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Wstępniak - od redakcji…
W tym numerze poznacie wyniki konkursu na najsłodsze zwierzę domowe.
Możecie również przeczytać o tegorocznym rozdaniu Oscarów oraz wybrać odpowiednie dla
Was zwierzę. Po raz pierwszy, ale i nie ostatni, dowiecie się jak zrobić własnoręcznie oryginalne
drobiazgi. Oprócz tego kontynuacja takich artykułów jak „Kącik Mody” , „Moja pierwsza strona
internetowa” i „Playlista miesiąca”.
Nadchodzi czas, kiedy nasze usta narażone są na wiele szkodliwych czynników, dlatego
przygotowaliśmy specjalny ranking pomadek, dzięki któremu łatwiej będzie Wam ochronić
swoje usta, ale i sprawić, że będą wyglądać pięknie! To nie wszystko! Dodatkowo możecie
przeczytać wywiad z panią Tamarą Błażewicz, panią Katarzyną Jankowską oraz z absolwentką
naszej szkoły, Julią Przeniosło.
Miłego czytania!

Najciekawsze zdjęcia przesłane
na konkurs fotograficzny
“Ja i moje zwierzę”
W poprzednim numerze poprosiliśmy Was o przysłanie nam zdjęć Waszych
ukochanych zwierzaków. Ciężko było podjąć decyzję, co do wygranej, dlatego
wybraliśmy naszych faworytów.

Zwycięzca I miejsca-Piotr Zawiślański z klasy 2c i papużka falista o imieniu Pepe.

Sponsorem nagród był sklep I Love Gdynia

Zwycięzca II miejsca- Pupil Igi Kozłowskiej - Lena

“Ozi” Agata Zianowicz klasa IV C

Piotr Zawiślański z klasy 2c i Klacz “Fanta”

Mirek - chart angielski Whippet, pupil p. Marka Pauli

III miejsce Klacz Kia - Kaja Pałasz

Sunny - labrador retriver Ani Pałuchy

OSCARY 2015 - CZAS NA PODSUMOWANIE
Oscary 2015 za nami! W nocy z 22 na 23 lutego poznaliśmy laureatów 87. rozdania
nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Najlepszym filmem okazał się „Birdman”
reżyserii Alejandro G. Iñárritu. "Ida" Pawła Pawlikowskiego zwyciężyła w kategorii na
najlepszy film nieanglojęzyczny.
Najwięcej, bo 4 statuetki, otrzymały filmy "Birdman" oraz "The Grand Budapest Hotel".
Zaskoczeniem jest zaledwie jeden Oscar dla „Boyhood”. Najlepszym aktorem okazał się
Eddie Redmayne za rolę w filmie, który również miał nominację do Oscarów w kategorii
na najlepszy film „Teoria wszystkiego”.
Najlepszą aktorką według Akademii jest Julianne Moore jako Dr Alice Howland w filmie
„Motyl Still Alice”. Zaś najlepszym aktorem drugoplanowym, który sobie na to bardzo
zasłużył za film „Whiplash” (również nominowany do Oscarów), jest J.K. Simmons, a
najlepszą aktorką drugoplanową jest Patricia Arquette za rolę w filmie „Boyhood”.
Jak co roku oprócz całej gali, podczas której wszyscy z niecierpliwością oczekują na
wyniki - artyści, reżyserzy, gwiazdy filmowej estrady przybyły 3 godziny przed
rozpoczęciem całej ceremonii, by pojawić się na słynnym czerwonym dywanie. Ważne
jest by jak najlepiej się zaprezentować i pozować do zdjęć fotografów. Trzeba przyznać,
że w tym roku suknie i garnitury były na bardzo wysokim poziomie.
Oto niektóre najlepsze kreacje z tegorocznych Oscarów:

Piękne kobiety w pięknych sukniach, od lewej:
Jennifer Lopez w sukni od Elie Saab
Lupita Nyong'o - w sukni Calvin Klein Collection
Anna Kendrick- w sukni Thakoon
Jennifer Aniston - w sukni Versace
Mężczyźni tradycyjnie w garniturach, od lewej:
Ansel Elgort z filmu “Gwiazd naszych wina”,
Bradley Cooper z filmu “Snajper”,
Jared Leto - wokalista zespołu Thirty Seconds to Mars, z filmu “Witaj w klubie”,
Eddie Redmayne z filmu “Teoria wszystkiego”.

