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kRÓLOWA NAUK

W listopadzie ub. r. w naszej szkole, odbyło się pierwsze
spotkanie organizacyjne redakcji "Przeciągu". Omawiano
na nim plany związane z reaktywacją gazety i stworzeniem
szkolnego serwisu tv.
Redakcja skupia wielu uczestników z różnych klas
zaangażowanych w tworzenie zarówno informacyjnej, jak i
wizualnej strony "Przeciągu". Wszyscy mają mnóstwo
pomysłów dotyczących m.in. tematów mogących pojawić
się w szkolnym piśmie. W telewizji szkolnej, będzie można
oglądać materiały, przygotowane przez członków redakcji,
dotyczące wydarzeń, o których warto usłyszeć. Aktywny
jest e-mail redakcji przeciag@wp.pl.
W naszej redakcji jest jeszcze miejsce dla nowych
członków. Chętni mogą zgłaszać się do budynku B, sala nr
14 lub kontaktować się z niżej podpisaną. Działalność
redakcji "Przeciągu" jest naprawdę interesująca, a to że
czytacie ten tekst to efekt naszej działalności.
Redaktor prowadzący
Ola Mądrala

Digital TOP10
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POWRÓT "PRZECIĄGU"

nr 1/2017

Z POLONEZEM W NOWY ROK
13 stycznia 2017 tegoroczni maturzyści (w tym oczywiście z naszej szkoły klasy mundurowe i artystyczne,
wyróżniający się specjalną artystyczną naklejką na ubraniu) zebrali się na Świdnickim rynku by jak co roku
zatańczyć poloneza. Choreografię jak co roku przygotowali Maria i Wojciech
Śkiślewiczowie. Nasi przedstawiciele z redakcji byli na
ŚWIDNICKI
ŚWIDNICKI
tym wydarzeniu i stwierdzają jednogłośnie, że była to
naprawdę udana próba.
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KRONIKA WYDARZEŃ SZKOLNYCH

"Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij".

Sapere

aude!

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Trójce :-)
Radosne powakacyjne powitania, uśmiechy, serdeczne rozmowy w gronie przyjaciół ze szkolnych
ław, uprzejmości wymieniane z nauczycielami i pracownikami szkoły, pełne nadziei spojrzenia i
ślubowanie pierwszoklasistów - to zawsze w naszym Liceum ważne elementy tworzące klimat
pierwszego dnia roku szkolnego.
No i przemówienie dyrektora - tym razem o odwadze bycia mądrym - "Słowa antycznego poety
Horacego "Sapere aude" nabrały, w kontekście nauki w Trójce właściwego znaczenia: dorosłość

wymaga od człowieka przyjęcia
konkretnej postawy - świadomości życia w świecie
wartości ważnych dla wspólnoty gromadzącej się pod białoczerwonym sztandarem." I wspomniał także o odwadze pięknego lotu na skrzydłach wiedzy i wiary we
własne możliwości, który nie ma nic wspólnego ze skokiem na bungee, krótkotrwałej euforii kończącej
się często bolesną kontuzją.
Zuzia Urbanik
Niech zatem Moc mądrości będzie z Nami - Sapere aude!!!

Z okazji 70-lecia III LO, nasza szkoła zorganizowała uroczyste
obchody połączone ze Zjazdem Absolwentów. Część oficjalna odbyła się
w świdnickim teatrze. Potem zaproszeni goście, absolwenci i pozostali
uczestnicy
przemaszero
wali na ul. Kościelną, gdzie przygotowano występy
artystyczne, kawiarenki i inne atrakcje,
m.in. smażoną przez nauczycieli
kiełbaskę. Obchody odbyły się we
wspaniałej atmosferze, którą przede
wszystkim stworzyli bardzo licznie
przybyli absolwenci naszej s zkoły.
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Dzień Patrona

