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Zapraszamy po dość długiej przerwie do lektury pierwszego w tym roku
szkolnym numeru Dużej Przerwy. Skład
redakcyjny uległ niewielkim zmianom, doszło do nas kilku uczniów z I klas, z czego
bardzo się cieszymy.
Tradycyjnie zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego stałego działu
Z ŻYCIA SZKOŁY. Znajdziecie tam informacje m.in. o Samorządzie Uczniowskim,
tegorocznych stypendystach, a także realizacji projektu Comenius i wyjeździe do
Włoch.
Dnia 8.12 br. grupa uczniów z klas
IV TMH i II TL nagrała spot reklamowy na
ogólnopolski konkurs pod hasłem „Nakręćmy się na czytanie”, więcej o tym dowiecie
się na łamach gazetki.
Kiedy człowiek doświadcza koleżeństwa i przyjaźni, w jego sercu budzi się
pragnienie miłości. Tęsknota za chłopakiem,
czy dziewczyną, z którym będzie można
w pełni zaufać i wspólnie przejść przez
życie, jest znana niejednemu młodemu
człowiekowi. Dlatego na przełomie listopada
i grudnia przeprowadziliśmy sondę wśród
wybranych klas drugich na temat cech
wymarzonej dziewczyny i chłopaka.
W dziale „Nasza Twórczość” zamieściliśmy fragment opowiadania uczenni-

cy z klasy III TOT i wiersz uczennicy z klasy
II TE, jednej z naszych redaktorek.
W tym numerze wywiadu zgodziła
się nam udzielić Pani Violetta Frączek –
kierownik praktyk zawodowych i nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych.
Poza tym w najnowszym wydaniu
Dużej Przerwy czeka na Was:
minisonda przeprowadzona wśród
uczniów i nauczycieli dotyczącą wymarzonego prezentu pod choinkę,
artykuł pt.: Deziderata – utwór zawierający wskazówki „jak żyć", tekst o
szczęściu, ludzkiej dobroci i pięknie
świata. Chcielibyśmy z okazji Świąt
Bożego Narodzenia dedykować te mądre słowa wszystkim naszym wiernym i
nowym czytelnikom, uczniom klas I.
artykuł pt.: Moc poznania autorstwa
Bruce`a Lee, a Tao Porchen Lynch (96
lat) najstarsza joginka świata także
udziela nam pewnych rad.
Nie zapomnieliśmy także o
dziale KULINARIA NA ŚWIĘTA, w którym
podajemy przepis na szarlotkę, pierniczki i
Fale Dunaju. Gazetkę kończy odrobina
humoru, kilka ciekawych sentencji i zdjęcie
grona pedagogicznego.
Życzymy miłej lektury i mamy nadzieję, że wybrane przez nas tematy przypadną naszym Czytelnikom do gustu.
Redakcja
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W roku szkolnym 2014/2015 do naszej
szkoły uczęszcza 533 uczniów
(stan na dzień 01.12.2014 r.).

W tym:
 w technikach - 293 uczniów;
 w zasadniczej szkole zawodowej - 234
uczniów,
 6 słuchaczy w szkole uczącej w systemie zaocznym.
------------------------------------------------13 klas technikum,
15 klas zawodowych,
-----------------------------------------------68 maturzystów.

- Dominika Urbańska i Katarzyna Dzikowska.
Po zakończeniu ceremonii, świeżo
upieczeni uczniowie stanęli w szranki, walcząc o miano najdzielniejszej klasy. Tegoroczną uroczystość przygotowali wychowawcy pp. V. Fijołek-Trzcińska (kl. II TE),
E. Robaczewska (kl. I TE/TM) i Ł. Molczyński (kl. I b). Uczestnikom turnieju pierwszoklasistów zaproponowali udział w następujących konkurencjach: rysowanie kota w
butach, test kociej wiedzy, picie mleka z
miski bez użycia rąk, miauczenie melodii,
taniec, bieg z jajkiem, koci makijaż oraz
zwijanie ściągi. Pokazom rozlicznych talentów przyglądało się surowe jury ( pp. dyrektor T. Gierszewski, L. Bytnar, E. Turek i W.
Trzciński ), które wyłoniło tegorocznego
zwycięzcę – klasę I TE/TM.

