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Jak zwykle zamieszczamy ciekawe i łatwe
do realizacji przepisy oraz dowcipy w
rubryce humor.
Przeprowadziliśmy sondę na temat
„Jaki film/książkę polecilibyście znajomym?”
W tej sondzie wzięły udział niektóre klasy
m.in. ITE/TMH, IIITMH i IIITE/THO, jej wynik
znajdziecie w tym numerze.
Mamy też coś specjalnego dla maturzystów.
W środku znajdziecie zabawny alfabet, który
udowadnia, że każda litera może kojarzyć
się ze studniówką! Jeśli jesteśmy już przy
temacie studniówki, gorąco polecamy
zapoznanie się z krótka notatka o tym miłym
wydarzenia.
Życzymy miłej lektury i mamy
nadzieję, że wybrane przez nas tematy
przypadną naszym Czytelnikom do gustu.

Pewnie każdy się ze mną zgodzi,
że ferie minęły o wiele za szybko. Nie
zdążyliśmy dobrze wypocząć, a tu już każą
nam wracać do szkoły! Zaczął się drugi
semestr, więc ostatnia prosta do
zakończenia roku szkolnego. Pora zabrać
się za oceny, by te na świadectwie
całkowicie nas zadowalały. Nie można
jednak zapominać o chwilach odpoczynku.
Mamy nadzieję, że „Duża Przerwa” umili
Wam trochę ten czas.
W tym numerze znajdziecie
podsumowanie I semestru, które zawiera
liczbę uczniów uczęszczających do naszej
szkoły, procentową frekwencję oraz średnią
ocen z zachowania w poszczególnych
klasach.
Serdecznie
zapraszamy
do
zapoznania
się
z
wywiadem
przeprowadzonym z Panią Sabiną Mikulską,
nauczycielem wychowania fizycznego i
wychowawca klasy II d wz.
W rubryce Z ŻYCIA SZKOŁY
możecie odnaleźć informacje o wycieczce
szkolnej kl. I TE.TMH, turnieju piłki nożnej
czy też z wigilii i mikołajek.
Jeśli chodzi o inne zaległe święto,
czyli Walentynki, poprosiliśmy was o
napisanie życzeń. Kto nie jest ciekawy, czy
jakiś cichy wielbiciel nie wyznał mu miłości?
Możecie się o tym przekonać czytając naszą
gazetkę.

Kinga M.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Cisło Marta - kl. III TE
Faltynowska Judyta (rys.) - kl. I TOT
Pięta Patrycja - I TOT
Kirstein Agata - kl. III TE
Kujawska Natalia - kl. III TE
Markiewicz Kinga kl. I TOT
Rogowski Dariusz - kl. III TMH
Węglerska Marta - kl. I TE
Opiekunowie:
Lucyna Jachimowicz, Hanna Kowalska
Korekta: zespół
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Sport, Villa Siesta, Błękitni Orneta, Promień
Kowalewo, Rol-Ko Konojady, Dortom
Górzno, Stal Grudziądz, Ułani Grudziądz,
Unia Wąbrzeźno, Piast Łasin, Drwęca Golub
Dobrzyń, Radzynianka oraz inne ekipy.
Turniej rozegrany był jednocześnie na
dwóch halach sportowych. W hali ZSZ
walczyło 14 drużyn podzielonych na trzy
grupy. Jedna mniej zagrała na hali
Gimnazjum. Po wyłonieniu zwycięzców,
wszyscy przenieśli się na halę Gimnazjum,
gdzie odbył się mecz finałowy i pokazowy.

WYCIECZKA KLASY I TE/TMH
DO TORUNIA

W dniu 22 listopada 2012 roku klasa I
TE/TMH wraz z wychowawcą - p.
Aleksandrą Ługiewicz i p. Lucyną
Szwulińską pojechała do Torunia na
wycieczkę klasową. Celem wyjazdu było
zwiedzanie miasta, pójście do kina oraz
integracja zespołu klasowego. Do grupy
pierwszaków dołączyła grupa uczniów z
klasy III TMH i II TL. W ten sposób uczniowie
młodszej klasy mogli nawiązać szersze
znajomości ze starszymi kolegami

KIWI, DIABEŁ I CZERWONY
KANGUR, CZYLI ROWERAMI PO
ANTYPODACH
Dnia 12 grudnia br. odbyły sie w naszej
szkole dwa spotkania z podróżnikiem
Adamem Wiśniewskim. W prelekcji wzięły