12 grudnia 2016 roku, odbył się apel
poświęcony patronce szkoły, jej życia
oraz dokonań.
Uroczystość wzbogaciła świetna
część artystyczna. Przygotowanie oraz
sam pomysł na przepiękne przedstawienie z pokazem tańca zawdzięczamy klasom humanistycznym.
Tego samego dnia odbył się finał konkursu Omnibus 2016, do którego zakwalifikowali się:
Iga Wasilewska kl. Ia
Zuzanna Urbanik kl. Ib
Aleksandra Mądrala kl. Ib
Agnieszka Dworzyńska kl. Ic
Julia Kretowicz kl. IIa
Sara Marzec kl. IIa
Mikołaj Ryszawy kl.IIa
Róża Łukawska kl. IIb
Wojciech Czarny kl. IIIa
Justyna Milcarz kl. IIIa
Zwycięzcą Omnibusa 2016 został Mikołaj Ryszawy z klasy IIa. Gratulujemy!!!

2
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Studniówka

3 lutego 2017 roku w wałbrzyskiej restauracji "Maria", odbyła się
studniówka uczniów 3LO. Jedzenie
było pyszne, atmosfera przyjemna,
muzyka znośna. Wszyscy zdawali
się być w dobrym, pozytywnym,
imprezowym nastroju. Podczas
wieczoru zorganizowano część
artystyczną która wywołała uśmiech
na twarzach wielu osób. Była to
jedna z ostatnich imprez przyszłych
absolwentów naszej szkoły, na której
mieli okazję zjednoczyć się i
wspólnie spędzić ostatnie chwile w
swoim gronie.
Ola

4

To niezwykłe wydarzenie w życiu naszej szkoły miało
swoją odsłonę 31 stycznia br. Na półpiętrach budynku A,
na rozstawionych sztalugach można oglądać prace Alicji
Skwierczyńskiej (Ib), Renaty Golasz (IIb), Elizy
Wódkiewicz (IIIb) i Wojciecha Jaworskiego (IIb).
Wszystkie kompozycje to efekt pracy z tabletem i
programami graficznymi.
Jak widać na załączonych zdjęcia nad wystawą
pracował cały sztab ludzi. Wszystkim zarządzała Martyna
Jasińska z IIb - "szefowa" wystawy wraz z Renatą Golasz.
Prawdziwe "złote ręce" dzięki, którym grafiki mają duży
format użyczyła Karolina Wenerska (IIb) (zdjęcie:
"czapeczka")...

DIGITAL TOP10 to prezentacja dziesięciu wybranych grafik
wykonanych przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy. Prace wykonane są technikami cyfrowymi
wykorzystującymi najnowsze oprogramowanie a także
narzędzia takie jak tablet graficzny.

Serdecznie zapraszamy
autorów poezji i prozy
na wysyłanie swojej
twórczości na e-mail
publikacje.przeciag@wp.pl

KONRAD

WÓJTOWICZ

Przewodniczącym Samorządu
W wyborach do Samorządu Uczniowskiego (31 stycznia 2017 r.)
wygrał uczeń klasy IIc, Konrad Wójtowicz. Członkami Zarządu SU
zostali: Adam Kita (Id), Kamila Lechocka (IIe) oraz Justyna Bańczak
(IIa).
Natomiast rzecznikiem praw uczniowskich została Monika
Marciniszyn z klasy IIc.
W głosowaniu wzięło udział 334 uczniów Trójki, czyli 85%
uprawnionych do głosowania.
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23.12.2016r., w środę, o godzinie 18, w auli 3 LO w Świdnicy im. Marii
Skłodowskiej-Curie odbyła się Biesiada Wigilijna. Wydarzenie to jest tradycją
naszej szkoły, stale kultywowaną zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
Można na niej było wczuć się w klimat świąt, zapomnieć o codziennych
troskach i zmartwieniach. Podczas wydarzenia podziwialiśmy talenty naszych

koleżanek i kolegów, w tym występ szkolnego chóru Pryma Voce. Widzowie oklaskiwali liczne występy
nawiązujące do gwiazdki, kolędowania i świąt. Tego dnia do naszej szkoły zawitało bardzo wielu gości, w tym
osoby oficjalne jak i ci, którzy kochają atmosferą świąt i są wrażliwi na dokonania artystyczne licealistów. Wszyscy
sprawiali wrażenie oczarowanych, panującym tego dnia niezwykłym, świątecznym klimatem.
Dzień ten na pewno będzie przez wszystkich mile wspominany przez długi czas i na stale pozostanie nie tylko
w naszej pamięci ale także w naszych sercach.
Materiał przygotowały: Ola Mądrala, Majki, Weronika Bryła

