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GAZETKA ZSP NR 5 
  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:

• ślubowanie klas I

• popity  to jest to!

• gokarty moje hobby wywiad

• przepis na energetyczne batoniki

• niezwykłe zwierzęta  warany

• co warto przeczytać?

• wróżby andrzejkowe

• ciekawe wydarzenia szkolne
         i klasowe

    i wiele innych materiałów....

rys.Dagmara Klisiewicz, 8d

  

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!         CZAS NA "PRZERWĘ"!!!



Wstępniak
Witam wszystkich czytelników naszej szkolnej gazetki. Mam 

dużą przyjemność, zaprosić Was na pierwsze wydanie „Przerwy”, 
która, jak co roku, wraca z masą nowych, kreatywnych artykułów, 
przygotowanych  przez  naszych  szkolnym  redaktorów.  Naszemu 
zespołowi  zależało,  aby  nie  tylko  opisać  odbiorcom  ciekawe 
wydarzenia z życia szkoły,  lecz także, aby przedstawić przydatne 
rady,  np.  jak  zdrowo  się  odżywiać,  czy  za  jakimi  trendami 
modowymi podążać  podczas tej jesieni i zimy.
 

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z nadzieją, że po tak wielu 
miesiącach spędzonych na zdalnym nauczaniu, z dala od naszych 
przyjaciół,  zostaniemy  tutaj  jak  najdłużej  to  będzie  możliwe. 
Pomimo  obowiązujących  restrykcji,  które  mają  na  celu 
zachowanie  nas  jak  najdalej  od  panującego wirusa,  staramy  się 
nadrobić  stracony  czas,  poprzez  wspólne  zabawy  i  rozmowy. 
Wiem, że dla części uczniów przestrzeganie niektórych obostrzeń 
może  być  trudne,  jednak,  aby  uniknąć  zakażenia  i  zamknięcia 
szkoły, stosowanie się do nich jest konieczne.

Teraz,  jako,  że  nie  pozostało  mi  nic  innego  do  dodania, 
serdecznie zapraszam na nowy numer gazetki i oczywiście, życzę 
Wam powodzenia w następnych miesiącach nauki w szkole.

Zuzanna Steindel, kl 8A
Redaktor naczelny gazetki „Przerwa”.
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13 października w naszej szkole 
odbyła  się  akademia  z  okazji  święta 
Komisji  Edukacji  Narodowej, 
uroczystość  przygotowały  klasy  3a 
i  6c  wraz  z  wychowawcami.  Za 
oprawę  muzyczną  była 
odpowiedzialna  pani  Edyta  Bacia, 
a  dekoracje  przygotował  pan  Marek 
Pawłowski. 

Przedstawienie  było  uroczyste 
ale  momentami  również  wywoływało 
uśmiech  na  twarzach  oglądających. 
Zobaczyliśmy  też  niesamowity 
i  dynamiczny  układ  taneczny 
uczennic naszej szkoły. 

Mogliśmy  również  wspólnie 
zaśpiewać  „sto  lat”  dedykowane 
wszystkim  pracowniom  naszej  szkoły 
oraz obejrzeli

filmniespodziankę  przygotowany 
przez Samorząd Uczniowski na temat 
naszych nauczycieli.

      Ola Rębilas 8b
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10  listopada  2021  roku  w  naszej 
szkole  odbyło  się  ślubowanie  uczniów 
klas  pierwszych.  Swoją  szkolną  przy
godę  rozpoczęli  uczniowie  trzech 
klas.  Prowadzącymi  uroczystość  byli 
uczniowie  klas  8:  Aleksandra  Rębilas 
przewodnicząca  szkoły  oraz  Paweł  Ja
błoński. 

Na  salę  gimnastyczną  przyby
li  podekscytowani  uczniowie  klas 
pierwszych wraz  z  dumnymi  rodzicami 
i wychowawcami: klasa 1a z panią Mał
gorzatą  Salamon,  klasa  1b  z  panią Ka
tarzyną MatykiewiczMleczko oraz klasa 
1c z panią Marzeną Legutko.  