Reżyser “Idy” Paweł Pawlikowski z aktorkami Agatą Trzebuchowską
i Agatą Kuleszą.

Opracowała:
Ania Pałucha

QUIZ
Jakie zwierzę jest dla ciebie idealne?
Zastanawiasz się nad przygarnięciem zwierzęcia? Nie masz jednak pojęcia, jakie
wybrać? Kot, pies, chomik, żółw, a może rybka? Ten Quiz pomoże Ci znaleźć
odpowiedź na to pytanie! Pamiętaj, aby przed kupnem dowiedzieć się czy nikt z
domowników nie ma uczulenia na dane zwierzę!
1.
a.
b.
c.
d.

Czy lubisz wychodzić na spacery i spędzać czas na świeżym powietrzu?
Tak, regularnie spaceruję i uprawiam różne sporty.
Staram się robić to jak najczęściej.
Nie, należę do leniuchów, którzy raczej nie ruszają się z domu.
Rzadko.

2.
a.
b.
c.
d.

Jakim jesteś człowiekiem?
Otwartym i towarzyskim.
Cichym i spokojnym.
Niezależnym i samotnym.
Zabawnym i głośnym.

3.
a.
b.
c.
d.

Masz dużo wolnego czasu?
Tak, bardzo dużo wolnego.
To zależy od moich obowiązków.
Nie, nie mam.
Wystarczająco , żeby zająć się zwierzęciem

4.
a.
b.
c.
d.

Jakie cechy powinno mieć według ciebie zwierzę?
Wierne, posłuszne i pełne energii.
Przyjazne dla pozostałych członków rodziny.
Samodzielne, nie sprawiające kłopotów.
Dobry kompan.

5. Jak dużo czasu jesteś gotów poświęcić na opiekę nad zwierzątkiem?
a. Jestem gotów/gotowa poświęcić większość swojego czasu.
b. Mogę poświęcić połowę swojego czasu.
c. Mam mało czasu.
d.To zależy od obowiązków
Sprawdź wyniki testu poniżej.

Najwięcej odpowiedzi A : Pies to idealny przyjaciel, który zawsze jest gotowy na
zabawę. Uwielbia ruch i nigdy nie jest zmęczony. Będzie wspaniałym towarzyszem dla
takiej osoby jak Ty!
Najwięcej odpowiedzi B: Królik to zwierzę, jakie potrzebujesz! Zabawa z nim sprawi Ci
dużo przyjemności i radości. Nigdy Cię nie znudzi.
Najwięcej odpowiedzi C : Kot będzie najlepszym pupilem miłośników zwierząt, który nie
wymaga codziennej opieki. Jest samodzielny i lubi podążać własnymi ścieżkami.
Najwięcej odpowiedzi D: Kanarek zawsze umili Ci czas swoim śpiewem. Przy nim
nigdy nie zaznasz nudy i będziesz szczęśliwy!
Opracowali:
Zuzia Przeniosło, Marysia Kiedrowicz i Michał Karczewski

Playlista na poprawę humoru
Dobry humor to podstawa! Muzyka potrafi w wyjątkowy sposób sprawić, że na naszej
twarzy pojawi się uśmiech. Naszym lekiem na zły dzień jest pełna optymizmu playlista,
którą możecie zobaczyć poniżej.
1. Beyonce - Love on Top
2. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
3. Maroon 5 - Sugar
4. The Fruitcakes - Cukier, Ciastka, Miłość
5. Taylor Swift - Shake It Off
6. Katy Perry - Birthday
7. Chromeo - Fall Back To You
8. Outkast- Hey Ya
9. AronChupa - I'm an Albatroaz
10. Daft Punk - Get Lucky feat. Pharrell Williams
Opracowały:
Marysia Kiedrowicz i Zuzia Przeniosło