Poza Biesiadą Wigilijną, jak nakazuje szkolna tradycja, odbyły się również wigilie klasowe. Każda z
klas spotkała się w swoim własnym gronie wraz z wychowawcą, w
przyjemnej, sympatycznej atmosferze. Wszyscy zapomnieli
w ten dzień o sporach i kłótniach, a więzi między nami
się zacieśniły. Podzieliliśmy się opłatkiem, składając
nawzajem życzenia. Rozdawaliśmy między
sobą prezenty. Było dokładnie tak, jak w
rodzinnym gronie.
Niektóre klasy odwiedził wraz z
gitarą Pan dyrektor, przynosząc ducha
świąt i śpiewając kolędy wspólnie z
biesiadującymi klasami...

Eliza zadziwiła...Eliza zadziwiła...
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We wtorek (15.11) i czwartek (17.11) w naszej
szkole, podzielona na grupy klasa 1b odbyła lekcje z Elizą Wódkiewicz (IIIb). Eliza poprowadziła wykład związany z grafiką komputerową.
Opowiadała o tworzeniu swoich grafik

komputerowych. Wszyscy byliśmy bardzo zainteresowani jej
dokonaniami. Nie było nikogo,
kto by się nudził. Od starszej
koleżanki można było się dowiedzieć na jakim programie i
sprzęcie pracuje, co tworzy, w jaki
sposób wykorzystuje swój talent i
jak za pomocą komputera i internetu rozwija się,
poszerzając swoje horyzonty. Przedstawiła
również własne prace, które pokazały, jak wielką
wyobraźnię posiada.
Najciekawsza tego dnia, była część praktyczna, która polegała na tworzeniu postaci w stylu
komiksowym. Przekazywaliśmy sugestie

dotyczące wyglądu, ubioru, cech charakterystycznych, mogących pojawić się na rysunku a Eliza
przenosiła to na ekran.
Jak się okazuje środowisko autorów grafik,
których integruje internet to niezwykła społeczność nie znająca granic państwowych, wspierająca się nie
tylko duchowo ale też finansowo.
Niby zwykła godzina lekcyjna,

a wszyscy bawili się świetnie.
Eliza, dziękujemy...
Ola Mądrala, kl. Ib
"Przeciąg"
PS Lekcja odbyła się oczywiście pod
"dyskretną opieką" prof. Tomasza Wyrwy.

Kody szczęścia

Moja miłość, to moja rodzina
to moja żona, dzieci i wnuki
Moja miłość, to moje szczęście.

Zapraszamy wszystkich
książkoholików
do odwiedzenia

Antykwariatu
Exlibris
Antykwariat znajduje się
na ul. Przechodniej 5
Czynne: pn - pt 10:00 - 17:00,
środa nieczynne
sobota 10:00 - 13:00

www.antykwariat-exlibris.pl

Moja miłość…
moja miłość mieszka w domu
W moim domu
czeka na mnie,
Moja miłość żyje troską
- spoglądam w okno.
Moja miłość myśli o mnie
choć nie zawsze jest jej łatwo