Na początek pierwszaki zaprezen
towały  swoje  umiejętności  wokalne. 
Następnie  rozpoczęła  się  ceremo
nia ślubowania nowych uczniów naszej 
szkoły  oraz  pasowanie  na  ucznia.  Po 
odśpiewaniu hymnu, poczet sztandaro
wy  w  składzie:  Magdalena  Kowalczyk, 
Zuzanna Steindel oraz Szymon Krzysz
toń  wprowadzili  sztandar  szkoły.  Na
stępnie pan dyrektor Mariusz Horowski 
serdecznie powitał nowych uczniów, po 

czym  opowiedział  o  ich  nowych  obo
wiązkach  i  zmianach  jakie  następują 
w  życiu  każdego  pierwszoklasisty.  Po 
całej  uroczystości  zadowoleni  ucznio
wie udali się na zdjęcia klasowe. 

Na  koniec  pierwszaki  wróci
ły  do  swoich  sal  na  drobny  poczęstu
nek.  

Serdecznie  witamy  najmłodszych 
kolegów  przyjętych  w  poczet 
uczniów  “Siódemki”,  w  murach  na
szej  szkoły  i  życzymy  sukcesów w na
uce,  świetnych  imprez  klasowych, 
odkrywania  swoich  talentów  i  pasji 
oraz nawiązaniu najtrwalszych w życiu, 
szkolnych przyjaźni. Możecie na nas  li
czyć i czuć się tutaj jak u siebie. 

Uwierzcie  mi,  czas  biegnie  tak 
szybko,  że  nawet  się  nie  obejrzycie, 
a  trzeba  będzie  przygotowywać  się  do 
kolejnego etapu nauki. 

Trzymamy kciuki! 

Olga Potoczek, klasa 8a

ŚLUBUJEMY...
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Zdjęcia: p. Beata Lorek



29  września  przypada  Ogólnopolski  Dzień 
Głośnego Czytania,  a  więc  tego  dnia  ósmoklasi
ści  odwiedzili  swoich  młodszych  kolegów,  by 
przeczytać  im  ulubione  baśnie.  I  choć  historię 
Kopciuszka,  Czerwonego  Kapturka,  Królewny 
Śnieżki czy Złotowłosej każdy zna doskonale z fil
mowych  adaptacji,  to  buzie  zasłuchanych  dzieci 
pokazują, że głośne czytanie ma moc!

Czytajmy więc: duzi małym, starzy młodym, rodzi
ce dzieciom. A dzieci niech czytają… innym dzie
ciom!

CCZZYYTTAANNIIEE  MMAA  MMOOCC!!!!!!
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W naszej szkole nadarzyła się okazja do współnej 
zabawy. Tym razem z okazji Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek. Sami zobaczcie czym to 
zaowocowało :) 
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Dnia  4  grudnia 
2021r.  w  naszej  szkole  odbyły  się 
andrzejki.  Ze  względu  na  panujący 
obecnie  wirus  SARSCoV2  zabawa  nie 
mogła odbyć się w standardowy sposób, 
więc  zamiast  dyskoteki,  Samorząd 
Szkolny  zdecydował  się  na  coś  innego, 
ale  równie  ciekawego  jak  zabawy 
w poprzednich latach.

Tegoroczne  wydarzenie  miało 
miejsce  na  sali  gimnastycznej  B,  gdzie 
klasy od 48 w wyznaczonych godzinach, 
mogły  na  przygotowanych  wcześniej 
(przez chętne klasy) stanowiskach, bawić 
się  w  wróżby.  Podczas  andrzejek 
mogliśmy  zobaczyć  przeróżne 
przepowiednie.  Gdy  jedni  losowali  imię 
swojej  przyszłej  drugiej  połówki,  drudzy 
dowiadywali  się  o  zawodzie,  który  będą 
pełnić.  Na  naszej  szkolnej  imprezie  nie 
zabrakło  również  muzyki  oraz  tańców, 
a  wszystko  odbywało  się  oczywiście 
zgodnie  z  panującymi  obostrzeniami,  tak 

żebyśmy  wszyscy  byli  bezpieczni 
I uchowali się jak najdalej od zakażenia.