Dominika Sz.

W dniu 23 października br. odbyła
się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Tradycyjnie, w imieniu braci uczniowskiej, ślubowanie pierwszaków przyjęli
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Zdobywcom pucharu gratulujemy,
zaś wszystkim pierwszakom życzymy wielu
powodów do satysfakcji z bycia uczniem
naszej szkoły.
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7. Łukasiewicz Kacper I TL
Opiekunem SU jest
Pani Agnieszka Dzielska

SPOTKANIE PARTNERÓW
16.10 br. w naszej szkole odbyły się wybory

PROJEKTU WE WŁOSZECH

do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 11 - 19 października
2014 roku miało miejsce kolejne spotkanie
partnerów projektu Comenius ‘S.O.S.-Time’.
Grupa 12 osób - 8 uczniów i 4 nauczycieli z naszej szkoły pojechała z wizytą
partnerską do Castiglione del Lago we
Włoszech.

na rok szkolny 2014/15.
W komisji wyborczej zasiedli:
Makowska Joanna z kl. IV TL
Frącz Sebastian z kl. IV TL
Olszewska Jolanta z kl. II THO
Marciniak Sabina z kl. II THO
W wyniku głosowania do zarządu SU zakwalifikowały się następujący uczniowie:
1. Swergal Dominika kl. II THO- przewodnicząca
2. Sankiewicz Karolina kl. II TL - zastępca
3. Dzikowska Katarzyna kl. II TOT- skarbnik
4. Dudek Weronika kl. II THO
5. Urbańska Dominika kl. II TOT

Castiglione del Lago leży w regionie Umbria, w odległości ok. 100 kilometrów
od Rzymu.

6. Kozubowska Karolina kl. II TL
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Więcej na ten temat możecie
przeczytać na stronie szkoły w zakładkach
Comenius – Wizyty i Aktualności.

Tegorocznym laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów został uczeń
klasy IV Technikum Mechatronicznego

Jakub Błażejewicz.

Powodem zainteresowania tematyką historyczną dotycząca Krzyżaków i
zakonu krzyżackiego, a także zamków
krzyżackich jest fakt, że na naszych ziemiach, tj. w północnej Polsce jest imponująca liczba zamków krzyżackich. Powstał
pomysł, by finalnym elementem II zadania
było stworzenie mini publikacji z opisem i
zdjęciami wybranych zamków wzbogacone
o zdjęcia z odbytych wycieczek.

'The Most Beautiful Teutonic Castles'

Sebastan Frącz z klasy IV
Technikum Logistycznego w roku szkolnym
2014/2015 otrzymywać będzie stypendium
przyznane przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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z dziejów Polski i jej kultury, a także wykorzystująca aktualny kontekst (film „Miasto
44”). Opiekunami młodych aktorów byli
nauczyciele, pp. Stanisława Kowalska,
Sabina Mikulska, Ewa Rutkowska, Wojciech
Trzciński. Zaangażowanie młodzieży oraz
atrakcyjna forma akademii sprawiły, że
mówienie o przeszłości Polski może być
niebanalne i spotkać się z żywym zainteresowaniem.

Jak co roku nasza szkoła włączyła się
do ogólnopolskich obchodów Narodowego
Święta Niepodległości. 7 listopada, uczniowie wzięli udział w akademii upamiętniającej
wydarzenia z 1918 roku, która odbyła się
w sali gimnastycznej szkoły.

