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Już niedługo koniec roku
szkolnego. 23 czerwca to dzień
wyczekiwany przez niejednego
ucznia , bowiem będzie to ostatni
dzień szkoły.
Na dworze jest Słonecznie,
dni coraz dłuższe, Słońce coraz
bardziej upalne. Przez to myślami wędrujemy daleko od
szkoły. Na lekcjach coraz ciężej
się skupić. Puste po odejściu
trzecioklasistów korytarze, przypominają nam o tym ,że koniec
zajęć szkolnych coraz bliżej.
Lato zbliża się wielkimi krokami.
Dla niektórych jest to czas
błogiego lenistwa, pamiętać
jednak trzeba, że możemy
wykorzystać ten czas ciekawie,
robiąc coś dla siebie.
ciąg dalszy str. 4
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Id - minął pierwszy rok...
Najlepsze - najważniejsze
***
Najważniejszym wydarzeniem w mijającym roku
szkolnym było nadawanie stopni mundurowych. Odbyło się to
08.02.2017. Wraz z całą klasą przygotowywaliśmy się do tej
uroczystości przy pomocy pani Aleksandry Zelek. Całe
święto mimo stresu każdego z Nas, przebiegło bezbłędnie i
wszyscy mieliśmy powód do dumy. Wyszliśmy z tej
uroczystości bogatsi w nowe doświadczenia i wyższe stopnie
jakie nam przyznano. Stopnie mundurowe przyznali nam
przedstawiciel wojska i policji. Przed widownią składającą
się z naszych rodziców i nauczycieli musieliśmy przedstawić
musztrę wojskową. Ten dzień był wyjątkowo stresujący,
jednak bardzo udany i godny zapamiętania.
Nicole, Karolina

***
Najlepszym wydarzeniem w tym roku szkolnym uważamy, że
były Otrzęsiny. Przygotowania trwały długo a każda klasa I miała
za zadanie przygotować scenkę z filmu który wylosowała. Było to
bardzo trudne bo jeszcze nikt nikogo nie znał. Lecz te zadania
nas bardzo zintegrowało. Ponadto były też inne konkursy, które
nas nauczyły współpracy. Otrzęsiny były przygotowane
perfekcyjnie ponieważ robiła to starsza klasa humanistyczna.
Przy konkursach było dużo zabawnych sytuacji min. malowanie
twarzy i picie mleka na czas bez użycia rąk. Nasza klasa wypadła
najlepiej i wygrała przez co za rok my będziemy organizatorami
Otrzęsin klas I. Zapamiętałyśmy to wydarzenie bardzo miło i
będziemy często wracać do tych ciepłych chwil. Mamy nadzieję
że kolejne pierwsze klasy odbiorą to tak samo jak i my!
Julia i Weronika