Przepis miesiąca - pierogi leniwe
Lubisz gotować? A może wręcz przeciwnie - od zawsze miałeś lewą rękę do tych
kuchennych spraw. Koniecznie sprawdzaj przepis miesiąca. Tym razem
wyjątkowo łatwe do zrobienia, choć dość pracochłonne pierogi leniwe!
Składniki:
● 0,5 kg obranych i ugotowanych ziemniaków
● mąka
● 300 g twarogu
● 1 jajo
● szczypta soli do gotowania
Przygotowanie:
1. Ziemniaki zetrzyj na tarce (jeżeli nie używasz elektrycznej, to koniecznie kilka
razy). Wyłóż powstałe ciasto na blat.
2. Następnie dosyp mąki i ugniataj, aż masa nie będzie się przyklejać do rąk.
3. Dodaj twaróg i wszystko razem ugnieć.
4. Uformuj coś ma kształt wulkanu (stożek z wgnieceniem), a w środek wbij jajko.
5. Ciasto zagnieć, a potem podziel na kilka kawałków.
6. Z każdego zrób wałek i każdy z nich pokrój tak, jak na zdjęciu.
7. Do gotującej się, osolonej wody wrzuć kopytka.
8. Po wypłynięciu ich na powierzchnię wody, nie doprowadzając do wrzenia,
poczekaj 2 minuty, a potem wyłów gotowe.
Podawaj z np.: cukrem, bułką tartą, śmietaną. Idealnie smakują również podsmażone.
Jeśli wolisz kopytka, po prostu nie dodawaj twarogu.

Smacznego!
Opracował:
Michał Karczewski

Kącik Mody - wydanie drugie
W ostatnim numerze dowiedzieliście się wielu informacji o trendach 2015 roku.
Tym razem chciałabym przedstawić Wam kilka propozycji na modne stroje do szkoły,
kina i na randkę. Najczęściej dziewczyny borykają się z problemem i stają bezradnie
przed szafą. Często zadają sobie pytanie “Co mam dzisiaj włożyć?!”
Spróbuję pomóc Wam uniknąć takiej sytuacji :)
Poniżej znajdują się pomysły na to, co ubrać na daną okazję.

● Do szkoły
Propozycja 1
Zdjęcie przedstawia na pozór
zwyczajny strój do szkoły. Moim
zdaniem cała stylizacja byłaby
zbyt zwyczajna, gdyby nie ten
śliczny, wzorzysty plecak, który
idealnie pasuje do butów!
Nadaje on całemu zestawowi
ciekawego
wyglądu. Do tego stroju możesz
dodać też kurtkę dżinsową lub
sweter.

Propozycja 2

Bluzka z kolorowym napisem,
ciemne dżinsy i uroczy,
pastelowy sweter to modna
stylizacja, którą będziecie
mogły wykorzystać nie tylko
do szkoły. Będzie idealna np.
na popołudniowy wypad na
zakupy z przyjaciółką. Oprócz
tego w tych niebieskich
mokasynach da się przebyć
kilometry! Są bardzo wygodne
i świetnie pasują do reszty
zestawu.

● Do kina
Propozycja 1

Zdjęcie przedstawia zestaw do kina.
Nie musimy się stroić, ale ważne
jest, żeby było nam wygodnie.
Wybrałam tę stylizację, ponieważ
uwielbiam swetry w połączeniu ze
zwyczajnymi dżinsami. Ten jasny,
delikatny sweter z koronkowymi
naszyciami na ramionach
uzupełniono uroczym naszyjnikiemkluczem.
Aby rozweselić ten strój dodano
cieplutką czapkę i brązowe workery.

Propozycja 2
Sweatshirty czyli bluzy
nakładane przez głowę są
obecne w mojej szafie. Mam ich
kilka i bardzo często je noszę.
Ta stylizacja jest wygodna,
modna i typowo miejska. Czapka
i dżinsy są uzupełnieniem
zestawu, w którym najważniejsza
jest oczywiście bluza z
wyraźnym napisem.