Powrót do przeszłości!! 7
Ed, Edd i Eddie - kultowa bajka, którą pamięta
każdy dzieciak urodzony pod koniec lat 90. Jej
głównymi bohaterami są tytułowi: Ed - niezbyt
inteligentny, wysoki, zabawny, pieszczotliwie
nazywany "jednobrewym", Edd - nazywany Chudym
Eddem albo Skarpetą, najmądrzejszy z całej trójki
oraz Eddie - pewnego rodzaju przywódca, który
wymyślał różne dziwaczne sposoby na
zdobycie pieniędzy bądź łamiszczęk.
Lub też jednego i drugiego. Na pewno
pamiętamy uśmiechy pełne satysfakcji i
policzki wypchane ogromnymi słodkimi kulkami, gdy już któryś z pomysłów
udało się zrealizować!
W kreskówce występuje tylko
dwunastu bohaterów. W sezonie piątym
(czyli ostatnim) pojawiają się też w
niektórych odcinkach postacie dorosłe,
ale są to tylko cienie lub kawałki ciał. W
filmie "Ed, Edd i Eddie: Wielkie Kino"
pojawia się również starszy brat
Eddiego.
Bajka w wielu momentach parodiuje
znane produkcje. Wyprodukowano na
jej podstawie kilka gier i miała ona
osiem różnych nominacji do nagród dla
tego typu animacji, z czego otrzymała dwie.
A teraz ciekawostki.
¬ Każda postać ma inny kolor języka (nie, to

jeszcze nie czas na teorie spiskowe;)).
¬ Piąty sezon wprowadza duże zmiany w
kreskówce, bo nie dość, że pojawiają się

fragmenty dorosłych postaci, to w dodatku całość
wykonana jest techniką komputerową, a nie - jak
przez pierwsze cztery sezony - ręcznie.
Dodatkowo akcja pierwszych czterech sezonów
dzieje się w lecie, ostatniego zaś - na jesień, na
początku roku szkolnego.
¬ Ed, Edd i Eddy to najdłużej emitowana

kreskówka na Cartoon Network (prawie 11 lat).
¬ Podczas trwania całego serialu tylko trzem
osobom udało się rozgniewać Eda - Johnny'emu,
Sarah i bratu Eddy'ego.
¬ Chudy Edd nosił czapkę,
ponieważ był wzorowany na
autorze kreskówki, D. Antonucci, którego część włosów
spłonęła w pożarze. Nosił on
taką właśnie czapkę skarpetę,
dopóki nie odrosły mu włosy.
Mamy nadzieję, że miło wspominało Wam się bajkę dzieciństwa.
A jeśli dotąd jej nie znaliście (czy to
w ogóle możliwe?), radzimy niezwłocznie ją obejrzeć!
Przygotujcie się na ogromną
dawkę śmiechu!
Majki
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dla tych
co czytają
.

Książka "Bez nich ja nie mam po co żyć, ja żyję tylko dla
nich…" Adama Kity jest autobiografią.
Opisuje w niej swoją sytuację rodzinną z przeszłości, jak
dorastał i jak wiele trudności napotkał w życiu. Możemy się z
niej dowiedzieć o jego wcześniejszej sytuacji domowej jak i o
tym jak mu się żyje w domu dziecka.
Powiem szczerze, że nie byłam przekonana do tej książki,
jednak mile mnie ona zaskoczyła. Uważam, że bohater (czyli
Adam) jest naprawdę silnym człowiekiem. Jestem pełna
podziwu, że po tym wszystkim co przeszedł nie załamał się lecz