Montaż słowno – muzyczny przypomniał
najistotniejsze fakty historyczne. Ciekawym
elementem akademii była prezentacja multimedialna, unaoczniająca wydarzenia

UCZNIÓW II THO DO TORUNIA

Dnia 13.10 br. uczniowie klasy II Technikum
Hotelarskiego wraz z opiekunem Agnieszką
Dzielską odwiedzili trzy toruńskie hotele:
,,Gotyk"***, ,,Spichrz"*** oraz ,,Bulwar"****.
W czasie wyjazdu młodzież miała okazję
zaobserwowania wystroju wnętrz, pracy
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służb hotelowych na poszczególnych stanowiskach a także zapoznania się z ofertą
usługową wybranych obiektów.

DO BYDGOSZCZY
Dnia 05.11 br. uczniowie z klas II
TMH/THO, II TOT uczestniczyli w wycieczce
edukacyjnej na Drzwi Otwarte NBP, Oddział
w Bydgoszczy i do Europejskiego Centrum
Pieniądza. Koordynatorkami wyjazdu były
PP. Aleksandra Goldyszewicz i Agnieszka
Dzielska.

Książka – wiedza w zasięgu ręki
Dnia 8.12 br. grupa młodzieży
z nauczycielem koordynujący, Panią Lucyną

Jachimowicz nagrała filmik w konwencji
spotu reklamowego.
Ogólnopolski konkurs „Książki naszych marzeń”, organizowany przez MENj
ma na celu popularyzację czytelnictwa.
Rozstrzygnięcie konkursu przed
24 grudnia 2014. Stworzyliśmy listę 50
książek, które chcielibyśmy pozyskać do
naszej szkolnej biblioteki (to był wymóg tego
konkursu).
W tym projekcie uczestniczyli: Karolina Sankiewicz, Jakub Błażejewicz, Mariusz Betker, Mateusz Pawlikowski, Jacek
Laskowski, Magdalena Tasior, Aleksandra
Czerwińska, Bartosz Latuszek, Mateusz
Kamiński.

Szczególne podziękowania za pomoc przy
realizacji filmu składamy Panu Marcinowi
Zduniakowi, Annie Jachimowicz, Państwu
Violetcie i Wojciechowi Trzcińskim, Państwu
Ewelinie, Andrzejowi i Basi Robaczewskim,
Pani Aleksandrze Goldyszewicz, Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, P. Marcinowi
Wypychowi, Zastępcy Naczelnika US –
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Panu Marcinowi Broniewskiemu. Filmik
można obejrzeć na stronie www szkoły.

Byliśmy ciekawi, o czym marzą i co
chcieliby dostać w prezencie nasi
nauczyciele
Korzystając z okazji,
zapytaliśmy
kilku
naszych
pedagogów, czy zechcieliby
zdradzić nam, czego
życzą sobie na
święta.
Oto odpowiedzi niektórych nauczycieli:
Pani Violetta Fijołek - Trzcińska chciałaby,
aby w święta była ładna pogoda. Wymarzone prezenty: puzzle na długie zimowe wieczory, kosmetyki dobrej jakości.
Pan Artur Zubko chciałby dostać ciekawą
książkę i podwyżkę.
Pani Ewelina Robaczewska chciałaby
spędzić święta z rodziną w drewnianym
domku przy kominku.
Pan Szymon Krawczyk marzy o kolejnym
zwierzątku.
Pani Hanna Kowalska chciałaby wyjechać
z rodziną na narty. Wymarzone prezenty:
buty, książka (kryminał).
Pani Aleksandra Goldyszewicz święta
chciałaby spędzić w rodzinnej atmosferze.