V TURNIEJ CHARYTATYWNY PIŁKI
NOŻNEJ W HALI ZSZ
Dnia 8 grudnia br. odbył się V Turniej
Charytatywny piłki nożnej. Dla Łukasza i
Rafała zagrało 27 zespołów. Zaproszenie
przyjęły takie drużyny jak: Gryf Słupsk, TVP

udział następujące klasy I TL, II TL, I TOT,
IIITE i I d wz. Pomysłodawcą i organizatorem
spotkania był P. Wojciech Trzciński, który
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prowadzi
KLUB
TURYSTYCZNY
,,WŁÓCZYKIJ”
oraz
Stowarzyszenie
,,INICJATYWA” w Wąbrzeźnie.
Podróżnik w bardzo interesujący sposób
opowiadał o swojej ostatniej trzymiesięcznej
wyprawie do Nowej Zelandii, Tasmanii i
Australii, którą odbył w tym roku
w miesiącach luty-kwiecień.
Adam Wiśniewski - pomysłodawca i
założyciel Fundacji Ocean Marzeń, na co
dzień podróżnik z pasją, zapalony żeglarz
morski. Rowerem przemierzył cztery
kontynenty, spisując swoje podróże w cyklu
książek „Rowerem pisane”. W 2001 roku
wskrzesił legendarny klub Vagabundus, a
w 2007 roku założył ING Sailing Team
w Polsce.
Będąc w Wąbrzeźnie na zaproszenie
Stowarzyszenia ,,Inicjatywa” przedstawi
jeszcze dzisiaj w "STOPKLATCE" trasę
najnowszego
projektu
TransOceania
eXpedition2012.
TransOceania eXpedition 2012 to czwarta
wyprawa rowerowa z cyklu Rowerem
Pisane, rozpoczęła się na północy Nowej
Zelandii, a zakończyła na północy Australii.
Wyprawa liczyła 89 dni, a uczestnicy
pokonali 6105km.

Dnia 19.12.2012 odbył się Turniej Halowej
Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora
naszej szkoły. W zmaganiach sportowych
wzięły udział drużyny z następujących
gimnazjów: Wąbrzeźna, Nowej Wsi

Królewskiej, Książek i Ryńska. Szczegółowe
wyniki w dniu jutrzejszym

KAŻDA LITERA ALFABETU
MOŻE WIĄZAĆ SIĘ
ZE STUDNIÓWKĄ
A jak alkohol – nie wnoś go na bal. Nie
chodzi o to, żeby się upić, tylko dobrze bawić
B jak bal – twój pierwszy prawdziwy, wielki
zbliża
się
wielkimi
krokami
C jak czerwona bielizna – dziewczyny, które
taką mają, powinny bez problemu zdać
maturę
D jak dobry humor – podstawą udanego
balu. Bez niego nie ma co wychodzić z domu

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
CHŁOPCÓW DRUŻYN
GIMNAZJALNYCH
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E jak egzamin dojrzałości – spokojnie, to za
100 dni. Teraz myśl o zabawie
F jak fotograf – na zabawie go nie zabraknie,
podobnie jak videofilmowca
G jak gra orkiestra (albo didżej) – nie musisz
być mistrzem parkietu, żeby tańczyć przy
tym, co zagrają. Obyś tylko przez całą noc
nie podpierał ścian
H jak hity – na pewno potańczysz nie tylko
przy muzyce, którą teraz serwują stacje
radiowe i dyskoteki. Równie dobrze będziesz
bawić się przy muzyce z lat 60- i 70-tych
I jak impreza – jeśli słowo "studniówka” cię
stresuje, pomyśl sobie, że to impreza, tylko
taka większa
J jak jedzenie – nie zostawiaj wszystkiego
na talerzu, przecież zapłaciłeś już za
smakołyki
K jak kultura – żadnego obgadywania i
wyśmiewania podczas imprezy

S jak stres – rzecz ludzka, ale nie dajcie się
zjeść stresowi. Studniówka ma kojarzyć się
z przyjemnością, a nie nerwami
T jak taniec – nawet, jeśli pomylisz kroki
poloneza, nie przejmuj się. Sam nie tańczysz
U jak ubiór – jest ważny, ale pamiętaj, że to
nie szata zdobi człowieka
W jak wydatki – ciemna strona studniówki.
Rodzice coś o tym wiedzą
Z jak zespół – sprawdzeni muzycy podstawą
dobrej zabawy
Ż jak życzymy wam udanego wieczoru.