Myślę,  że  wszyscy  spędziliśmy 
wspaniale  czas.  W  imieniu  uczniów, 
chciałabym  podziękować  każdemu,  kto 
spędził  czas  nad  przygotowaniem 
andrzejek,  a  szczególnie  Samorządowi 
Uczniowskiemu,  który  mimo  przeszkód 
nadal  organizuje  tak  kreatywne  akcje  jak 
ta.

      Zuzanna Steindel, kl. 8A
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Zdjęcia: Zuzanna Steindel i Olga Potoczek (8A)
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Dnia  5  listopada  2021  r.  odbyły  się  Mistrzostwa 
Nowego Sącza w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w ramach 
Igrzysk Dzieci. Nasza Reprezentacja w składzie: Szczecina 
Krzysztof,  Koprowski Michał,  Białas Wiktor,  Bołoz Adrian, 
Herman Alan,  Sobonkiewicz  Jakub,  Macfarlane  Benjamin, 
Barczyński  Adrian,  Ruchała  Aleksander  oraz  Apriasz 
Hubert  zdobyła  I  miejsce  i  uzyskała  awans  na  zawody 
rejonowe w Rytrze.

Gratulujemy!!!!

SPORT
Mistrzostwa Nowego 
Sącza w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców 
w ramach Igrzysk 

Dzieci
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Samorząd Uczniowski z okazji mikołajek zorganizował kilka zabaw  i konkursów 
międzyklasowych.  Zespoły  rywalizowały  w  robieniu  najdluższego  łańcucha 
choinkowego,  dekoracji  sal,  a  klasy  starsze  tworzyły  wspólne  opowiadanie 
mikołajkowe (opublikowane w naszym numerze gazetki  patrz str.1819).

• Ogłoszenie wyników konkursu na najdłuższy łańcuch choinkowy:
I miejsce w klasach 13 zajęła klasa 2a ( 27m30cm),
I miejsce w klasach 48 zajęła klasa 8d (22m60cm).
SU dziękuje klasom za udział w konkursie i wspólną zabawę. 

• Wyniki KONKURSU na świąteczne dekoracje w salach lekcyjnych:
Klasy 03
I miejsce oddział 0 sala nr 12
I miejsce kl.1a i kl.3c sala nr 5
Klasy 48
I miejsce kl.7d i kl.6b sala nr 24

Opiekun SU: p. Elżbieta Guziec

KKoonnkkuurrss  nnaa  nnaajjddłłuużżsszzyy  
łłaańńccuucchh  cchhooiinnkkoowwyy

Zdjęcia: klasa 1a, wych. M. Salamon



Klasy 8 do AuschwitzBirkenau

5  października  wszystkie  klasy  8 
odbyły  wycieczkę  do  muzeum  Au
schwitzBirkenau.  Było  to  bardzo  istotne 
dla nas wydarzenie. 

Każdy  chociaż  na  chwilę  ucichł, 
widząc z okna autokaru mury tego cmen
tarzyska.  Po  przejściu  przez  kontrolę 
bezpieczeństwa  stanęliśmy  przed  bra
mą, przez którą przeszło miliony zabitych 
w tym miejscu ludzi. „Arbeit macht frei” – 
praca  czyni  wolnym.  Znaczenie  ironicz
nego napisu aż kipi okrucieństwem. Nie
stety w obozie praca nie uwolniła nikogo. 
Szliśmy  tą  samą  ścieżką  co  miliony 
więźniów,  co  jakiś  czas  wchodząc  do 
niektórych  baraków.  W  jednym  z  nich 

znajdowały  się  prywatne  rzeczy  doro
słych  i  dzieci  torturowanych  i  zabijanych 
w  Auchwitz.  Walizki,  protezy,  okulary, 
wazy. Jedne czarne, pogięte oprawki re
prezentują  jedno  życie  zakończone  wy
łącznie przez bestialstwo człowieka. 

Te  wydarzenia  nigdy  nie  powinny 
mieć  miejsca,  między  tymi  murami  nie 
powinno być cmentarza, okazuje się jed
nak, że  jesteśmy w stanie z pełną świa
domością  stworzyć  piekło  dla  kogoś 
innego. Zapamiętamy tę lekcję na długo, 
ale to dobrze  ku przestrodze...