Wymarzone prezenty: biżuteria, perfumy
Pani Agnieszka Bochra nie ma wymarzonego prezentu. Czeka na niespodziankę.
Pani Lucyna Szwulińska święta ma zamiar
spędzić w gronie rodziny. Wymarzony prezent: porządna suszarka do włosów
Pani Elżbieta Piątek uwielbia słodycze i
chciałaby znaleźć ich dużo pod choinką.
Pani Agnieszka Dzielska święta spędzi
z najbliższymi. Wymarzone prezenty:
upominek, który będzie przypominał o
osobie, która go podarowała, ciekawa
książka
Pani Hanna Kołpacka
Wymarzony prezent: czasowstrzymywacz
Ksiądz Bartłomiej Surdykowski
Wymarzony prezent: stół bilardowy
--------------------------------------------------------MINI-SONDA WŚRÓD UCZNIÓW
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie niektórym uczniom sprawiło kłopot. Stwierdziliśmy, że jest tak wiele marzeń, że trudno
wybrać jedną rzecz, która ucieszyłaby najbardziej.
Okazało się, że w naszej szkole jest mnóstwo łasuchów, ponieważ często wymienialiście chęć otrzymania słodyczy.
Lista najczęściej wymienianych prezentów:

gry komputerowe,
pieniądze,
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kosmetyki,
laptopy, tablety,
biżuteria,
telefony,
samochody,
motocykle,
gitary,
lustrzanki,
słuchawki, głośniki,
koty,
książki,
zegarki.
Lista oryginalnych prezentów:
opony zimowe,
wycieraczki do samochodu,
złoty długopis,
kosiarka,
wycieczka do ciepłych krajów,
randka,
rodzeństwo,
samolot,
prawo jazdy,
bilety na koncert ulubionego zespołu.
Wszystkim nauczycielom oraz uczniom
naszej szkoły życzymy, aby wymarzone
prezenty znalazły się pod choinką,
a Święta Bożego Narodzenia minęły
w ciepłej, rodzinnej atmosferze pełnej
radości i spokoju.
Edyta Ś., Ewelina K.

Po upalnym lipcu przyszedł czas …
Po upalnym lipcu przyszedł czas na nieco
chłodniejszy i bardziej wietrzny sierpień.
Kaja nie była z tego powodu zasmucona,
wręcz przeciwnie – wysokie temperatury
sprawiały, że miewała silne zawroty głowy.
Tak więc gdy cała wieś wręcz opustoszała,
to właśnie ona przesiadywała przed domem
z czerwonej cegły i wsłuchiwała się w szum
wiatru. Układał i odgrywał dziwne melodie.
Momentami wydawało się, że z tego szumu
można wyodrębnić pojedyncze słowa.
Powieki Kai były mocno zaciśnięte żeby
żadna rzęsa nie wpadła jej do oka. Nie
lubiła tego uczucia, drażniącego jakby to
peruka wpadła do środka, a nie jeden maleńki włosek. Nagle spośród ogólnego
szumu do uszu dziewczyny dotarły dziwne
hałasy, jakby wielkie chrabąszcze latały jej
obok ucha. Otworzyła oczy i na niebie dostrzegła kilka samolotów. Przypominały
wielkie, błyszczące sępy krążące nad umierającą ofiarą. Ich barwa przypominała nieco
bagienną wodę, z którą Kaja miała do
czynienia dzień wcześniej. Matka sprała ją
mocno za ubrudzone ubrania, ale ona
przecież tylko próbowała złapać maleńką
błyszczącą żabkę. Co złego jest w gonieniu
czegoś, czego się bardzo chce? I nagle
samoloty obniżyły lot, zanurzając stalowe
pyski w maleńkich obłoczkach biegnących
po niebie. Teraz huk obudził z letargu
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wszystkich mieszkańców wsi. Podwórka
zaroiły się od gapiów. …
Ciąg dalszy w następnym numerze.
Aut. Kinga Markiewicz (III TOT)

Miesiąc ciepła rodzinnego

(od łac. desideratum 'pragnienie')
Kilka lat temu jedna z nauczycielek naszej
szkoły znalazła ten piękny tekst – Dezyderatę i wręczyła go swoim wychowankom, gdy
kończyli szkołę.