***
Naszym najciekawszym doświadczeniem było uczestnictwo w
dodatkowych zajęciach teatralnych, prowadzonych przez
dyrektora naszego liceum.
Grupa liczyła 7 uczniów. Próby odbywały się w czwartki o
17.00 i trwały 6 miesięcy.
Zajęcia wymagały dużego wkładu pracy, jednak przy ich
realizacji mieliśmy wiele uśmiechu .
Przez ten krótki okres nabyliśmy wiele umiejętności
aktorskich a efektem naszej pracy było przedstawienie
zatytułowane "Gra" , które mogliście oglądać 10 kwietnia w auli.
Martyna, Roksana
***
Na początku roku szkolnego pojechaliśmy na wycieczkę
klasową do Srebrnej Góry na trzy dni. Podczas wyjazdu
spędziliśmy czas bardzo ambitnie i wysiłkowo. W pierwszy
dzień, wspinając się po górach, dotarliśmy na strzelnice.
Pogoda, naturalnie, nie dopisywała, był to okres ulewnych
deszczy i gęstych mgieł, które znacznie utrudniały nam
zajęcia. Każdy z uczestników strzelał do osobnej tarczy,
którą zabrał ze sobą, jako pamiątkę, którą nosimy do dzisiaj.
Na strzelnicy również znajdowały się narty, które można było
założyć "drużynowo". Każdy bawił się dobrze.
W drugi dzień każdy mógł dostać darmową lekcję jazdy
konno, choć warunki atmosferyczne zniechęciły wielu
uczestników zabawy. Wieczorem wyszliśmy na nocną
ekspedycję, zaopatrzeni tylko w mapę i latarki. Naszą misją
było dotrzeć do Twierdzy.
W ostatni dzień udaliśmy się na trzydziestometrowy
wiadukt, z którego zjeżdżaliśmy na linie. Nie wszyscy podołali
wyzwaniu. Dodatkowo, na tym samym wiadukcie była ścianka
wspinaczkowa, którą zdobyło wielu śmiałków.
W międzyczasie nie obeszło się od musztr i zorganizowanego marszu w kolumnach dwójkowych. Lekcje zorganizowania mundurowego wpisane były w każdy nasz dzień.
Wycieczka była naprawdę super i wszyscy liczymy na powrót w
tamto miejsce.
Nicola, Wiktoria

***
Jako uczniowie klasy o profilu policyjnym najlepiej
zapamiętaliśmy dzień w którym pojechaliśmy wspólnie do
Szkoły Policji w Katowicach. Na wycieczkę udaliśmy się wraz z
drugą częścią klasy, grupą o profilu wojskowym. Była to
rekompensata za wcześniejszy wyjazd do Jednostki
Wojskowej w Kłodzku, chcielibyśmy się podzielić wrażeniami i
wspomnieniami z tego ciekawego dla nas dnia.
Wyjazd ten pokazał nam jak wygląda praca w policji
mogliśmy w nie małym stopniu zobaczyć jak to jest. Nadzór
merytoryczny sprawowali wychowawca klasy Jacek Bernacki
wraz z panią pedagog Agatą Filipiak. W szkole dowiedzieliśmy
się o typach przestępstw oraz wykroczeniach popełnianych
przez ludzi, a na zajęciach praktycznych nauczyliśmy się
pobierania odcisków palców (daktyloskopia). Teraz już wiemy,
że każdy nawet najmniejszy pozostawiony przez nas ślad
może być dokładnie zbadany i dopasowany do odpowiedniej
osoby. Za cały wyjazd dziękujemy panu Robertowi
Topolskiemu, nauczycielowi Wiedzy o Policji, który zadbał o
to abyśmy mieli możliwość wejścia do szkoły policji.
Cała wycieczka, standardowo zakończyła się pobytem w
Mc'Donaldzie.
Eliza & Adam

***
Swoją największą przygodę przeżyliśmy w październiku,
ubiegłego roku, na otrzęsinach III LO. Pokazaliśmy tam, że
potrafimy współpracować i wspólnymi siłami jesteśmy w stanie
pokonać każdą przeszkodę. Mimo, że na początku września 2016,
nie znaliśmy się i nie było między nami przyjaźni. Po otrzęsinach
nasze realacje się poprawiły i nawiązały się między nami przyjaźnie klasowe. Ta mała uroczystość pozwoliła nam poznać swoje
możliwości i dzięki temu zaczęliśmy lepiej się rozumieć. Otrzęsiny prowadziła klasa IIa , która w roku 2015/2016 wygrała "Kota
Przechodniego". Na tej imprezie, nie zabrakło: śmiechu, konkurencji między sobą oraz zabaw. W przyszłym roku szkolnym to
my przygotujemy Otrzęsiny. Mamy nadzieję, że klasom które
przyjdą do naszej szkoły, również zapadną na długo w pamięci.
Dagmara, Oliwia
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Od stycznia 2017r. w Świdnicy przy ulicy Pogodnej 3 funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt. Goszczą w nim
zarówno psy jak i koty. Zarówno zarząd jak i wolontariusze
schroniska starają się żeby zwierzaki czuły się w nim jak najlepiej
dopóki nie znajdą domu. Sama jestem wolontariuszką w naszym
schronisku i wiem jak wiele pracy potrzeba aby zwierzaki czuły
się tu dobrze jak i znalazły nowy dom. Ogromną satysfakcję daje