Marta Płuchowska 8D

"Ludzie ludziom zgotowali ten los..."
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Witajcie! 
Dzisiaj  przygotowałem dla was dwa numery  telefoniczne  które mogą wam bardzo po
móc. 

Pierwszy numer  to „116 111”  jest  to całodobowy numer dla młodzieży starszej  i młod
szej, osoba która jest po drugiej stronie telefonu może wam pomóc w sprawach rodzin
nych i tych dla was trudnych. 
Drugi numer to ”0 800 080 222” ten rożni się trochę od tego powyżej, ponieważ ma on 
na celu pomóc też osobom niekoniecznie młodszym, ale tym nieco starszym, czyli np. 
waszym opiekunom lub rodzicom, a nawet dla nauczycielom. Został on stworzony 2 lata 
temu kiedy pandemia była nieokiełznana i musieliśmy być na nauczaniu zdalnym. Dyna
micznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie ro
zumieją  nawet  dorośli,  mogą  wydawać  się  przytłaczające  dla  młodych  ludzi.  Wiele 
negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zażywanie substancji psychoaktyw
nych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specja
listy. 
Jeśli  którekolwiek  z Was ma  takie  problemy,  radzimy  zadzwonić  pod  ten  numer  i  po
rozmawiać ze specjalistą.

Maks Kubacki, 8b

UWAGA!
Od 1 listopada działa telefon zaufania Rzecz
nika  Praw  Dziecka.  Nowy  bezpłatny  numer, 
pod  którym  dzieci  i  młodzież  będą  mogły 
otrzymać wsparcie psychologiczne, to 
800 12 12 12 .  Telefon  i  czat  internetowy 
będą  czynne  przez  całą  dobę,  siedem  dni 
w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz 
instalowania żadnej aplikacji. Połączenia tele
fonicznie  są  bezpłatne,  a  rozmówcy  będą 
mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

przyp. Redakcji

WAŻNE TELEFONY
W TRUDNYCH CHWILACH



Zdrowa  kanapka,  czyli  jaka?  Oto  jest 
pytanie...  
Wiemy, że powinny się na niej znaleźć wa
rzywa, może wędlina  lub  jajko, ale w prak
tyce robimy kanapkę na szybko, z  tego co 
mamy pod  ręką. Są  tam często: sałata,  ja
kaś szynka, ogórek lub pomidor. To nie naj
lepszy zestaw. 

Musimy przede wszystkim wybrać odpowiednie pieczywo. Nie wybierajmy 
pieczywa  białego,  tostowego,  ponieważ  dostarczają  węglowodanów  prostych, 
które szybko odkładają się nam w tłuszczyk. Sięgajmy po pieczywo pełnoziarni
ste lub chrupkie, ponieważ zawierają węglowodany złożone, które nas nie tuczą.

Potem posmarujmy chleb, może być  to  tłuszcz  (najlepiej masło)  lub wła
snoręcznie zrobiona pasta z nabiału, ryb lub awokado. Na kanapce również po
winny  znaleźć  się  składniki,    które  dostarczają  nam  zdrowych  tłuszczy  (np. 
słonecznik, dynia itp.), witamin i minerałów (owoce, warzywa) i białka (nabiał,wę
dlina, jajka). Bardzo często robimy kanapkę z zielonym ogórkiem lub sałatą ma
słową,  a  te  warzywa  nie  posiadają  większych  wartości  odżywczych. 
Powinnyśmy  dodać  coś  bardziej  wartościowego,  np.  rzodkiewkę  ,  jakiś  owoc, 
np.  gruszkę  i  wtedy  dostarczamy  organizmowi  tego,  czego  potrzebuje. 

Więc w skrócie: miejmy nawyk, aby w naszych zdrowych kanapkach poja
wiły się:

• Nabiał  przede wszystkim  ugotowane jajko oraz twaróg. Dzięki nabiałowi 
dostarczamy do organizmu dużej ilości białka, witamin  grupy B oraz wapnia.

• Warzywa  warto wybierać świeże warzywa, szczególnie te sezonowe. Jeśli 
cierpimy na jakieś niedobory to wybierajmy takie warzywa, które dostarczą nam 
brakujących mikro i makroelementów.