Grudzień jest zawsze
pełen radości,
bo uciekają rodzinne
złości.
Każdy robi upominki
i dając innemu są wesołe minki .
Na twarzach dzieci uśmiech się pojawia,
a miłość rodzinna i pokój się zjawia.
Każdy choinkę juz przygotowuje,
nie ważne jest czy mu to pasuje ,
bo święta obchodzi się raz w roku
i maja być one pełne uroku.
Nie ważne czy jesteś stary lub młody,
ważne by nikomu nie zabrakło Urody.
Ten czas świąteczny przeżywa się razem
i nie ma być on dla kogoś urazem,
bo w każdym domu talerzyk czeka,
a niespodziewany gość zawsze zwleka.
Grudzień jest miesiącem ciepła rodzinnego,
a wszyscy innego zdania nie mają nic do
tego, bo gdy pierwsza gwiazdka na niebie
się pojawia to każdy każdemu życzenia
zmawia.

Dezyderata to utwór zawierający wskazówki
"jak żyć", tekst o szczęściu, ludzkiej dobroci
i pięknie świata. Dezyderata znaleziona
rzekomo w kościele z Baltimore w XVII
wieku (datowana na 1692 rok), tak
naprawdę jest wierszem podrzędnego poety
amerykańskiego Maksa Ehrmanna
z 1927 roku. Prostota i optymizm tekstu
przyczyniły się do jego popularności. Zrobił
on karierę w ruchu hippisowskim, na zajęciach terapeutycznych anonimowych alkoholików, w poradniach psychologicznych.
W Polsce Dezyderata została rozpowszechniona przez Piwnicę pod Baranami
(Muzyka: Piotr Walewski).

Karolina Jurkiewicz (kl. II TE)

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki spokój może być

My zaś chcielibyśmy z okazji Świąt Bożego Narodzenia dedykować te mądre
słowa wszystkim naszym czytelnikom.
z łaciny: przez
ciernie do gwiazd, przez trudy, cierpienia do
sukcesu.

w ciszy.
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oschłości i rozczarowań jest ona
Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych sto-

wieczna jak trawa.

sunkach z innymi ludźmi.

Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą,
bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. rozwijaj siłę ducha, by

Prawdę swą głoś spokojnie i jasno,
słuchając też tego, co mówią inni:

w nagłym nieszczęściu mogła być tar-

nawet głupcy i ignoranci, oni też mają
swą opowieść.

czą dla ciebie. lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. wiele obaw

Jeżeli porównujesz się z
innymi możesz stać się
próżny lub zgorzkniały,
albowiem zawsze będą
lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami
jak i planami. wykonuj z sercem swą
pracę, jakkolwiek by była skromna.
Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest
oszustwa. lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży
do wzniosłych ideałów i wszędzie życie

rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny
bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie
mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie
jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat
jest taki jaki być powinien.
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem,
cokolwiek myślisz o jego istnieniu i
czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; W zgiełku
ulicznym, zamęcie życia, zachowaj
po k ó j
ze s w ą d u s zą .

jest pełne heroizmu.

Z całym swym zakłamaniem, znojem
i rozwianymi marzeniami ciągle jesz-

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj
uczuć; nie bądź cyniczny wobec miło-

cze ten świat jest piękny...
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

ści, albowiem w obliczu wszelkiej
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… staram się wszystko lubić i nie osądzać.
Nie wierzę w…
… w pechową 13-stkę.
Co mogłaby Pani poradzić młodym ludziom, takim jak my?
Cieszcie się życiem, bądźcie odpowiedzialni
i szaleni.
Jak pracuje się Pani w naszej szkole?
Wspaniale. Jest tu wszystko co człowiekowi
potrzeba do dobrego życia wspaniali,
uśmiechnięci uczniowi, przyjazne koleżanki i
koledzy w Gronie Pedagogicznym, Dyrekcji,
obsłudze administracyjnej.
Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
z Panią Violettą Frączek - kierownikiem
praktyk zawodowych i nauczycielem
przedmiotów ekonomicznych.
Życiowe motto?
- "jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, pomyślne
wiatry nie będą Ci wiały" (Seneca).
Najważniejsza książka to? :
- Na dziś „ Rozmowy z Bogiem ‘’
Internet to dla mnie…
… okno do świata.
Najważniejszy wynalazek ludzkości …
…okulary.
Najbliższym z 4 żywiołów jest mi…
… ogień i woda.
Najważniejszym dniem w moim życiu był
…każdy dzień jest ważny.
Nie lubię…