R: Kto może zostać wolontariuszem?
K: Wolontariuszem mogą zostać osoby które ukończyły
minimum 13 rok życia - za zgoda rodziców. Osoby od 18 roku
życia już samodzielnie są wolontariuszami i nie potrzebują żadnej
dodatkowej zgody, tylko chęć do działania. Nabory na wolontariat
ogłaszane są cyklicznie na stronach schroniska i fundacji. Każdy
wolontariusz musi przejść szkolenie oraz napisać krótki egzamin z

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
zarówno każda adopcja jak i "uśmiechnięte" oczy podopiecznych
schroniska
Przeprowadziłam krótki wywiad z
Adrianną Kaszubą i Krystianem Botewem założycielami schroniska
R - redakcja; A- Adrianna; K- Krystian
R: Skąd pomysł na otworzenie schroniska?
K: Schronisko jest inicjatywą mieszkańców miasta Świdnica. Projekt został przegłosowany w budżecie obywatelskim. Miasto
dołożyło część sumy do budżetu dzięki czemu
mogło to miejsce powstać. Nasza Fundacja
"Mam Pomysł" była jednym z oferentów na to
miejsce. Fundacja od dłuższego czasu pomaga
zwierzętom na różnych płaszczyznach i prowadzenie schroniska
było bardzo zbliżone do tego co robimy.
R: Co daje największą satysfakcję w prowadzeniu schroniska?
K: Przede wszystkim znalezienie nowego domu, dla psa czy
też kota który został gdzieś porzucony.
Odbieramy go często w złym stanie . Tutaj
odnajduje nadzieję, radość z życia. A także to,
(dzięki wolontariuszom), że ten radosny już
psiak, przygotowany zostaje do adopcji i
znajduje nową rodzinę na pozostałe lata
swojego życia.
R: Kto może zaadoptować kota lub psa?
K: Osoba pełnoletnia. Przy adopcji
wymagany jest dowód osobisty lub inny
dokument tożsamości. No i osoba która
spełnia określone warunki. Nie są to warunki
bardzo ogólne ponieważ każdy zwierzak jest
inny. Dlatego zawsze zaznaczamy czy jest to
pies do ogrodu/mieszkania czy jest to pies
aktywny/spokojny. Tak samo z kotem. Czy
akceptuje inne zwierzęta czy może zostać
długo sam. Po zweryfikowaniu w takiej
wstępnej rozmowie jeżeli wszystko się
pokrywa (dom adopcyjny z takim profilem
psiaka) spisywana jest umowa adopcyjna. Jest
14. dniowy okres adaptacyjny podczas którego zwierze może bez
problemu do nas wrócić. Po tym okresie adopcję uznajemy za
udaną. Oczywiście zwierze ze schroniska jest zaszczepione,
odrobaczone, odpchlone i zachipowane. Każde przechodzi
laboratoryjną sterylizację.