● Na randkę
Propozycja 1
Tę stylizację można opisać w trzech
słowach: prosta, kobieca
i romantyczna! Nie trzeba wiele, żeby
wyglądać pięknie. Sukienka w mocnym
czerwonym odcieniu z pewnością
zachwyci każdego chłopaka. Brązowe,
skórzane buty na koturnie i delikatna
biżuteria dodadzą strojowi uroku.
To wszystko! Mam nadzieję, że
stylizacje przypadły Wam do gustu :)
W następnym wydaniu: Moda w stylu
Taylor Swift
Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Recenzja
„ Zostań, jeśli kochasz”. Zapewne wielu z was słyszało ten tytuł nie jeden raz, a
przynajmniej mam taką nadzieję, gdyż szkoda by było przegapić tak dobrą lekturę.
Chciałabym podzielić się swoimi własnymi przemyśleniami na temat tej książki.
Zacznę od tego, że wbrew opiniom wielu osób, jest to powieść zarówno dla dziewczyn
jak i dla chłopców. Owszem, jest ona napisana z punktu widzenia głównej bohaterki Mii,
ale to nie oznacza, że nie porusza tematów znanym również płci męskiej. Przez całą
historię, Mii towarzyszy jej chłopak, Adam.
Wszystko zaczyna się od tragicznego wypadku. No i jak to może być początek, skoro
wydaje się, że to już koniec? Nic bardziej mylnego. Podczas śpiączki, w której tkwi Mia,
dziewczyna opisuje wszystkie wspomnienia i przygody.
Głównie poświęca temat swojemu chłopakowi, z którym połączyło ją zamiłowanie do
muzyki. Ona, zawzięta wiolonczelistka, a on – urodzony rockman. Na początku nie
zauważają dzielących ich przeszkód związanych z kierunkami muzycznymi.
Dziewczynie towarzyszy wiele marzeń o jej i Adama wspólnej przyszłości. Nie zdaje
sobie sprawy, że nie zawsze nasze życie układa się tak, jak byśmy chcieli. Na
przeszkodzie staje chociażby propozycja przyjęcia Mii do sławnej szkoły dla muzyków,
położonej na drugim końcu stanu. Przed dziewczyną stoi wiele trudnych decyzji do
podjęcia.
A najtrudniejsza z nich to ta, czy zostać. Czy zostać? Skąd takie pytanie… Stracić całą
rodzinę to duży cios. Co wybierze Mia? Jak dalej potoczą się jej losy?
Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam do czytania! A
osobom, którym spodoba się pierwsza część, polecam drugą :
„Wróć, jeśli pamiętasz” Gayle Forman.

Opracowała:
Weronika Szymańska

Moja pierwsza strona internetowa część 2
Animacja:
Za pomocą języka html możemy zrobić również animację. Polecenie animacji
rozpoczynamy <marquee>, a kończymy </marquee>. Pomiędzy te dwa polecenia
wstawiamy zdjęcie poleceniem <img src=”dokładna ścieżka obrazka”>. Gdy
zapiszemy i odświeżymy stronę ukaże nam się obrazek przesuwający się po ekranie.
Ale, żeby nie było nudno można zmienić kierunek jak i prędkość.
Kierunek:
<marquee direction=”kierunek po angielsku np. left”>
Prędkość przesuwania się obiektu:
<marquee loop=”wartość od 1 do 50”>

Opracował:
Michał Karczewski

Wywiad z nauczycielem - Panią mgr Tamara Błażewicz
Kolejna wydanie naszej gazetki oznacza kolejne wywiady! Tym razem zadałyśmy
pytania pani Tamarze Błażewicz, która uczy w naszej szkole fizyki.
1.Co sprawiło, że zainteresowała się Pani fizyką?
Układy rodzinno - towarzyskie i wrodzona przekora /znak zodiaku - bliźnięta/. Wszyscy
typowali, że mój kierunek to medycyna. Ja trochę też, ale żeby zrobić po swojemu,
zainteresowałam się maszynami medycznymi. Ale do zrozumienia tych zagadnień
potrzebna była fizyka. Lubiłam też filozofię - a tu też pojawiła się fizyka. I tak zostało.
2.Czy lubi Pani swój zawód i kontakt z młodzieżą?
W tym zawodzie najbardziej lubię kontakt z młodzieżą mam nadzieję, że to widać.
Ogólnie lubię ludzi.
3.Jakie są dla Pani najważniejsze wartości w życiu?
Uczciwość - wobec siebie i wszystkich dookoła, a poza tym to przestrzeganie Dekalogu.
Poza tym jestem uzależniona od moich najbliższych, kochanych ludzi. Dla nich jestem
w stanie zrobić i poświęcić bardzo wiele.
4.Na lekcjach często zakłada się Pani z uczniami. Kiedy i dlaczego wpadła Pani na
ten pomysł?
Nie wiem, co mnie podkusiło, ale to chyba liczenie na przekorę uczniów. Ciągle liczę,
że znajdzie się grupa, która pokona barierę niewiedzy i zaskoczy mnie swoimi
wspaniałymi osiągnięciami.
5.Czy ma lub miała Pani zwierzę?
Miałam psa - sukę, którą przygarnęłam /wbrew mężowi/, bo była tak biedna, głodna,
chora i zapchlona, że żaden weterynarz nie dawał jej szans na przeżycie - chciałam,
żeby zdechła w godnych warunkach. Wyzdrowiała, wzięła nas "do łapy" i tresowała
przez 10 lat. Tęsknię za nią, ale już nie chcę mieć zwierzaka. A wcześniej miałam
szczura - z przekory wobec mojej Mamy. Był wspaniały!
6.Jakie ma pani hobby?
"Bliźnięta" miotają się pomiędzy różnymi zainteresowaniami. Uwielbiam podróże - pod
warunkiem, że coś nowego poznam, czegoś doświadczę. Kocham czytać - fakty,
wspomnienia, opisy, fantastykę naukową - różności. Skaczę po Internecie, żeby
poznać opinie innych o różnych sprawach. Właściwie ciągle mam coś nowego w
zainteresowaniach, godziny zeszłyby na wyliczanki.