Tak bardzo.
Jak Pani spędza swój wolny czas?
Czytam książki, rozmawiam z bliskimi.
Jaką porę roku lubi Pani najbardziej i
dlaczego?
Lato bo jestem ciepło-lubna.
Jesień bo melancholijna.
Zimę bo ma swój urok.
Wiosnę bo znowu wszystko budzi się do
nowego życia.
Jakie ma Pani największe marzenie?
Być tu i teraz. Być uważną na każdą chwilę.
Czy mając 18 lat wiedziała Pani, co będzie robić w życiu ?
Tak.
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Trzy zespoły (lub soliści), których najczęściej Pani słucha?

Czy lubi Pani film pt. ,,Kevin sam
w domu’’?

Leonard Cohen, Sting, Celin Dion, Andrea
Bocelli.

Nie lubię.

Trzy sentencje, którymi według Pani
warto kierować się w życiu , to…
… być odpowiedzialnym,
słuchać głosu swojej duszy,
zachować radość serca i umysłu.
Co Pani sądzi o dzisiejszej młodzieży?
Tak ważna jak każdy człowiek.
Czy pamięta Pani swoje jakieś szaleństwo z młodości?
Ciągle jestem młoda, dlatego szaleństwo
z tego roku zejście czarną trasą w Alpach.
Pani podróż życia to?
To odwiedzenie krajów Afryki.
Jakie potrawy wigilijne mogłaby Pani
polecić?
Barszcz czerwony, pierogi.
Czy lubi Pani spędzać święta z rodziną?
Tak.
Czy lubi Pani chodzić na pasterkę?
Tak.
Do którego roku życia wierzyła Pani
w Bożonarodzeniową działalność Świętego Mikołaja?
Do dziś wierzę w Świętego Mikołaja.

Czy Pani na okres Bożonarodzeniowy ma
w domu choinkę żywą czy sztuczną?
Żywą.
Pani sposób na nudę?
Napalić w kominku, dobra herbatka, książeczka i miły człowiek obok.
Co Pani myśli o naszej gazetce?
Jest bardzo ciekawa.
Ulubione powiedzenie do uczniów to :
,,Moje robaczki’’.
W jakim kontekście wierzy Pani w życiową trzynastkę czy czarnego kota przecinającego drogę?
Nie wierzę w pechową trzynastkę i czarnego
kota. Nadaję im inny wymiar że przynoszą
mi szczęście.
Jakie jest Pani ulubione ciasto świąteczne?
Makowiec zwijany i sernik.
Pani ulubiona kolęda to?
Beata Rybotycka, Zbigniew Preisner - Kolęda dla nieobecnych.

13

Dziękujemy Pani za udzielenie wywiadu
Emila K. i Katarzyna R.

I. OPIEKUŃCZY
II. WIERNY
III. Z POCZUCIEM HUMORU I TOWARZYSKI
W klasie II TOT/TM:

SZUKAĆ IGŁY W STOGU SIANA ... -

WYMARZONA DZIEWCZYNA:

DZIEWCZYNA / CHŁOPAK MOICH I. WIERNA
MARZEŃ
II. ATRAKCYJNA
III. CHĘTNA DO ROZMOWY, Z POCZUKiedy człowiek doświadcza koleżeństwa
CIEM HUMORU, AMBITNA
i przyjaźni, w jego sercu budzi się praWYMARZONY CHŁOPAK:
gnienie miłości. Tęsknota za chłopakiem,
czy dziewczyną, którym będzie można w I. WIERNY, OPIEKUŃCZY
II. CZUŁY
pełni zaufać i wspólnie przejść przez
III. WYSPORTOWANY I TOWARZYSKI.
życie, jest znana niejednemu młodemu
W klasie II TL:
człowiekowi.
Na przełomie listopada i grudnia przepro- WYMARZONA DZIEWCZYNA:
wadziliśmy sondę wśród wybranych klas
I. WIERNA
drugich na temat cech wymarzonej dziew- II. ATRAKCYJNA
czyny i chłopca.
III. INTELIGENTNA I WYSPORTOWANA
5 z 25 czyli oczekiwania dziewczyny/chłopaka:

WYMARZONY CHŁOPAK:

I. WIERNY,
II.
CHĘTNY DO ROZMOWY
W klasie II TMH/THO
III.
CZUŁY I OPIEKUŃCZY
(podajemy cechy, które uzyskały najwięcej
głosów):
Warto pamiętać:
WYMARZONA DZIEWCZYNA:
I. INTELIGENTNA
II. WIERNA, ATRAKCYJNA
III. WYSPORTOWANA, CZUŁA, CHĘTNA
DO ROZMOWY
WYMARZONY CHŁOPAK:

ZNALEZIENIE OSOBY NA WSPÓLNE
ŻYCIE I ZBUDOWANIE Z NIĄ TRWAŁEJ
WIĘZI WYMAGA CZASU I STARAŃ OBU
STRON.
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tylko pierwszym krokiem do zrobienia czegoś lepiej.
Źródło: https://www.facebook.com/

Zasady Bruce Lee.
Jak Wam się podobają? Nam bardzo
Skupiaj się na rzeczach których
pragniesz i ignoruj te których nie
chcesz.
Jest różnica między światem, a
naszą wizją jego lub reakcjami na to
co się w nim dzieje.
Zacznij od zmiany podejścia, nie od
zmiany świata.
Nikt cię nie zrani - chyba że mu na to
pozwolisz.
Sukces osiągają ci, którzy do niego
dążą.
To, czym jesteś wynika z twoich
nawyków myślowych.
Jeśli nie jesteś nastawiony na cel, to

Nie trać czasu. Jutro może nigdy nie
nadejść.
Nie możesz w coś wierzyć, jeśli
robisz to na pół gwizdka.
Każdego dnia to, co jest w twoim
umyśle, materializuje się.
Nigdy nie myśl o tym, co może się
nie udać. Wiem, że mój najlepszy
dzień jest co dzień.
Jeśli czekasz, aż wydarzy się coś
dobrego – wydarzy się. Nie szukaj
tragedii.
Tao Porchen Lynch (96 lat)

jak chcesz go osiągnąć?
Bądź praktycznym marzycielem obracaj marzenia w czyny.
Prawo średnich - więcej wkładasz,
więcej wyjmujesz.
To co się liczy, to twoje podejście.
Nie jestem skłonny do obrażania
kogoś, niełatwo też się obrażam.
Czym jest porażka? Niczym innym,
jak tylko nauką, niczym innym, jak

Ciasto:
3 szkl. mąki
0,5 szkl. cukru
1 kostka palmy
5 żółtek
2 łyżki proszku do pieczenia
2 łyżki kakao
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Masa:1 kg jabłek, cynamon lub przyprawa
do szarlotek
Piana: 5 białek, 1 szkl. Cukru.
Sposób wykonania:
Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiać
przez sito na stolnicę, a następnie posiekać
z palmą. Dodać żółtka i cukier. Podzielić na
3 części. Do jednej z nich dodać kakao i
wyrobić. Wszystkie zawinąć w folię (każdą
oddzielnie ) i włożyć do zamrażarki na 2-3 h.
Jedną cześć jednego ciasta zetrzeć i przenieść do przygotowanej wcześniej formy
(posmarowanej margaryną i wysypanej
bułką tartą lub mąką). Jabłka zetrzeć na
„pazurkach” a następnie rozłożyć na cieście
i posypać cynamonem. Na warstw jabłeczną
zetrzeć na tarce o dużych oczka drugą
część jasnego ciasta. Białka ubić na sztywną pianą, w połowie ubijania dodając po
trochu cukier. Nałożyć na ciasto. Ciasto
kakaowe zetrzeć na tarce bezpośrednio na
pianę z białek. Piec ok. 1 h i 15 min.w temp.
1700 C.