zakresu obejścia się ze zwierzętami oraz zasad BHP. Jest to też
podstawą do ubezpieczenia takiego wolontariusza ponieważ
dzięki temu, że przeszedł szkolenie,
ubezpieczyciel nie robi żadnych problemów w
przypadku jakiegoś wypadku który może się
zdarzyć w pracy ze zwierzętami.
R: Kim jest wirtualny opiekun?
A: Jest to osoba która nie mogąc
adoptować psa czy kota, wspiera go regularnie
co miesiąc tu na miejscu w schronisku. Nie
musi być jeden wirtualny opiekun do danego
psa czy kota, może ich być kilku. Wirtualny
opiekun przelewa na konto dowolną kwotę za
którą my przeznaczymy coś ekstra na tego
zwierzaka. Czyli np.: obrożę przeciw
kleszczom, dodatkowe syropy na stawy czy
też witaminy. Wszystko co wykracza poza tą podstawową opiekę.
Może też po konsultacji z nami te rzeczy zakupić dla tego psa czy
kota i po prostu przekazać. Jest to wsparcie zwierzaka do
momentu, aż znajdzie dom albo sam wcześnie zrezygnuje z tej
wirtualnej adopcji.
R: Jak można zostać takim wirtualnym
opiekunem?
A: Na naszej stronie jest taka zakładka
właśnie "wirtualna adopcja" i tam jest
napisane jak można się z nami skontaktować w
tej sprawie. Najlepiej jest napisać do nas email. I wtedy będziemy się kontaktować co i
jak. Trzeba napisać e-mail, że chce się zostać
wirtualnym opiekunem wybranego zwierzaka
i wtedy jest ta osoba umieszczona przy danym
zwierzaku w jego opisie na stronie
internetowej. Dopisane jest, że jest
wirtualnym opiekunem.
Świdnickie schronisku jest wspaniałym
miejscem, pełnym dobroci i troski.
Serdecznie zachęcam do wolontariatu!
Alex
(na codzień wolontariuszka Schroniska)

Strony schroniska:
Fp: FMP Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Świdnicy
Strona internetowa : schroniskoswidnica.pl
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Są osoby jadące gdzieś na
wczasy, ale osoby zostające w
wakacje w domu również mogą
ciekawie spędzić ten czas. Oto
propozycje rzeczy które możemy
robić w wakacje nie potrzebując na
to dużej ilości pieniędzy.
1. Grill - jest to alternatywa
dla osób mających dom z
ogródkiem, działkę czy znają po
prostu fajne miejsce nadające się
do tego przedsięwzięcia. Można
podczas niego przyjemnie spędzić
czas z przyjaciółmi czy rodziną.
Niestety trzeba liczyć się z
kosztami związanymi z piciem, jedzeniem czy
plastikową zastawą. Jednak, gdy poprosimy jego
uczestników o składanie się na organizację, koszty nie
będą, aż tak duże.

WAKACJE…
poszerzaniu swych talentów, lub
odnajdywaniu swych powołań. Na
pewno nie będziemy żałować czasu
poświęconemu czemuś co lubimy i w
czym jesteśmy dobrzy. Szczególnie
kiedy widzimy tego efekty i mamy
świadomość tego, że się rozwijamy.
5. Dodatkowe zajęcia- nie chodzi
tu o korepetycje czy zajęcia których
nie lubimy, kojarzą nam się z szkołą i
są dla nas nudne. Zawsze można
porozglądać się za jakimiś kołami
zainteresowań, czy warsztatami.
Nieraz tego typu rzeczy są
o rg a n i z o w a n e p r z e z m i a s t o ,
wystarczy tylko porozglądać się po Internecie lub
ogłoszeniach. Mogą nam one sprawić wielką frajdę,
szczególnie gdy są związane z naszymi
zainteresowaniami.
6. Koncerty, festyny - często w okresie letnim
organizowane są tego typu wydarzenia. Jest to tego
typu urozmaicenie, dające nam okazję to posłuchania
fajnej muzyki, spróbowania dobrego jedzenia czy
obejrzenia ciekawych pokazów.
https://tipy.interia.pl/artykul_16430,9-rzeczy-ktoremozna-robic-latem-za-darmo,2.html
http://zyciejestpiekne.eu/co-robic-w-wakacje/