MIKOŁAJKI W SZKOLE
Tradycyjnie

już,
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grudnia,

uczniów,

L jak lampka szampana – wystarczy, żeby
dobrze bawić się bez innego alkoholu
M jak makijaż – dziewczyny, podkreślcie
atuty, ale nie przesadzajcie z tuszem,
pudrem i kreskam
N jak nauczyciele – będzie okazja, żeby
belfrów poznać od imprezowej strony
O jak okazja – do wytańczenia się na
najbliższe 100 dni
nauczycieli i pracowników szkoły witało
dwóch Mikołajów w asyście czterech
Śnieżynek.
Następnie
ten
barwny
mikołajowy korowód
wędrował po
korytarzach i klasach częstując wszystkich
łakociami. W całej szkole rozbrzmiewały

P jak punktualność – nie ma nic gorszego,
jak spóźnić się na swojego poloneza
R jak rozmowy – przy studniówkowym stole
nie mówcie o ocenach i sprawdzianach. W
końcu: to nie szkoła
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głosy Mikołajów "ho ho ho hoo..." i
towarzyszące im odgłosy dzwoneczków, a
na
przerwach
mogliśmy
słuchać
nastrojowych świątecznych piosenek. To
wszystko wprowadziło gawiedź szkolną i
nauczycieli w dobry nastrój, a i lekcje
przebiegały weselej.
Mikołajki w szkole to nie tylko okazja do
rozluźnienia atmosfery podczas lekcji, to
także szansa, by poprawić nastrój sobie i
innym. Możemy obdarować kolegów z klasy
albo kogoś spoza naszego najbliższego
otoczenia. Nie chodzi wcale o drogie
prezenty, ale drobne gesty i życzliwość.
W tym szczególnym dniu ogłoszona została
charytatywna akcja pomocy na rzecz naszej
uczennicy Justyny, która jest w trudnej
sytuacji osobistej.
W dniu Św. Mikołaja nasi uczniowie
odwiedzili również przedszkole dla dzieci z
ubogich rodzin w Ochronce im. E.
Bojanowskiego parafii Matki Boskiej
Królowej Polski wręczając wzruszonym
dzieciom zebrane przez Samorząd
Uczniowski zabawki.

pracowników szkoły i zaproszonych gości,
pracowników, którzy są na emeryturze.
Tradycją w naszej szkole są Wigilie klasowe,
organizowane przez poszczególne klasy i
wychowawców. Jest to ostatni dzień nauki
przed świętami – w tym roku przypadły one

na 21 grudnia. Tego dnia wszyscy akcentują
zbliżające się Święta i Wigilię. Zarówno
nauczyciele jak i uczniowie spotykają się w
swoich klasach wspólnie łamiąc sie
opłatkiem, składając sobie życzenia,
kolędując
oraz
spożywając
razem
przygotowane postne potrawy. Wigilie
klasowe zbliżają wszystkich do siebie i
wprowadzają do szkoły nastrój świąteczny.
Wszystkie potrawy wigilijne przygotowywane
były przez uczniów poszczególnych klas. Na
stołach wigilijnych znajdowały się m.in.
krokiety z barszczem czerwonym, śledziki,
sałatki, nie zabrakło chipsów (choć to nie
należy do tradycyjnych potraw wigilijnych) i
przede wszystkim wypieków świątecznych.
W atmosferę świąteczną wprowadziło
uczniów wspólne kolędowanie i świąteczne
życzenia składane podczas łamania się
opłatkiem.

WIGILIA SZKOLNA
Dnia 21.12 br. po trzeciej godzinie lekcyjnej
odbyły się wigilie klasowe, a o godz. 13:00
spotkanie
opłatkowe
nauczycieli,
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Nauczycieli zapraszamy także do oglądania
zdjęć w zakładce Dokumenty dla nauczycieli
(po zalogowaniu).