7.Jaką radę dałaby Pani uczniom, którzy mają trudności z nauką?
"Dla chcącego nic trudnego" - jeśli ktoś chce wiedzieć, znajdzie drogę do książek,
Internetu, ludzi, którzy mu pomogą. Ale nic nie wchodzi do głowy samo - trzeba
wykrzesać z siebie trochę chęci do pracy - i sukces pewny!

Ranking pomadek ochronnych
W okresie jesienno-zimowo-wiosennym wiele osób ma problem z suchymi ustami.
W sklepach typu Rossmann czy Super-Pharm jest bardzo duży wybór pomadek
ochronnych. Jest ich tak dużo, że ciężko wybrać jedyną.
Wybrałam 6 najlepszych pomadek, których używam. Oto one:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zachęcam Was do wypróbowania pomadek, dbajcie o swoje usta!
Opracowała:
Marysia Kiedrowicz

Wywiad z absolwentką naszej szkoły: Julią Przeniosło
Niektórzy nie doceniają czasu spędzonego w gimnazjum i z niecierpliwością oczekują
na zakończenie szkoły. Nie wiedzą jednak co ich czeka później…
By pomóc docenić gimnazjalistom ich szkołę zapytaliśmy się jednej z naszych
absolwentek - Julię Przeniosło, co sądzi o gimnazjum nr 18, z perspektywy czasu.
Jaki jest twój stosunek do szkoły z perspektywy lat?
Wiesz co, tak patrząc na to, w zeszłym roku myślałam o tym jako o takim bezpiecznym
miejscu, gdzie wszystko było idealne i oceny i wszystko było takie łatwe i przyjemne.
A teraz jest ciężko, bo zawsze się patrzy że było inaczej, że było się jeszcze wtedy
młodszym, dzieckiem i zupełnie inne się miało problemy. Wtedy to był taki czas, kiedy
na wszystko można było znaleźć chwile. teraz wydaje się to niemożliwe, żeby ogarną
co się dzieje teraz, a mamy świadomość, że będzie tego więcej. W tej chwili to miejsce,
taki moment, gdzie człowiek już się staje dorosłym, odpowiedzialnym za siebie, ale
jeszcze jest dzieckiem.
Który nauczyciel był , a który jest teraz dla ciebie najlepszy?
Miałam kilku. Na pewno pani Faka, jako wychowawczyni. Nie da się ukryć, że pan
Pauli. No nie wiem. Pani Szankin była też bardzo fajna. Wtedy bardzo lubiłam panią
Wojtkowiak. A teraz tak na to patrze to w sumie o wszystkich nauczycielach myśli się
tak jakoś zupełnie inaczej. Na pewno panią Zygmunt teraz wspominam jako osobę,
która nauczyła mnie dużo z geografii i miałam wiedzę, którą mogłam później
wykorzystywać.
Jakie widzisz różnice między gimnazjum, a liceum?
Powinniśmy ten wywiad w kawiarni zrobić, a ty powinnaś mi kupić kawę. Nagramy to
jeszcze raz. Chciałam zauważyć, że budynek się zmienił, dojazd się wydłużył. Jest na
pewno ciężej i teraz to nie jest tak, że ty masz się uczyć to jest twój przywilej. Możesz
z tego skorzystać, ale nikt cię nie będzie trzymał na siłę. I tutaj po prostu masz się
uczyć koniec kropka, a jak się nie uczysz to dziękujemy bardzo, jest milion osób na
twoje miejsce.
Czy jesteś zadowolona z gimnazjum, czy byś coś zmieniła?
Co bym zmieniła…
Zakaz malowania się?
Nie do końca rozumiem to, że jest zakaz malowania paznokci i nie wiem w czym to
przeszkadza. Jakby, jeśli się pozwoli to na początku zawsze będzie fala euforii,
możemy robić to i to, ale później to już się stanie powszechne. Zakazany owoc smakuje