Przed egzaminem uczeń pyta ucznia:
- Powtarzałeś coś?
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!
2. Piknik - to miły sposób na spędzenie czasu z
bliskimi. Można go zorganizować przy
okazji jakiejś wycieczki w góry czy też
pobytu nad wodą. Jedzenie obiadu w
plenerze na trawie, to całkiem fajne
doświadczenie.
3. Spędzanie czasu z rodziną,
znajomymi- podczas roku szkolnego
często ciężko jest się poświęcić osobą
nam bliskim, czasem zapominamy o
znajomych, którzy mieszkają daleko. Za
to w lato mamy, aż 2 miesiące na
wzmocnienie więzi z ważnymi dla nas
osobami. Możemy też przy okazji
odwiedzić dalszych krewnych z którymi
spotkanie w tygodniu sprawiłoby
problem, przez dzielącą odległość.
4. Poświęcenie się własnemu hobby
- okres letni możemy też spędzić na

Aby obliczyć, ile czasu powinien trwać nasz nocny
wypoczynek, abyśmy rano bez problemu wstali z łóżka,
należy bacznie przyjrzeć się fazom naszego snu. Najlepiej
to zrobić w wolny weekend, gdy nic nas nie pogania i
możemy spać bez ograniczeń. By "eksperyment" się udał,
należy:
1. uprzedzić domowników, by nikt nas z rana nie budził
2. zasnąć, gdy tylko poczujemy senność (najlepiej zapisać
sobie godzinę, o której położyliśmy się spać, jeśli wiecie,
że jej nie zapamiętacie)
3.po naturalnym wybudzeniu się (po którym powinniśmy
czuć się wypoczęci), policzyć całkowity czas naszego snu
4. zamienić ten czas na minuty i podzielić na 5 cykli (np.
osoba śpiąca 8,5 godziny dzieli 510 minut na 5, co daje
wynik 102. Jej sen powinien być więc wielokrotnością ok.
100 minut)
Możemy też posłużyć się uśrednionymi danymi,
tworząc swój własny kalkulator snu. Faza NREM zajmuje
przeciętnie ok. 90 minut, więc żeby nie obudzić się w jej
trakcie i łatwiej wstać, całkowity czas snu powinien być
wielokrotnością 1,5 godziny. Dla przykładu osoba, która
wstaje do pracy o godzinie 6 rano powinna zasypiać o
22:30. Do tego należy doliczyć 15 minut potrzebnych na
zaśnięcie, a więc już 22:15 powinna być w łóżku. Ten
wariant zakłada 7,5 godzin snu (5 cykli), czyli dawkę
najbardziej optymalną. Jeśli jednak ta sama osoba musi
położyć się spać później powinna wybrać godzinę 12:00
lub 1:30 w nocy, aby działać efektywnie w ciągu dnia.