Kto powiedział, że kanapki mogą być tylko z warzywami? Gruszki, arbuz, 
awokado czy brzoskwinie również będą 
świetnym elementem śniadania .

Oto przykład:)

Kanapka z arbuzem i serkiem fetą.

kromka pieczywa pełnoziarnistego,
ser feta,
ćwierć małego arbuza,
kilka listków rukoli ,
Ser fetę wymieszać z pociętą rukolą. 
Arbuza oczyścić z pestek. 
Chleb posmarować serkiem potem położyć na wierzch arbuza i udekorować 
rukolą.

Jak zrobić zdrową kanapkę?
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Kolejna propozycja:)

Kanapka z kremowym serkiem, wędzonym łososiem, ogórkiem i rzodkiewką.

bułka wieloziarnista,
 masło,
kremowy serek,
2 plastry wędzonego łososia, 
8 plasterków ogórka, 
2 rzodkiewki pokrojone w plasterki,
 świeży koperek ,
sól  i pieprz do smaku.

Bułkę przekroić na pół, dolną część posmarować masłem, potem górną i 
dolną część serkiem kremowym. Następnie ułożyć podzielonego na mniejsze 
kawałki łososia, plasterki ogórka i rzodkiewki. Udekorować koperkiem i do smaku 
posypać solą i pieprzem. Przykryć drugą połówką bułki i już gotowe.
                                                                             Smacznego!!  
                                                                                                          Filip Janus, 5a

Bądźcie kreatywni! Jedzcie 

kolorowo i zdrowo:)
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HHiippppiikkaa    nnoowwaa  ppaassjjaa??
Wielu z nas poszukuje nowych pasji, zainteresowań. Może hippika? Co to ta

kiego? Słowo "hippos" w języku greckim oznacza konia. Hippika to nic innego jak 
sportowe uprawianie jazdy konnej, czyli inaczej jeździectwo. 

Zatem dzisiaj kilka rad dla tych, którzy myślą o tej dyscyplinie sportu. Przed
stawiam Wam podstawowy niezbędnik  jeźdźca konnego. Jest  to wspaniała pasja 
dla miłośników zwierząt. 

NIEZBĘDNIK JEŹDŹCA KONNEGO

Niezbędne rzeczy, które są potrzebne jeźdźcom to:
Kask lub toczek potrzebny jest, aby chronić głowę 
przed urazem w sytuacji upadku. Najczęściej staj
nie są wyposażone w to nakrycie głowy,  lecz  jeśli 
ktoś  chce  jeździć  już  zawodowo,  to  lepiej  mieć 
własny.

Spodnie powinny przylegać do ciała, dzięki czemu 
możemy lepiej panować nad koniem. Na początek 
wystarczą  obcisłe  legginsy.  Profesjonaliści  noszą 
bryczesy,  które  są  od  kostki  do  kolana  obcisłe, 
a od kolan w górę są  luźne  i  nie  krępują  ruchów. 
Nie mają szwu od wewnętrznej strony, więc jeźdź
cowi nie grozi obtarcie skóry.

Buty  powinny  być  wąskie  i  mieć  też  twardą  podeszwę.  Na  początek  wystarczą 
zwykłe adidasy lub kalosze. Do częstszej jazdy lepiej zakupić sztyblety.

Sztylpy wyglądem  przypominają  getry  i  wykonane  są  ze  skóry.  Mają  za  zadanie 
chronić  łydki  przed  obtarciem. Gdy mamy wysokie  buty  to  nie  są  nam  potrzeb
ne.                                                   
Kamizelka  ochronna  jest  bardzo  potrzebna  i  ma  nas  chronić  przed  bolesnym 
upadkiem. Tak jak w przypadku kasku, większość stajni ma takie kamizelki.
                          
Rękawiczki to również ważny element wyposażenia jeźdźca. Mają zapobiegać otarciu rąk 
podczas  jazdy  oraz  pomagają  utrzymać  wodze,  szczególnie  gdy  te  ostatnie  są  mokre 
i śliskie. Kiedy jeździmy raz na jakiś czas to nie są one tak potrzebne.