Gołembiewska Karolina II TL

POWIATOWE MISTRZOSTWA
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT I
CHŁOPCÓW

Stachulak KarolinaII TL
Afekt Monika III TE
Kwiatkowska Aleksandra III THO
Kujawska Natalia III TE
Chłopcy:
Kujawski Damian I TL
Wiciński Jarosław I TMH
Kalinowski Dawid I TM
Sopel Krystian II TMH
Zamorowski Przemysław II c WZ
Masłowski Seweryn II c WZ

W dniach 8.01 - 9.01.2013 r. odbyły się
POWIATOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W
PIŁKĘ
SIATKOWĄ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW.
Wyniki z dnia 08 stycznia 2013
CHŁOPCY
I miejsce – ZSZ Wąbrzeźno
II miejsce – ZS Wronie
III miejsce – ZSO Wąbrzeźno
Wyniki z dnia 09 stycznia 2013
DZIEWCZĘTA
I miejsce – ZSZ Wąbrzeźno
II miejsce – ZSO Wąbrzeźno
III miejsce – ZS Wronie
Skład naszych reprezentacji przedstawiał
się następująco:
Dziewczęta:
Gołembiewska Ilona – I TL
Trestka JoannaI TL
Szychułda JoannaI TL
Ładniak MartaI TL
Krzysztofik Paulina I TL

Cieślak Jerzy III d WZ
Wiśniewski Mateusz III d WZ
Rygielski Grzegorz III TMH
Klajszmidt Tomasz I TMH
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STUDNIÓWKOWY BAL

Uczniowie
z
kolei
podziękowali
wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za
opiekę, zaangażowanie w wychowanie,
radość z sukcesów i zainteresowanie ich
problemami. Symbolem podziękowania było
wręczenie kwiatów.
Zabawnym akcentem uroczystości był
program kabaretowy przygotowany przez
maturzystów. Zaprezentowali oni skecz
związany ze szkołą i nauczycielami oraz
taniec - złudzenie optyczne. Śmiechu było co
niemiara! Program podobał się młodzieży,
rodzicom, nauczycielom i zaproszonym
gościom.
Dopełnieniem części oficjalnej studniówki
było wystąpienie p. Anny Brzezińskiej,

11 stycznia dla wszystkich maturzystów
naszej szkoły nie był zwyczajnym dniem,
ponieważ ich myśli zaprzątało jedno –
pierwszy tak ważny bal w życiu, czyli
studniówka. Zgodnie z panującym w ZSZ

zwyczajem uczniowie klas czwartych,
THO/TMH, TE i TL, wraz z wychowawcami,
pp. V. Fijołek-Trzcińską, L. Bytnar oraz E.
Rutkowską, wzięli udział w uroczystości,
która odbyła się w szkolnej sali
gimnastycznej. Po przywitaniu wszystkich
przybyłych rozbrzmiały dźwięki poloneza i
maturzyści ruszyli do tańca. Układ został
opracowany pod kierunkiem nauczycieli
wychowania fizycznego.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał
pan dyrektor, S. Bytnar. Zauważył, że
niedługo maturzyści przystąpią do ważnego
życiowego egzaminu - matury, po którym
opuszczą mury szkoły. Życzył uczniom
uzyskania jak najlepszych rezultatów i
powodzenia w życiu, a także udanej
studniówkowej zabawy.

przedstawicielki rodziców uczniów klas
maturalnych. Miłe słowa skierowała do
nauczycieli i młodzieży, dziękując za trud
wychowania i nauki.
Następnie wszyscy udali się do restauracji
„Oaza”, w której rozpoczęła się trwająca aż
do rana wesoła zabawa.
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JESTEM UCZNIEM – BĘDĘ
PRACOWNIKIEM II - kolejne
projekty

Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz w Zespole
Szkół we Wroniu.
Projekt opracował i złożył Powiat Wąbrzeski
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski w Toruniu o
dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego projektów w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa
zawodowego".
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Ruszają w naszej szkole kolejne projekty,
będą realizowane do 30.09.2014
W roku 2013 w ramach projektu
przeprowadzone będą:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z matematyki - (nauczyciele prowadzący
Lukrecja Bytnar 40 h i Lucyna Szczygłowska
- Rarus -40 h)
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
z matematyki (nauczyciel prowadzący
Lukrecja Bytnar - 40 h)
z j. niemieckiego (nauczyciele prowadzący:
Hanna Kowalska - 50 h i Anna Wilamowska 50 h)

PODSUMOWANIE I SEMESTRU
Pod koniec I semestru 2012/13r. do naszej
szkoły uczęszczało 536 uczniów, w tym 245
dziewcząt.
Podział na typy szkół przedstawia się
następująco”
 Technikum – 272 uczniów
 ZSZ – 218 uczniów
 Technikum Uzupełniające(TU) – 46
słuchaczy
Najlepsze wyniki w nauce – (biorąc pod
uwagę % bez ndst.) uzyskały klasy:
1. IV TE – 93,75%
2. IV THO/ TMH – 83,33%
3. III TMH – 73,73%
Najgorsze wyniki w nauce – ( bez ndst.)
osiągnęły klasy:
1. III c – tylko 34,78% bez ndst
2. I b – 38,46%
3. II c – 42%