najlepiej. Jak coś już jest dozwolone to żadnych szaleństw by już nie było. No nie wiem.
Może bym wprowadziła więcej takich akcji, ale żeby sami uczniowie mogli decydować,
żeby samorząd więcej działał w sumie. Bo oni oczywiście były te dni jakieś tam
kolorowych mikołajów z czapką. Ale żeby pokombinować, żeby to uczniowie
organizowali np., dni czegoś tam i tym podobne. No wiesz. Co by można zmienić tam.
Warto również żeby było więcej wycieczek to tutaj tak delikatna sugestia, że fajnie by
było gdyby było ich więcej. Ale nie wiem co można tak powiedzieć, bo jednak szkoła
jednak utrzymuj jakiś poziom i przede wszystkim jest miejscem nauki. Co można tam
zmienić… No można zmienić zasady szczęśliwego numerka, wydrukować na cały
miesiąc i codziennie inna osoba jest tym szczęśliwcem i nie jest pytana. No tak, ale
takie rzeczy jak bluzy czy inne to załatwia samorząd. Też musicie pamiętać, że nie
jesteście jeszcze pełnoletni, a u nas jest jednak trochę więcej osób dorosłych, więc
w pewien sposób to może działać.
Jak oceniasz zaufanie nauczycieli do was?
W sensie w gimnazjum, czy liceum?
I w gimnazjum i w liceum.
W liceum ogólnie…
Czy mają większe zaufanie, czy uważają was za mniej odpowiedzialnych przez to,
że jesteście dorośli i możecie mieć głupie pomysły?
Zaufanie, no wiesz. Łącznie z wiekiem tym większa odpowiedzialność. Zaufanie jest
związane z tym, że musimy więcej robić, więcej harować. Tak się nie da no. Jedyne co
to można się zastanowić nad tą wycieczką. Ja bym naprawdę w to uderzyła.
Rozumiem, że nie zawsze można coś zrobić, ale to jest rzeczywiście coś takiego… To
są chyba najfajniejsze wspomnienia jak się coś zrobi na wycieczkach. Można też zrobić
wycieczkę na dzień wagarowicza, że by to jakoś było, że od razu 2 rzeczy załatwione.
Słyszałam o twoim niedawnym sukcesie, czyli wygranie wyborów na
przewodniczącą samorządu szkolnego. Jakie masz pomysły na szkołę?
Na szkołę? W ogóle, usprawnić działalność komórek zarządu (śmiech). Będziemy
jeszcze organizować konkurs. Teraz chcemy się skupić na tym o się dzieje obecnie, jak
wiesz, SA wprowadzani zmiany. U nas ostatnio była bitwa o szczęśliwy numerek.
Opisz w skrócie swój dzień.
No to tak. O szóstej wstaję najczęściej. Wiadomo, lecę szybko pod prysznic, jak
najszybciej, żeby nie zasnąć. Później jem śniadanie. Zabieram torbę i około siódmej
muszę już być już w autobusie. Tam najczęściej czytam coś, co jest potrzebne do
szkoły, albo wcale nie odrabiam polskiego. Potem biegiem pokonuję najcięższy
odcinek, trasa tak zwana harcerska. Trasa do szóstki bardzo, bardzo ciężka trasa.