Katarzyna Potok
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Pop it – co to?
"Pop it" to silikonowa zabawka, którą 

można kupić wszędzie. Dosłownie wszędzie! 
Od małych sklepów osiedlowych, przez hi-
permarkety i sklepy typowo dziecięce, aż po 
stragany w  turystycznych miejscowościach, 
jak Polska długa i szeroka. Dzieciaki za tym 
szaleją, a i dorośli czasem mimowolnie ,,py-
kają”. Może się to kojarzyć z wielorazową folią bąbelkową. Kto 
z nas nie ma satysfakcji ze strzelania małymi poduszeczkami po-
wietrznymi?

"Pop it" to tak naprawdę zabawka, która należy do gru-
py ,,fidget toys” (lub ,,fidget tools”). Jeśli słowo ,,fidget” brzmi 
dla Was znajomo to słusznie – pamiętacie szał na fidget spinnery 
kilka lat temu? Co łączy te zabawki? To ciche gadżety sensorycz-
ne, które mogą pomagać dzieciakom. Popularność zyskały wiosną 
2021 roku za sprawą influencerów z platformy TikTok.

        Joanna Kęska, VA
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Pewnego  wczesnego  ranka 
w Laponii Mikołaj, podróżując sania‐
mi,  zgubił  prezenty.  Podczas  postoju 
renifery się  zbuntowały  i uciekły, po‐
nieważ chciały dostać większą porcję 
siana.  Załamany Mikołaj wziął  pusty 
worek i poszedł szukać zwierząt.

  Wkrótce  spotkał  Elsę  i  Olafa. 
Z racji tego, że Mikołaj był zmęczony 
drogą,  postanowili  zbudować  igloo. 
Olaf stwierdził, że trochę brakuje mu 
ciepła,  ale  niestety  nie mogli  zapalić 
ogniska,  bo  stopiłby  się  ich  tymcza‐
sowy  dom  ze  śniegu.  W  lodowym 
domku Mikołaj opowiedział im co go 
trapi.  Postanowili,  że  za  dziesięć mi‐
nut pójdą  razem poszukać  reniferów 
i przy okazji prezentów.

 Elsa w tym czasie wyczarowała 
smoka  Edzia.  Po  krótkim  czasie  po‐
stanowili  użyć  smoka  jako  środku 
transportu.  Edzio  przez  przypadek 
zionął ogniem tak, że stopił ich igloo, 
ale  Mikołaj  miał  moc  przywracania 
śniegu. Kiedy tak lecieli, ujrzeli w do‐
le stado pasących się  reniferów. Gdy 
wylądowali obok nich, Olaf postano‐
wił przekupić je marchewkami. Oczy‐
wiście  zwierzątka zgodziły  się wrócić 
do Mikołaja,  ale  pod warunkiem,  że 
będą  mogły  uczestniczyć  w  poszuki‐
waniu  prezentów.  Polecieli  razem 
z reniferami dalej. Po pewnym czasie 
bałwanek  spadł  ze  smoka  i  upadł 
w miejsce, gdzie Mikołaj gubił pierw‐
sze  prezenty.  Zaczęli  je  zbierać  do 
worka. Gdy upewnili się, że wszystkie 
zostały  odnalezione,  postanowili  je 
szybko  porozwozić.  Na  nieszczęście 
już  przy  pierwszym  domu  Mikołaj 
ugrzązł  w  kominie.  Elsa  zdenerwo‐
wała  się  na  niego  i  powiedziała:
         ‐ Mikołaju, jak nie zaczniesz jeść 
mniej, to cię w końcu tak zostawimy. 
Jak  już  dostarczymy  prezenty,  pój‐

dziemy  do  fitness  klubu  i  zaczniesz 
się  w  końcu  odchudzać.
      Po czym dziewczyna wyczarowała 
kilof  i  uderzyła  z  całej  siły w  komin, 
a Mikołaj wpadł do paleniska, rozsy‐
pując dookoła popiół. Wtem z  sza i 
obok  wyszły  krasnoludki  w  brązo‐
wych  ubrankach  i  zaczęły  sprzątać, 
okropnie przy tym narzekając na ba‐
łagan. Mikołaj, nie kryjąc zdziwienia, 
zostawił prezenty i zaczął się gramo‐
lić  na  dach  tą  samą  drogą,  którą 
wpadł do mieszkania. 