- z przedsiębiorczości + j. angielskiego „Euro
Ekonomika" (Aleksandra Goldyszewicz - 56
h i Aleksandra Ługiewicz - 56 h)
- zajęcia podwyższające kompetencje
zawodowe z mechatroniki (Tomasz
Wilamowski - 24 h) w CKPiU
- zajęcia z doradztwa zawodowego (Anna
Szelążek - 15 h)
- zajęcia specjalistyczne „Per aspera ad
astra" (Anna Szelążek 46 h, Lucyna
Szwulińska 46 h)
- staże zawodowe.
Projekt ten będzie również realizowany w
Centrum Kształcenia Praktycznego i
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Frekwencja:

Nie jestem statystycznym
Polakiem lubię czytać książki.

TECHNIKUM:




najlepszą frekwencją wykazały się
następujące klasy:
1. III TE/THO – 93,46%
2. IV TE – 92,62%
3. I TE/THO – 92,28
największą absencja wśród klas
technikum:
4. IV THO/TMH – 81,18%
5. II TE/THO – 83,81%
6. IV TL – 84,44%

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


najlepsza frekwencja
1. I a – 83,47%
2. II a- 80,02%



klasy z najgorszą frekwencją:
1. II d – 68,42%
2. I c – 72,77%

Zachowanie:




klasy z najlepszym zachowaniem:
1. IV TE – 5,50
2. I TL – 5,39
3. III d -4,86
klasy z najgorszym zachowaniem:
1. II d – 2,42
2. III c – 2,87
3. I b- 3,08
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Uczniowie z najwyższymi średnimi po I
semestrze.

poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21

imię i nazwisko

klasa

Grzegorczyk Marta
Jankowska Małgorzata
Błażejewicz Jakub
Frącz Sebastian
Fałkowska Patrycja
Kunicka Agata
Kosiński Przemysław
Nowak Adrian
Trąba Damian
Wilczyńska Izabella
Baran Zofia
Pastuszak Bartosz
Górska Anna
Olszewska Monika
Cieśla Sylwester
Niczyporuk Dawid
Czubek Natalia
Janiszewska Monika
Moch Mateusz
Śmigrowska Ewelina
Kujawska Natalia
Krzysztofik Paulina
Jamróz Mateusz
Dembowska Dominika
Kleszczyński Szymon
Kwiatkowska Marta
Kuc Natalia
Kaźmierczak Izabela
Ślusarczyk Łukasz
Lewalski Artur
Kowalski Michał

IV TE
IV TE
II TMH/TM
II TL
IV TL
IV TE
IV TL
I TE/TMH
I TE/TMH
I TE/TMH
IV TL
II b
III TE/THO
IV TE
III c
II TMH/TM
IV TL
II TL
III TL/TM
Ia
III TE/THO
I TL
IV THO/TMH
I TE/TMH
II TL
II TL
III TE/THO
I TL
II TMH/TM
III TMH
III TU
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średnia
ocena
5,00
4,92
4,88
4,71
4,61
4,50
4,46
4,44
4,41
4,33
4,30
4,30
4,27
4,27
4,27
4,25
4,25
4,24
4,23
4,20
4,13
4,11
4,08
4,06
4,06
4,06
4,06
4,00
4,00
4,00
4,00

Klasyfikacja ogólna klas
I półrocze 2012-13r.
4 obszary punktowane

4 obszary punktowane:
- wyniki w nauce(% bez ndst od1-21
pkt
- frekwencja klasy ( technikum 1-13,
ZSZ - 1-9pkt)
- średnia klasy ( technikum 1-13, ZSZ 1-9pkt)
- zachowanie 1-23pkt.
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Przeprowadziliśmy sondę na temat

Jaki film / książkę polecilibyście
znajomym?
Do sondy zaprosiliśmy następujące klasy:
ITE/TMH, III TMH i III TE/THO.
Po zebraniu odpowiedzi pozwoliliśmy sobie
dopisać przy niektórych tytułach książek
nazwiska autorów.