Tekst, grafika autorska
Ola Mazur

Jak obudzić się wyspanym?
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Maciek i jego "wóz"
NIETYPOWE ZAINTERESOWANIE – MODELARSTWO REDUKCYJNE.
ARTYKUŁ NAPISANY NA PODSTAWIE WYWIADU Z MACIEJEM
DYRDĄ UCZNIEM KLASY 1B
Modelarstwo redukcyjne oparte na wiernym
odtwarzaniu rzeczywistości jest sposobem
spędzania wolnego czasu przez
Maćka. Wszystko polega na obserwacji otoczenia, sytuacji
i obiektów, a także emocji. Modele są wykonane w określonej skali
pomniejszenia, z dokładnością do każdego, nawet najmniejszego szczególiku. Modele są
statyczne - nie latają, nie pływają, nie jeżdżą. Dzięki ich stateczności można w nich pokazać wszystko to co, jest w prawdziwym obiekcie.
Maciek zapytany o to skąd wzięło się u niego zainteresowanie modelarstwem, opowiedział zabawną historię. Wszystko zaczęło się u niego od lekcji
tańca towarzyskiego, na które zapisała go mama.
Ośmioletni Maciek, średnio był tym zainteresowany. Na
każdej przerwie między tymi zajęciami wymykał się do
pracowni modelarskiej, gdzie podpatrywał proces
tworzenia modeli. I od tego momentu zaczęło go to
coraz bardziej ciekawić. Niedługo potem zaczął chodzić
na zajęcia modelarstwa prowadzone przez pana
Arkadiusza Walerowicza w Młodzieżowym Domu
Kultury w Świdnicy, zamiast na lekcje tańca
towarzyskiego. Jego pierwszym modelem był samolot
Spitfire.
Potem poszło już lawinowo. Maciek od tamtego
czasu wkręcił się w wir modelarstwa. Cały czas tworzy
coraz nowsze modele. Najbardziej lubi tworzyć "wozy"
czyli modele samochodów. Samodzielnie zrobił ich już
około dwudziestu. Każdy z nich jest dokładnym
odwzorowaniem oryginału. Zrobienie jednego takiego
modelu zajmuje kilka miesięcy i jest to naprawdę
pracochłonne zajęcie. W dodatku dość nietypowe.
Jeśli Ty też masz jakieś nietypowe zainteresowanie
zgłoś się do nas, chętnie o Tobie napiszemy.
O czym zapewnia...
...Laura
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Czy jesteś prawdziwym potterhead?
Rozwiąż quiz i sprawdź jak dużo wiesz!
1.Kiedy urodził się Harry Potter?
a) 31 sierpnia 1980
b) 1 września 1980
c) 1 sierpnia 1980
d) 31 lipca 1980
2. Które ucho stracił Fred Weasley?
a) lewe
b) prawe
c) to George stracił ucho
3. Kogo nie zabiła Bellatrix?
a) Syriusza Blacka
b) Remusa Lupina
c) Nimfadorę Tonks
4. Jaką postać przybrał bogin Hermiony?
a) Voldemorta zabijającego jej przyjaciół
b) zakrwawionej mumii
c) profesor McGonnagal mówiącej jej, że obleje egzamin
5. W którym roku zginęli James i Lilly?
a) 1979
b) 1980
c) 1981

6. Co znajduje się na fontannie w Ministerstwie Magii?
a) czarodziej, czarownica, mugol i centaur
b) czarownica, mugol, skrzat domowy i centaur
c) czarownica, czarodziej, goblin, centaur, skrzat domowy
7. Ile lat miał Nicholas Flamel (współtwórca Kamienia
Filozoficznego) kiedy umarł?
a) 100
b) 665
c) 367
8. Jak ma na imię syn Nimfadory i Lupina?
a) Edward
b) James
c) Teodor
9. Dom, do którego należała Jęcząca Marta to:
a) Gryffindor
b) Slytherin
c) Hufflepuff
d) Ravenclaw
10. Patronusem Luny był:
a) wąż
b) zając
c) fretka
d) koń
Rozwiązania znajdziesz... na którejś stronie...

KROK W DOROSŁOŚĆ
9 marca w Świdnicy wystawiany został musical pt. ,"Krok w dorosłość". Przygotowywali go uczniowie naszej
szkoły. Spektakl można było obejrzeć w ŚOK. Opowiadał historię młodych, dorosłych już ludzi, zastanawiających się
nad swoją przyszłością. Poruszał kwestie znaczenia pieniędzy, miłości czy sławy w życiu.
Tego dnia widownia była pełna. Uczniowie zachwycili publiczność swą grą aktorską, śpiewem i pokazem
tanecznym. Oglądając przestawienie miało się wrażenie, że obsada odgrywała swe role świetnie się przy tym bawiąc, bez
spięcia, luźno i naturalnie. Chwilami mogliśmy odczuć rozbawienie, czy wzruszenie. Na podziw zasłużyła choreografia
taneczna. Warto też wspomnieć o uroczej scenografii, która przyciągała niejedno oko. Po sztuce mieliśmy okazję oglądać
wystawę grafiki komputerowej. Nasi " graficy" zaprezentowali się znakomicie, Ich prace podobały się wielu osobom.
Tego wieczora trudno nie zapomnieć. Świadczy on o tym, że w tych czasach młodzi ludzie wciąż posiadają wiele
talentów, których okazję to zaprezentowania potrafią świetnie wykorzystać.
Olaa