Zaczynają się lekcje. Akurat ja mam o tyle dobrze, że mój plan jest bardzo fajnie
ułożony i często kończę o trzynastej. Ale po takim dniu jesteśmy bardzo zmęczeni,
więc najczęściej ide coś zjeść. Jakiś obiad. Później mam zajęcia. Jeśli po powrocie nie
mam dużo zajęć to najczęściej idę spać przez godzinę. Potem wstaję się i staram się
ogarnąć.
Jak uczysz się w domu po lekcjach np. do sprawdzianu to czy twoim priorytetem
jest sprawdzian i ocena, czy to żebyś to umiała.?
W liceum nie są już ważne oceny i nie są mi do niczego przydatne. Wy teraz jeszcze
chcecie mieć dobre oceny, bo to daje punkty, a tutaj już nie ma takich rzeczy. Trzeba
się przyzwyczaić, że nie szóstka jest zawsze dobrą oceną, czwórka jest świadczącą, że
rzeczywiście dobrze się zna temat. No jest tak np., że są nauczyciele bardziej surowi,
którzy oceniają według swoich kryteriów, gdzie trzeba rzeczywiście trafić i napisać
dokładnie to co jest wymagane. Jest matura, to już nie ma bata. Wiemy, że zmieniły się
zasady polskiego, więc teraz trzeba powtarzać to wszystko i pamiętać, że będzie dużo
nauki.

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

DIY - ZRÓB TO SAM!
Jeżeli czasami zdarza się, że nie masz nic do roboty mamy dla ciebie wspaniałą
propozycję, która na pewno sprawi, że nie będziesz się nudził!
Będą Ci potrzebne:
★ Balon
★ Klej ( np. Wikol )
★ Sznurek
1.
2.
3.
4.
5.

Nadmuchaj balon.
Sznurek zamocz w kleju.
Owiń go sznurkiem do połowy.
Pozostaw do wyschnięcia.
Kiedy już wszystko stwardnieje przebij balon.
PS Możesz też owinąć cały balon, dzięki czemu powstanie piękna kula.
W ten sposób powstały piękne miseczki, które możesz wykorzystać do czegokolwiek
chcesz ( ale lepiej nie do jedzenia ;) )

Opracowała:
Zuzia Przeniosło

Jak zrobić jogurt naturalny?
Składniki:
1. 1 litr mleka pasteryzowane (nie UHT)
2. 1 mały jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii (bez dodatkowych
składników) z poprzednich wyrobów lub ze sklepu
Przygotowanie (sposób tradycyjny):
1. Mleko podgrzej do 35oC
2. Dodaj gotowy jogurt do rondelka i dokładnie wymieszaj
3. Zdejmij z kuchenki, owiń w koc albo przelej do termosu
4. Schowaj w nie wietrzne miejsce na 5 - 8 godzin
5. Po tym czasie jogurt nie jest jeszcze do spożycia, najpierw wstaw go na kilka
godzin do lodówki
Przygotowanie (w jogurtownicy):
1. Mleko wlej do naczyń (słoiczki lub duży pojemnik)
2. Do każdego dodaj po 2 łyżeczki jogurtu, jeżeli nie masz osobnych pojemników to
całe opakowanie jogurtu na 1 litrowe naczynie
3. Włącz urządzenie na 12 godzin
4. Po tym czasie przygotowany przez nas jogurt wstaw do lodówki
Propozycja podania:
1. Z owocami
2. Zblendowane z owocami na koktajl
3. Z frużeliną
4. Zamiast śmietany
5. Z koncentratem owocowym
Czy wiesz, że ...
w jogurcie drobnoustroje rozłożyły większość lub całość laktozy, przez co jest on
dobrze tolerowany przez osoby z nietolerancją laktozy. Ma on również więcej wapnia,
aminokwasów i witamin z grupy B niż surowe mleko. Jogurt również wspomaga
trawienie i zapobiega zaparciom, a także zmniejsza ilość tak zwanego złego
cholesterolu i chroni przed miażdżycą. Wzmacnia on również układ odpornościowy i ma
działanie przeciwnowotworowe (rak pęcherza moczowego). Jeżeli zjada się go 3 - 4
szklanki dziennie podczas kuracji antybiotykowej działa on osłonowo.
Opracował:
Michał Karczewski