Klasa I TE/TMH
Co warto obejrzeć?
Wszystkie części Szybcy i wściekli, Bejbi
blues, Jestem legendą, August Rush, Candy,
Zielona mila, Harry Potter, Skazani na
shawshank, Narzeczony mimo woli,
Udręczeni, My dzieci z dworca ZOO, Ted, 13
dzielnica, Kevin sam w domu, Film o
pszczołach, Paranormal Activity, Piła, Masz
na imię Juliet, Transformes, Listy do Julii,
Hobbit, Trylogia Władcy Pierścieni, Głupi i
głupszy, Chłopiec w pasiastej piżamie, Seks
w wielkim mieście, Trzy metry nad niebem,
Seven,
Ostatnia
piosenka,
Titanic,
Nienarodzony, Woda dla słoni, Droga bez
powrotu, Bez mojej zgody, Powrót na
błękitną lagunę, Nie zadzieraj z fryzjerem.

Nicholas Sparks, Zapałka na zakręcie –
Krystyna Siesicka, Sto dni po ślubie - Emily
Giffin, Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz Lisa See, Spóźnieni kochankowie - William
Wharton, Pojutrze- Whitley Strieber, Troja,
seria: W drodze do Emaus, Kometa, Dory
początek, Hobbit czyli tam i z powrotem J.R.R. Tolkien, Seks w wielkim mieście,
Nostalgia anioła - Alice Sebold, Ania z
Zielonego Wzgórza - Lucy Maud
Montgomery, Chłopiec w pasiastej piżamie John Boyne, Jezioro osobliwości – Krystyna
Siesicka.

Klasa III TMH
Co warto obejrzeć?
Obcy 4, Pukając do nieba bram, Eden Lake,
Rap myjnia, Władca Pierścieni, Tenacious D
the Pick of Destiny, Star Wars Stara Trylogia,
Dyktator, Borat, Trylogia Batmana, Ted,
Indiana Jones, Incepcja, Szkoła Rocka, Listy

Co warto przeczytać?
Jutro - John Marsden, Czasami warto
umrzeć - Lee Child, Intruz - Stephanie
Meyer, Hera moja miłość – Anna
Onichimowska, Metro 2033, Metro 2034
Dmitry Glukhovsky, Ostatnia piosenka 14

do M, Skazani na bluesa, Skyfall, Mad Max,
Zielona mila, Dr. Horrible.

moja miłość, Kamienie na szaniec,
Paktofonika. Przewodnik krytyki politycznej Pisuk Maciej, Hobbit - J. R. R. Tolkien.

Co warto przeczytać?
Seria Zwiadowcy, Zestaw ćwiczeń z TKM’ u
(w pomarańczowej okładce), Starcraft,
Przewodnik krytyki politycznej, Wiedźmin
Andrzej Sapkowski, Buszujący w zbożu Jerome David Salinger, Zew krwi - Jack
London, Malowany człowiek - Peter V. Brett,
Pustynna włócznia - Peter V. Brett.

z nauczycielem
wychowania
fizycznego i
wychowawcą
klasy II d wz

Klasa III TE/THO
Co warto obejrzeć?
Trylogia Władcy Pierścieni, Piła – wszystkie
części, Nad życie, Jeszcze raz, Harry Potter
– wszystkie części, P.S Kocham Cię, One
Direktion, Szybcy i wściekli, Jesteś Bogiem,
Never say never, Omen, Dom w głębi lasu,
Zmierzch, Rec, Klątwa, Resident Evil,
Hannibal, Bitwa warszawska, To nie jest
kolejna komedia kretynów, Titanic, Kevin
sam w domu, Hobbit, Killer, Trzy metry nad
niebem, Piraci z Karaibów, Hooligans,
Droga smoka, Za szybcy za wściekli, Mac i
Dawid idą do szkoły średniej, Avatar,
Igrzyska śmierci.

P. SABINĄ
MIKULSKĄ
Życiowe
motto…
…co nas nie zabije to nas wzmocni.
Najważniejszy wynalazek ludzkości to dla
mnie…
…samochód.
Lubię…
…fajnych ludzi, dobre książki i słodycze.
Nie wierzę…
…w cuda.

Co warto przeczytać ?
Tropiciel duchów - Paver Michelle, Zmierzch
- Meyer Stephenie, Droga do raju - Paullina
Simons, Pamiętniki wampirów, Wszystko się
zmieni - Patrick Jones, Spowiedź heretyka Adam Nergal Darski, Wiedźmin, Taniec z
diabłem - Kenyon Sherrilyn, Opowieść
niewiernej - Witkiewicz Magdalena, Troja,
Jedenaście minut - Paulo Coelho, Hera -

Jak ognia unikam…
…konfliktów i złych emocji.
Najbliższym z czterech żywiołów jest mi…
…powietrze.
Jak Pani spędza wolny czas?
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Najczęściej aktywnie w gronie najbliższych i
przyjaciół.

