takie ciasto po prostu na
patelnie otrzymacie naleśniki/pancake'i.

.
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