Najgorsze wydarzenie

8 nasTrójka 2017
8 i 9 czerwca w naszej szkole
trwały "Dni Trójki". W czwartek
uczniowie liceów i gimnazjum brali
udział w różnych konkursach,
których wyniki można było poznać
następnego dnia. W piątek wszyscy
uczestnicy spędzili czas na
słoneczku i w cieniu szkolnego
dębu. Poza wynikami konkursu
poetyckiego, plastycznego,
wokalnego, fotograficznego,
recytatorskiego, można też było
oglądać zawody spotowe.
W poszczególnych konkursach
wyniki były następujące:
Konkurs plastyczny:
I miejsce - Emilia Ciereszyńska
Zespół Gimnazjów nr 3 w
Dzierżoniowie
II miejsce- Renata Golasz III LO
III miejsce- Alicja Skwierczyńska
III LO
Wyróżnienia:
1. Ewelina Dudzic III LO
2. Iga Bartecka Gimnazjum nr 3 w
Dzierżoniowie
3. Anna Angerman III LO
Konkurs Poetycki "Granice
Wyobraźni"
I miejsce- Natalia Męczywór
II miejsce- Ewelina Zaborska
III miejsce- Magdalena Kalinowska
Wyróżnienie- Wiktoria Słomińska
Konkurs Fotograficzny
GRAND PRIX- Aleksandra
Frankowska- Gimnazjum nr 3 w
Świdnicy
I miejsce- Julia Kretowicz III LO
II miejsce- Alicja Kubik
Niepubliczne Gimnazjum Katolickie
im. Ks. Franciszka Blachnickiego w
Świdnicy
III miejsce- Wiktoria Słomińska
III LO
Wyróżnienie - Katarzyna Szulc Zespół Gimnazjów nr 3 w
Dzierżoniowie
Konkurs " Kobiety i o kobietach
liryczne przemyślenia"
I miejsce- Aleksandra Mądrala
Wyróżnienia:
Monika Marciszyn
Marlena Bryjowska
Julia Wąsik
Zawody Sportowe
I miejsce- 2c ( Maciej Kazanka,
Mateusz Ślepokura, Natalia
Wrońska)
II miejsce- 2d (Marcin Dawid,
Martyna Chwieśko, Katarzyna
Plinta)
III miejsce- 1d (Dominika
Sochacka, Konrad Martynoga,
Patryk Morawski)
opr. Ola
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Muffinki bez mleka
Składniki: szkl. cukru, 2 szkl. mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
łyżeczka soli, jajka (oddzielone żółtka od jajek),
szkl. oleju, 1 szkl. wody gazowanej, nadzienie
np. czekolada, owoce, orzechy
Przygotowanie:
Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia, dodaj cukier. W osobnym
naczyniu ubij białka z solą na sztywną pianę. Wymieszaj suche
składniki z olejem, wodą gazowaną i żółtkami. Do powstałej masy
dodaj ubitą pianę (wymieszaj delikatnie łyżką, aby piana nie
opadła). Napełnij foremki do wysokości, nie zapominając o nadzieniu. Piecz do "suchego patyczka", czyli
ok. 20 min. w temp. 180 st. C.
Smacznego!

Zuzia

Zdrowe ciasteczka
Składniki: 120 g margaryny, 1 jajko, 2 łyżki cukru, 1,5 szkl.
mąki, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, 1,5 szkl. płatków kukurydzianych, 0,5 szkl.
orzechów włoskich
Przygotowanie:
Roztop margarynę. Gdy wystygnie, dodaj jajko, cukier, cukier
waniliowy, proszek do pieczenia oraz mąkę i zagnieć. Na koniec
dodaj płatki i orzechy. Formuj małe, spłaszczone kulki i układaj
(zachowując odstępy) na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Piecz 20 minut w temp. 180 st. C.