ze sobą, jakby na siłę, przecinki i kropki zostały postawione w
nieodpowiednich miejscach i/lub nieodpowiednich ilościach.
Myślę, że jest ich tak wiele przez to, że Adam sam zajmował się
wszystkim. Mógł nie dopatrzyć się niedociągnięć lub po prostu
nie zwrócić na nie uwagi, bo za bardzo wczuł się emocjonalnie.
Według mnie jednak mógł poprosić kogoś o pomoc w poprawie
błędów, chociażby swojego opiekuna. Opis na tylnej części
okładki także pozostawia wiele do życzenia - czcionka nie
akceptuje polskich znaków i tam również są błędy.
Jeszcze jedną rzeczą, która mnie nie usatysfakcjonowała,
jest brak podania wieku
bohatera przy najważniejszych momentach jego
życia. Zdaję sobie sprawę z
tego, że nie jest to potrzebne, by powieść lepiej się
czytało, ale na pewno pomogłoby mi to lepiej
wyobrazić sobie wszystko.
Mimo to, trzeba przyznać, że wydanie książki
samemu nie jest rzeczą łatwą. Gdyby tak było, co
najmniej połowa uczniów i nauczycieli naszego
liceum już miałaby na koncie kilka z nich.
Dużym plusem powieści są obecne w niej zdjęcia.
Są przy ważnych, bądź mniej ważnych sytuacjach z
życia Adama. Podane są osoby je robiące. Bardzo mi
się ten pomysł podoba. Dobrze się to także czytało ze
świadomością, że w każdej chwili można Adama
zapytać, co miał na myśli w danym fragmencie, co
działo się dalej i tym podobne.
Koncepcja napisania autobiografii przez osobę
niepubliczną, nikomu nie znaną, nie spotkała się z
pozytywnym odbiorem, gdy mówiłam o niej swoim
znajomym. Niemniej myślę, że to nie tyle autobiografia, a - jak już wcześniej napisałam - pewna forma
"ostrzeżenia". Ludzi to myli. Myślą sobie: "Co ten
chłopak ma do opowiedzenia?", "Skoro on mógł, to ja też
napiszę książkę o swoim życiu, czemu nie!", et cetera. Jednak
według mnie to bardzo ciekawa sprawa. Pokazanie, jak wygląda
życie dzieci alkoholików i to właśnie z ich perspektywy może
być dla tych ludzi "chluśnięciem" prawdy w twarz, obudzeniem
ich z letargu. Może sprawić, że zauważą swój błąd i zaczną się
leczyć, nim stracą wszystko, co dla nich ważne, przede
wszystkim - jeśli są rodzicami - własne dzieci.
Nie każde z nich spotka taki los jak autora.
Adam skupił się na własnych odczuciach, by porównać swój
los do życia innego dziecka, które nie miało w życiu lekko, a jego
rodzice (bądź jeden z nich) również popadli w alkoholizm. Nie
wszyscy mieli szansę się rozwinąć. Nie każdy mógł zrobić coś ze
swoim życiem. Adaś jest przykładem kogoś, kto walczy i nie
poddaje się przeciwnościom losu.
Uważam, że książka ta jest godna polecenia.
Majki

.

owa recenzja
wciąż idzie do przodu.
Podczas lektury z niecierpliwością czekałam co się wydarzy na następnej stronie.
Co chwilę działo się coś co było dla mnie
kompletnym zaskoczeniem.
Adam sam wydał książkę a także
przeprowadził korektę. To dowód na to, jak
mimo wielu napotkanych trudności, radzi
sobie z przeciwnościami losu. Napisanie tej
autobiografii z pewnością nie było dla niego
łatwe.
Moim zdaniem książka jest jak najbardziej warta przeczytania.
Alex
***
Książka pod tytułem "Bez nich ja nie
mam po co żyć, ja żyję tylko dla nich"
została napisana przez ucznia naszego
liceum, Adama Kitę, z klasy 1d.
Na samym początku, gdy usłyszałam od Adama, jaki tytuł
ma jego książka, pomyślałam, że będzie ona o przyjaźni lub
czymś podobnym - o typowych przeżyciach nastolatka. Dopiero, gdy dostałam ją do rąk, zorientowałam się, z jak poważną
rzeczą mam do czynienia.
Adam opowiada w swym dziele o swoim życiu, o tym, jak
było mu ciężko, o swojej rodzinie. Udostępnia czytelnikowi
wiele faktów ze swojego życia, którymi nie każdy byłby w stanie
się podzielić. Traktuje to jako przestrogę dla wszystkich, by
przez alkohol nie zaniedbali swoich relacji z bliskimi, by nie byli
egoistami, bo przez myślenie wyłącznie o swoich potrzebach w
mgnieniu oka mogą stracić wszystko, co do tej pory zyskali.
Książka nie jest "opasłym tomiskiem". Dlatego chwycić
może ją każdy, z ciekawości. Dzięki jej niewielkiej objętości i
prostej, acz ładnej oprawie graficznej, trafi do wielu rąk i z
pewnością zostanie z uwagą przeczytana, mimo rażącej ilości
błędów, głównie stylistycznych. Zdania są za długie, posklejane