0,5 kg miodu
40 dag masła
2 paczki przyprawy
korzennej
1,5
kg
mąki
4 łyżeczki sody
0,5
kg
cukru
4
jaja
3 łyżeczki gęstej śmietany.
Sposób wykonania:
Miód rozpuść z masłem i przyprawą korzenną. W dużej misce wymieszać mąkę z

sodą, dodać lekko ostudzony miód, jaja oraz
cukier. Wszystkie składniki połączyć drewnianą łyżką. Potem wyłożyć na blat, dodać
śmietanę i zagnieść ciasto. Wałkować na
ciasto o grubości 0,5 cm i wykrawać pierniczki. Układać na blaszce wyłożonej papierem do piecz. i piec w temp. 1800 C do
zrumienienia ok. 15 min.

6 jaj
1 palma
1 szkl. cukru
3 łyżki kakao
2,5 szkl. mąki
2,5 łyżeczki proszku do pieczenia.
Sposób wykonania:
Utrzeć palmę z cukrem, dodać żółtka,
mąkę, proszek, pianę z białek. Dobrze
utarte ciasto podzielić na 2 części. Jedną
część wyłożyć na blachę, do 2 części dodać
kakao i 4 łyżki wody lub mleka po rozmieszaniu wyłożyć na jasną część, na ciemne
ciasto ułożyć owoce (np. wiśnie , brzoskwinie). Piec w temp. 180o C przez ok. 50 min.
Małgosia Latuszek

Koło świętej Ewy noś długie holewy.
Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.
Boże Narodzenie po wodzie
To Wielkanoc po lodzie.
Na świętego Szczepana
Bywa błoto po kolana.
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Królowie pod szopkę,
Dnia na kurzą stopkę.
Jak w Wigilię z dachu ciecze,
jeszcze zima długo się powlecze.
Pogoda na Wigilię Narodzenia,
do Nowego Roku się nie zmienia.
Wigilia jasna, święty Jan ciemny,
obiecują rok przyjemny.
Jak w Wiliję gwiazdy świecą,
kury dobrze jajka niesą
Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na
Wielkanoc będą śniegiem przywalone.
Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała,
do Wigilii zima nie nastąpi trwała.
Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak
cztery tygodnie.
Kiedy Trzej Królowie ciepełkiem obdarzą, to
sobie gospodarze o wiosence radzą.
Gdy w pełni księżyca Gody przypadają,
łagodną resztkę zimy z tego wysnuwają.
Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima długo białą.
Adam i Ewa pokazują,
jaki styczeń i luty po nich następują.

Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na
sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij.
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Nauczyciel piszę w dzienniczku uczennicy: Basia to niegrzeczna gaduła! Na drugi dzień
dziewczynka przynosi dzienniczek z adnotacją ojca: - A gdyby pan widział jej mamę,
to ho, ho!!
Koniec roku szkolnego.
Synek przychodzi ze szkoły.
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- Tato, Ty to masz szczęście
do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek
na przyszły rok - zostaję w tej
samej klasie.
zebrała Agata Kriger
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Darul Katarzyna - kl. II TE
Górska Emilia - kl. I TE
Jurkiewicz Karolina - kl. II TE
Kowalska Ewelina - kl. II TE
Kowalska Kamila - kl. II TE
Latuszek Małgorzata - kl. II TE
Rzepecka Katarzyna - kl. I TE
Szlosek Dominika - kl. I TL
Świderska Edyta - kl. II TE
Widła Mateusz - kl. I TL
Kriger Agata – kl. II TL
Opiekun: Lucyna Jachimowicz
Korekta - zespół
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Rysował KACPER ŁUKASIEWICZ – kl. I TL
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