Ulubiony film, serial…
…”Róża” Wojtka Smarzowskiego.

Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i
dlaczego?
Uwielbiam lato. Ta pora roku zawsze bardzo
pozytywnie mnie nastraja.

Co Pani sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Współczesna młodzież bardzo często jest
zagubiona, ma problemy z samoakceptacją i
rozwiązywaniem problemów.

Czy mając 18 lat, wiedziała Pani, co
chciałaby robić w życiu?
Gdy miałam 18 lat bardzo chciałam
pracować z dziećmi. Właściwie się spełniło,
tylko dzieci są bardziej „wyrośnięte”.

Czego nie lubi Pani u uczniów?
Spóźniania się.
Czy zdarzyły się Pani w latach szkolnych
jakieś szaleństwa młodości?
Oczywiście, że tak, ale to pozostanie moją
słodką tajemnicą.

Jakie były Pani ulubione przedmioty
w szkole i dlaczego akurat te?
Zawsze interesowały mnie przedmioty
humanistyczne, a szczególnie historia i język
rosyjski.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Wierzy Pani w pechową 13-stkę, czarnego
kota przecinającego drogę?
Nie, nie jestem przesądna.
Sentencja, którą warto kierować się
w życiu…
…nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.
Zespół lub zespoły (soliści), których
najczęściej Pani słucha:
Dżem, Adele.

‘Sernik jogurtowy
Składniki:
3 jogurty naturalne 400 g
1 szkl. cukru
¾ szkl. oleju
7 jajek
3 budynie śmietankowe
herbatniki

Miejsce, które chciałaby Pani odwiedzić
to…
…wiele jest miejsc ciekawych i
fascynujących, jednak najbardziej
chciałabym zwiedzić Hiszpanię i Australię.
Ulubiona/e książki to…
…ostatnio „Egzamin z oddychania” Jana
Jakuba Kolskiego.

Miksować żółtka z cukrem, następnie
dodawać na przemian jogurty z olejem.
Potem wsypać budynie i na sam koniec
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dodać pianę z białek. Herbatniki ułożyć na
dnie blaszki wyłożonej papierem do
pieczenia. Piec w temperaturze 160 stopni –
1 godzinę.

½ łyżeczki sody oczyszczonej
½ łyżeczki soli
110g miękkiego masła
1/3 szklanki brązowego cukru
1/3 szklanki cukru
1 duże jajko
1 laska wanilii
2 średnie starte marchewki
1 szklanka orzechów pecan lub włoskich
½ szklanki rodzynek

Agata

Chlebek bananowy
Składniki:
3 lub 4 dojrzałe banany, rozgniecione
1/3 szklanki roztopionego masła
¾ szklanki cukru (można dać mniej, chlebek
jest dosyć słodki)
1 roztrzepane jajko
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
1 łyżeczka sody oczyszczonej
szczypta soli
1,5 szklanki mąki pszennej

W misce wymieszaj mąkę z cynamonem,
sodą oczyszczoną i solą. Ubij mikserem
miękkie masło z cukrami na puszysty krem,
dodaj jajko i dalej ubijaj, aż masa będzie
jednolita. Do masy dodaj startą na drobnej
tarce i odciśnięta marchewkę, posiekane
orzechy i rodzynki. Dokładnie wymieszaj, a
następnie dodaj mieszankę mąki i mieszaj,
aż składniki się dokładnie połączą. Dwie
blaszki do pieczenia wyłóż pergaminem.
Łyżką (ja używam łyżki do lodów) nakładaj
porcje ciasta. Pamiętaj, żeby zachować
między nimi dość duże odstępy, bo ciastka
rosną i rozlewają się na boki. Wstaw do
pieca rozgrzanego do 170 stopni C i piecz
na jasnobrązowy kolor około 12 – 16 minut.
Wystudź na kratce.
HK

W przepisie tym nie trzeba używać miksera.
W dużym naczyniu wymieszać roztopione
masło z rozgniecionymi
bananami.
Wmieszać cukier, roztrzepane jajko, wanilię.
Na końcu dodać mąkę wymieszaną z sodą i
szczyptą soli. Wymieszać. Piec przez
godzinę czasu w piekarniku nagrzanym do
170 stopni C, w formie keksówce o
wymiarach 10 x 20cm.
LJ