WARSZTATY MULTIMEDIALNE EMPIRIA
17 października 2016r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy odbyły się warsztaty
multimedialne. Brała w nich udział klasa 1b, która miała okazję wczuć się w rolę animatorów filmowych.
Na warsztatach tworzono filmiki animowane, w których poruszane były tematy dotyczące zagadnień
związanych z codziennym życiem. Uczniowie mieli dostęp do profesjonalnego sprzętu, dzięki któremu
mogli dać upust swej wyobraźni, tworząc nagrania. Efekty pracy były naprawdę zadowalające.
Skończone filmy puszczane były w finale projektu, który odbył się 16 grudnia. Obecnie efekty pracy
pierwszoklasistów podziwiać można na Youtube.
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Kilka słów o świętach które
obchodziliśmy niedawno.
Wszystkich Świętych - początkowo święto to obchodzono 13 maja. Wtedy chodziło o oddawanie
czci męczennikom, którzy ginęli w imię Chrystusa w 837 roku.
Papież Grzegorz IV zarządził, że 1 listopada będzie dniem
poświęconym pamięci wszystkich świętych.
Dzień Zaduszny - jego nazwa odnosi
się do charakteru święta, w którym powinniśmy się modlić o nasze dusze. Dzień
Zaduszny w Polsce związany jest również z
pogańskim świętem Dziadów, którego
celem było nawiązanie kontaktu z duszami
zmarłych.
Dzień Niepodległości - Polska zniknęła z mapy Europy i
świata w 1795 roku po trzecim rozbiorze.
Dopiero I wojna światowa dała szansę na
zwycięską walkę o niepodległość. 11 Listopada
1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska
odzyskała wolność. Właśnie, dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości.
W listopadzie obchodzimy też wiele innych
ciekawych świąt, a oto kilka z nich: 16 listopada Dzień Tolerancji, 17 listopada - Dzień
Rzucania Palenia, Dzień Studenta, 21
listopada - Dzień Życzliwości, noc z 29/30
listopada - Andrzejki.
No właśnie, Andrzejki. Święto to zazwyczaj
kojarzy nam się z różnego rodzaju wróżbami i
ogólnie świetną zabawą, ale czy wiecie skąd się
wzięło?
Andrzejki były dawniej ostatnim momentem na zabawę, tuż
przed adwentem. Kończyły zwykły okres w
kalendarzu liturgicznym, bo pierwsza niedziela
po Andrzejkach to właśnie pierwsza niedziela
adwentu. Obecnie okres Adwentu w Kościele
Katolickim nie jest okresem postu, a jedynie
czasem refleksji, czasem oczekiwania na
przyjście Zbawiciela.
Grudzień to również miesiąc z wieloma
świętami.
1 grudnia - Światowy Dzień Walki Z AIDS
3 grudnia - Dzień Niepełnosprawnych
5 grudnia - Dzień Wolontariusza, Dzień
Pomocy Cierpiącym
17 grudnia - Dzień Bez Przekleństw
21 grudnia - Początek astronomicznej zimy (najkrótszy dzień
w roku)
24 grudnia - Wigilia
25 grudnia - Boże Narodzenie
26 grudnia - Boże Narodzenie (dzień drugi)