Po  świątecznym  zamieszaniu 
z  prezentami  mężczyzna  w  czerwo‐
nym  kubraku  postanowił  ćwiczyć, 
aby  uniknąć  podobnych  sytuacji. 
Udało  mu  się  trochę  schudnąć,  po 
czym  ponownie  zgłodniał,  więc  za‐
czął  zajadać  się  ciastkami.  Niestety 
skończyło tym, że ponownie przytył. 

Po  niedługim  czasie  przypo‐
mniało mu się, że w tym roku obiecał 
nauczycielom  dać  prezenty,  więc 
ustalił  z  Elsą  i  Olafem,  że  polecą  do 
fabryki  czekolady  po  słodycze.  Na 
miejscu  tak  pięknie  pachniało,  że 
smok  Edzio  zgłodniał.  Kiedy  został 
poczęstowany  czekoladą  tak mu po‐
smakowała,  że  zanim  się  obejrzeli, 
już cała czekolada się skończyła.

 Zdesperowany Mikołaj pobiegł 
do  najbliższego  sklepu,  którym  była 

PPeewwnneeggoo  wwcczzeessnneeggoo  rraannkkaa  ww  LLaappoonniiii  MMiikkoołłaajj......

CCoo  mmooggłłoo  bbyyćć  ddaalleejj??????  TTaakkąą  zzaabbaawwęę  zz  ookkaazzjjii  mmiikkoołłaajjeekk  
SSaammoorrzząądd  UUcczznniioowwsskkii    zzaapprrooppoonnoowwaałł  ssttaarrsszzyymm  kkllaassoomm......  
KKoolleejjnnee  zzeessppoołłyy  kkllaassoowwee  ddookkłłaaddaałłyy  ffrraaggmmeennttyy  ooppoowwiieeśśccii......  
CCoo  zz  tteeggoo  ppoowwssttaałłoo??  PPrrzzeekkoonnaajjcciiee  ssiiee  ssaammii  ..  ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  
cczzyyttaanniiaa::))
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Biedronka  i  nakupił  świeżaków  oraz 
tabletki na odchudzanie, żeby mu było 
łatwiej wejść przez  komin. Chciał  roz‐
dać  nauczycielom  świeżaki,  ale  nie 
mógł  nigdzie  znaleźć  tych,  których 
miał  obdarować.  Okazało  się,  że  na‐
uczyciele grają w karty. Olaf z Mikoła‐
jem  postanowił  się  do  nich  dołączyć. 
Niestety bałwanek przegrał z dyrekto‐
rem  szkoły  i  musiał  oddać  pluszaki. 
Przybity  tym  Mikołaj  zadzwonił  do 
swoich  znajomych  pingwinów.  Pin‐
gwiny  miały  u  niego  dług,  więc  żeby 
go  spłacić  ulepiły  mu  figurki  z  lodu 
w  formie  prezentów.  Nauczycielom 
spodobały  się  figurki,  ale  szybko  im 
roztopiły.  Gdy Mikołaj  to  ujrzał    miał 
wielkie  poczucie  winy.  Pomyślał,  że 
musi  to  naprawić  i  wręczy  im  inny 
prezent.

W  ko
ńcu wymy‐
ślił  razem 
z  Elsą 
i  Olafem, 
że  dadzą 
im  kupon 
na  darmo‐
wą  pizzę 
i  ciepłe 
skarpety.  Kreatywni  nauczyciele  zor‐
ganizowali  „skarpetowy  karnawał”. 
Uradowany Mikołaj poszedł  z  Elsą na 
fitness.  Chodzili  tak  przez  pięć  dni, 
dzięki  czemu  schudł  aż  dziesięć  kilo‐
gramów, ale  ‐  jak  to  z Mikołajem by‐
wa ‐‐ znowu mu się przytyło. Któregoś 

razu trenerka fitness, widząc tak gru‐
bego  Mikołaja,  zmusiła  go  do  inten‐
sywniejszych ćwiczeń. 