Zuzia

Porada nr 1
Goni cię po szkole sprzątaczka/Konserwator Powierzchni
Płaskich?
RUN DEVIL RUN!!!!

Poradnik
Pozytywnego
Myślenia
Porada nr 2
Twoje nogi po raz 138 miały bliskie spotkanie trzeciego stopnia
ze ścianą podczas snu?
Idź się zbadaj!
(Do Kołobrzegu XD)
Na 1000% chorujesz na Zespół Niespokojnych Nóg

chłopaka/dziewczynę pod łóżko albo do szafy.
Na pewno jej/go nie zauważą!
Porada nr 4
Wkurza cię jakiś ADHDowiec, i nie masz czym przywalić bo
nawet ręki szkoda?
Spokojnie!
Jeśli jest zima, a jesteś odporna na zimno, to za broń mogą
posłużyć rękawiczki!
A jak nie masz rękawiczek (a nie jest ci zimno w gło-wę) to
możesz zdjąć czapkę.
A jak nawet czapki nie masz, to:
A) zignoruj, zmęczy się i pójdzie
B) trzaśnij zeszytem od historii, może to go czegoś
nauczy, albo
C) zrób swoją "deluxe soo badass" i zgaś słownie
Porada nr 5
Kiedy kupujesz sobie smakowy Żywiec Zdrój w Bie-drze, to na
litość boską, sprawdzaj termin ważności na etykiecie!
No a potem się dziwisz, że dziwnie smakuje, a w ręce trzymasz
właśnie butelkę z nadrukiem, który mówi, że życie napoju
skończyło się 2 tygodnie temu
Nyks i Madnesss

Porada nr 3
Mama/tato/młodsza/starsza siostra/brat przyłapał/a cię z
chłopakiem/dziewczyną na niezapowiedzianym noł lajfieniu

owa
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1. Ludzie nie jedzący
mięsa
2. Dawny sposób walki
na morzu
3. Dubler aktora w niebezpiecznych scenach
4. Kształcenie, uczenie
5. Np. pod gruszą
6. Np. reneta, papierówka
7. Kierunek filozoficzny głoszący, że jedynym źródłem poznania jest doświadczenie

HOROSKOP
Aries (Baran) - Pluszowe miśki pandy już się znudziły?
Nadchodzi odsiecz w postaci najprawdziwszych pand
prosto z Chin!
Taurus (Byk) - Niedługo przyłapiesz pewną osobę na
posiadaniu w pokoju twojego zdjęcia i regularnym
rzucaniu w niego rzutkami
Gemini (Bliźnięta) - świat bez ruchu i hałasu jest dla
Bliźniąt stratą czasu. Ale może warto byłoby się czasem
trochę przyłożyć do nauki?
Cancer (Rak) - Zatańczysz z kimś macarenę na dachu
twojego domu o czwartej nad ranem
Leo (Lew) - Za miesiąc zgubisz ładowarkę do swojej
nokii-cegłówki
Virgo (Panna) - Strzeż się. Polonistka planuje cię
przepytać ze wszystkich tegorocznych lektur.

Libra (Waga) - W przyszłym miesiącu zaczepi cię
genetycznie zmodyfikowany kurczak, który nigdy nie
dorośnie
Scorpio (Skorpion) - Uważaj, bo zostaniesz sempaiem
Saggitarius (Strzelec) - Ucz się. Możliwe złapanie
wakacyjnego przeziębienia (potocznie znanego jak letni leń)
i przeleżenia w domu paru sprawdzianów
Capricorn (Koziorożec) - Dam ci małą radę. Zmieniaj te
skarpetki! (Bez urazy)
Aquarius (Wodnik) - Fortuna może się do ciebie
uśmiechnąć… na basenie!
Pisces (Ryby) - Strzeż się papugi twojego sąsiada!
Nyks i Madnesss

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z pierwszą klasą
przedłużony na następny rok.
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