28 grudnia - Dzień Pocałunku
31 grudnia - Sylwester
Mikołajki - w niektórych krajach św. Mikołaj uchodzi za
patrona szczęśliwych małżeństw, do którego swoje prośby
zanoszą samotne panny oczekujące cudownej interwencji
Opatrzności. Gdzie indziej jest on opiekunem piekarzy, na
pamiątkę rozdania chleba, jakie miało miejsce w Myrze
dotkniętej głodem. Portretowany z kotwicą,
patronuje marynarzom, rybakom i handlarzom morskim, miał zapewnić bezpieczeństwo na morzu i szczęśliwy powrót do portu.
Wigilia - w Polsce zyskała popularność
w XVIII w., a w XX w. stała się powszechną
tradycją. Tego dnia w wiejskich chatach i
dworach umieszczało się w czterech rogach głównej izby cztery
snopy zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby narodzony
Jezus nie skąpił w Nowym Roku niezbędnego
pokarmu dla zwierząt i ludzi.
Boże Narodzenie - od wieków, na terenach
Polski punktem kulminacyjnym dnia Wigilii oraz
całego bożonarodzeniowego okresu jest uroczysta wieczerza. Czasem określana jest wilią,
bądź wigilią (jak cały ten dzień), pośnikiem,
postnikiem, obiadem, lub Bożym obiadem
Sylwester - 31 grudnia, który jest wigilią
Nowego Roku, nazywamy Sylwestrem. Pochodzenie tej nazwy tłumaczy legenda. Według
proroctwa Sybilli w tysięcznym roku miał
nastąpić koniec świata, za sprawą latającego
potwora, ognistego smoka Lewiatana. Legenda
głosiła, że potwór ten, śpiący w lochach Watykanu, uwięziony
został przez papieża Sylwestra I. Gdy jednak smok się nie
pokazał, przerażenie zmieniło się w radość i tego dnia, a raczej
nocy hucznie ucztowano. I tak zostało do dziś.
Nowy rok się zaczął. A z nim zapewne
spełnianie noworocznych postanowień. Czy poza
Świętem Trzech Króli obchodzimy takie uroczyste
dni:
7 stycznia - Dzień Dziwaka
11 stycznia - Dzień Wegetarian
15 stycznia - Dzień Wikipedii
18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka
31 stycznia - Dzień Przytulania obchodzony
także 24 czerwca
Święto Trzech Króli - Święto chrześcijańskie obchodzone
na pamiątkę Trzech Mędrców (Króli), którzy udali się do
Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi
Chrystusowi. W kościele katolickim obchodzone 6 stycznia
każdego roku.
Alex

Półmetek nieoficjalnie

Drugie klasy III LO (IIa, IIb, IIc)
zorganizowały półmetek w piątek, trzynastego stycznia w Zajeździe pod Wierzbą. Impreza zaczęła się o 19, a skończyła
się o drugiej w nocy. Wszyscy bawili się
świetnie i mają dobre wspomnienia. Jest
to preludium do studniówki, która czeka
drugie klasy za rok... Pomimo, że
impreza miała charakter pozaszkolny, to
jej uczestnicy to przede wszystkim uczniowie naszej szkoły. Cieszymy się, że
mogliśmy spędzić tak miło czas, w gronie
wspaniałych ludzi.
Renata
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Pączki
domowe
500 g mąki, drożdże
4 łyżeczki cukru

waniliowego

100 g masła lub margaryny, sól
250 ml letniego mleka
Wszystko prócz mleka wymieszać, stopniowo dodawać mleko.
Ciasto urabiać, aż będzie gładkie. Odstawić w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Gdy podwoi swoja objętość krótko wyrobić, rozwałkować
na grubość ok. 1 cm. Z ciasta wycinać talarki (śr. ok. 5 cm), w środku
każdego zrobić dziurkę. Pączki smażyć na rozgrzanym tłuszczu do
uzyskania złotego koloru z obu stron. Odsączyć na ręczniku
papierowym, wypełnić konfiturą lub posypać cukrem pudrem.