Batoniki musli
Składniki na 24 batoniki:
1 szklanka płatków owsianych
½ szklanki nasion sezamu
½ szklanki nasion dyni
½ szklanki nasion słonecznika
½ szklanki otrębów pszennych
1 szklanka wiórków kokosowych
1 szklanka rodzynek
½ szklanki miodu
1/3 szklanki brązowego cukru
13 dag masła

Ciasteczka marchewkowe
Składniki:
1 czubata szklanka maki pszennej
1 łyżeczka cynamonu
17

papier do pieczenia
Poniedziałek, siódma rano. W tramwaju
ścisk. Nagle wśród stłoczonych ludzi ktoś
woła:
- Czy jest tu lekarz?
- Jestem! – krzyczy pasażer z daleka i
przeciska się przez tłum.
Gdy lekarz dochodzi do wołającego, ten
pyta:
- Choroba gardła na 6 liter…?

Głęboką wyłóż papierem do pieczenia. Na
patelni na średnim ogniu upraż otręby, płatki
owsiane, nasiona dyni, słonecznika oraz
ziarna sezamu. Praż je przez ok. 10 min, aż
się zezłocą. Przełóż składniki no miski i gdy
ostygną dodaj rodzynki. Wymieszaj masło,
miód i cukier i gotuj na średnim ogniu przez
około 4 minuty, do czasu Az cukier się
rozpuści. Następnie zmniejsz ogień i gotuj
bez mieszania jeszcze 6 minut. Mieszankę
dodaj do nasion i rodzynek i dobrze
wymieszaj. Masę wyłóż na blachę wyrównaj
wierzch i włóż do lodówki. Po kilku
godzinach wyciągnij i pokrój na małe batony.

Mama mówi do syna:
- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, że wczoraj
byłeś nad rzeką i jeździłeś na łyżwach po
cienkim lodzie. Lód pękł i wpadłeś do wody
w nowych spodniach. Czy to prawda?
- Mamo, przepraszam! To się stało tak
szybko, że nawet nie zdążyłem się rozebrać!

Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:
- Dziś muszę pokazać klasę… na trybunie
siedzi moja teściowa.
- E! nie
dorzucisz…
- Paulina, po
litrze to z
ciebie nawet
niezła laska…
- Roman,
zwariowałeś?
To ja, Bronek!
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Dla Adasia
Fiałkowskiego od Uli w
golfie
Dla kochanej Asi, Moniki i Agaty buziaki od
Kozy

Dla Liszaja od cichej
wielbicielki

Dla Janusza Koseckiego od ulubionych
koleżanek Żanety i Patrycji

Dla kochanej Mordki buziaki od Kozy
Wielkiej i szalonej miłości wśród dużej
nagości dla zwykłej piękności

Całuski dla Siosi od Kochanych Ingów :*
oraz dla Nielotka Dzięciołka :D

Gorące i najszczersze życzenia wielkiej
miłości dla Grona Pedagogicznego i Dyrekcji
Szkoły

Pozdrowienia dla Adiego od tajemniczego
wielbiciela

Dla Damiana Podgórskiego: Bendzież
Mojom WALENTYNKĄ ? AJ LOFF JU.
Twa cicha wielbicielka.

Buziaczki dla moich kochanych Ingów :* oraz
dla Dzięciołka :* <3
Buziaczki dla Olci, Julci i Klaudii
od Karinki

Gorące całuski i wszystkiego
najlepszego
w
dniu
św.
Walentego!!! Kocham Cię <3
Bejbe nasz pragniemy Cię ;*!
Dla Tomasza Skicy od Edyty.

Buziaczki od Triny B dla moich
największych trzech fanek :*
Całuski dla Miśki od WAG’s :*

Pozdrawiam
Dawida
Kalinowskiego. Za jego szczery
uśmiech.
Od Diablicy =)

Dla Marty Cisło naszej
bibliotekareczki
Gorące życzenia dla singli :*

Pozdrowienia dla braci Osińskich

Dla Kochanej Klaudii od Małego Głoda :*

od Rudej.

Buziaki dla Kochanej wariatki od Olci :*

Dla Bartosza Utnickiego:
„Ile kwiatów jest na łące
Ile kropek na biedronce
Ile ptaków jest na niebie
Tyle całusów śle do Ciebie ;*”
PS. Wielbicielki z IIa (Patrycja Janik, Ada
Motycka)

Dla kochanej Kozy buziaki od Mordki
Dla Karoliny W. od Wielbiciela. Moja
Wzorkowa :*
Dla kochanej Żanetki od Pypci ♥
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