DOMOWE SŁODKOŚCI
Brownie
2 tabliczki
gorzkiej czekolady
1 kostka masła
100 g mąki
300 g cukru
6 jajek
250 ml wody
Wodę zagotować w rondlu. Dodać masło i czekoladę. Gotować na
małym ogniu do uzyskania jednolitej masy. Odstawić do ostygnięcia.
W misce zmiksować jajka z cukrem i mąką, dolać wystudzoną
masę czekoladową. Wymieszać.
Piec nagrzać do 200 st. C, piec 18-20 minut, do momentu aż ciasto
przestanie być płynne w środku.
Można polać polewą czekoladową lub przyprószyć cukrem
pudrem.
Nyks Łukasiewicz
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"Czarna skrzynka" jest teraz w bibliotece. Do niej można wrzucać
pozdrowienia, życzenia i pragnienia...
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SPOSOBY NA NAUKĘ - Jak się skupić?
Rozpoczął się już drugi semestr, a nauki nie ubywa. Nie zawsze wszystko wchodzi do głowy tak jak powinno, szczególnie, gdy ma
się problem z koncentracją. Jednak na szczęście istnieje kilka sposobów na trudności w nauce, pracy itd.
Gdy zabieramy się za odrabianie zadań domowych, najlepiej pozbyć się czynników rozpraszających nas, odwracających naszą
uwagę. Oznacza to, że lepiej wyłączyć telefon, telewizję i pochować szpargały znajdujące się na biurku. Dobrze jest się wygodnie
ubrać, tak by ubiór nam nie przeszkadzał i nie denerwował. Ważne jest, by nie czuć głodu. Gdy czujemy głód, trudno jest się skupić na
wykonywanym zadaniu. Warto jest pić dużo płynów, dzięki nim będziemy dłużej czuć sytość. Na niektórych pozytywnie wpłynie
herbata, napój energetyczny lub kawa, jednak nie ma co z tym przesadzać, ponieważ może to wywołać jeszcze większe rozkojarzenie.
Gdy mamy się uczyć, najlepiej robić to "sesjami", trwającymi np. po godzinie. Między nauką róbmy sobie przerwy, ponieważ nie ma
co na siłę siedzieć przy książkach po 7 godzin. Wywoła to u nas takie znużenie, że nic nie będzie chciało wejść do naszej zmęczonej
głowy. W nauce czasem też pomaga muzyka. Kiedy słyszymy lubianą przez nas piosenkę, jesteśmy mniej ospali i bardziej
zmobilizowani. Oczywiście dobrze, żeby leciała nie za głośno, bowiem ma nas motywować, nie odciągać od pracy. Na zachętę
możemy zjeść kawałek czekolady, lub kilka orzechów, to nam na pewno nie zaszkodzi.
Sposobów na koncentrację jest bardzo wiele, jedne działają, inne nie. Warto jednak próbować, które sprawdzają się najlepiej w
przypadku naszej osoby, ponieważ każdy jest inny i ma inny organizm.
Ola M.
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KRZYŻÓWKA
1. Rzymski bóg miłości
2. Pokarm wabiący ryby
3. Nad kolanami
4. Nad oczodołami
5. Podstawa filaru
6. Czasem z kukułką
7. Całuśny półpasożyt drzew
8. Sukulent pustynny
9. Bogini niezgody

1
2
3
4
5
6
7

Autor: Zuzia
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HOROSKOP

9

owy
BARAN - szykuj się na bliski atak patelniany. A
może ktoś po prostu chciał ci coś wytłumaczyć.
Łopatologicznie.
BYK - twoja uparta natura będzie wielkim
atutem w tym roku.
BLIŹNIĘTA - NŻM znów da o sobie znać. Zbyt
duży wpływ bliskości Księżyca.
RAK - w związku ze zbliżającymi się świętami
możesz poczuć silną chęć zostania w domu z
rodziną.
LEW - na dyskotece poznasz miłą brunetkę o
bursztynowych oczach. To przeznaczenie...
PANNA - lusterka wyszły z mody. Karabin w
dłoń! Kobieta też może walczyć!

WAGA - spodziewaj się niespodziewanej wizyty
przyjaznego wampira z prezentami.
SKORPION - silny instynkt snu zimowego nie
da ci normalnie funkcjonować. Co poradzisz? W
porównaniu z pustynią jest tu sporo zimniej.
STRZELEC - Ksesesesese... Ten rok przetrwasz
w krzyżackich barwach - śnieg i węgiel.
KOZIOROŻEC - jeśli poczujesz ochotę grać
Szopena na fortepianie, nie tłamś tego! Właśnie
odkryłeś nowy talent!
WODNIK - dopadnie cię polskie szczęście.
RYBY - jeżeli jakiś Chińczyk wyprawił ci
przyjęcie urodzinowe - nie przejmuj się. To
pewnie pomyłka.
Nyks Łukasiewicz
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