Po  paru miesiącach  był  tak wy‐
sportowany,  że  postanowił  utworzyć 
swój kanał na youtoobie „Trenuj z Mi‐
kołajem”.  W  dwa  dni  udało  mu  się 
zdobyć milion subskrybentów i stał się 
najsłynniejszy  na  Marsie.  Był  tak 
sławny, że kosmici postanowili go po‐
rwać ale gdy go poznali  i  dowiedzieli 
jakie ma  dobre  serce  postanowili  za‐
cząć  ćwiczyć  z  nim  aerobik.  Po  pew‐
nym  czasie  Mikołaj  zaczął  się  topić, 
więc Elsa i Olaf ruszyli mu na ratunek. 
Na  szczęście  wszystko  skończyło  się 
dla nich dobrze i nikt nie ucierpiał. Od 
tego  momentu  Mikołaj  bał  się  ćwi‐
czyć,  więc    na  skutek  swojego  leni‐
stwa  przytył  na  amen.  Ponieważ  nie 
chciał iść na emeryturę, założył fabry‐
kę ciastek, które do dzisiaj są najlepiej 
sprzedającymi ciastkami.

Mamy  nadzieję,  że  zabawa  Wam 
sie podobała:) Czekamy na kolejne 
pomysły  Samorządu  Uczniowskie‐
go:)

PPeewwnneeggoo  wwcczzeessnneeggoo  rraannkkaa  ww  LLaappoonniiii  MMiikkoołłaajj......



        Pewnego  słonecznego   dnia  wybrałam  się  na wędrówkę  do lasu,  niedaleko  swojego  
domu. Bardzo  często  tam  spacerowałam,  ale  tego  dnia  moją   uwagę  przykuł  niesamowity  
widok  rdzawozłotych  drzew. Był  październik,  więc  las  wyglądał  wyjątkowo  pięknie.
       Nagle zobaczyłam, że z gąszczu  krzewów  wyłonił  się  jakiś  czarny  nos. Nie wiedziałam  
co  to  może  być? Podeszłam  trochę   bliżej  tajemniczego  stworzenia  i   dopiero  wtedy  je  
rozpoznałam.

Przede  mną stała  piękna, jasnobrązowa  alpaka. Miała krótki ogonek i szpiczaste uszka. 
Jej sierść wyglądała na bardzo miękką. Podeszłam do niej, a ona wcale się mnie nie bała.
 "Co ona robiła w  środku lasu?" pomyslałam. Na grzbiecie alpaki był mały, wiklinowy koszy
czek wypełniony darami jesieni. Były tam: grzyby, kasztany  i   kolorowe  liście. Widocznie też 
korzysta z cudownej  pogody.
        Nagle zza pleców usłyszałam głos mamy  wołającej  mnie na obiad.  Kiedy obróciłam się 
w stronę alpaki, jej już nie było. Widok stojącej alpaki w środku lasu był tak przyjemny, że nigdy 
go nie zapomnę.
         Obudziłam się rano i  wszystko okazało się snem. Pewnie dlatego, że zmieniłam poście 
z fotografią alpaki…

Ola Koszkul, VD

Jesienny spacer...
opowiadanie

Ola , miłośniczka alpak:)
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Zachęcam  wszystkich  do  prze
czytania książki pod tytułem „Akade
mia pana Kleksa” Jana Brzechwy.

Mnie i moim kolegom podobała 
się  lekcja polskiego, gdzie kolorowa
liśmy  pana  Kleksa  dużych  rozmia
rów.  Okulary  zrobiliśmy  z  drutów 
owiniętych  folią.  Profesor  nie  miał 
twarzy, zamiast niej dziurę, przez któ
rą  można  było  widzieć  całą  buzię 

osoby, która w nią włożyła głowę. 
Za  bycie  grzecznym  podczas 

lekcji  dostawaliśmy  piegi  zrobione 
z kolorowych naklejek, żebyśmy mo
gli  poczuć  się  jak  uczniowie  w Aka
demii.  A  na  sam  koniec  robiliśmy 
sobie zdjęcia, występując w roli pana 
Kleksa. 

Tadek Janisz, IVa

JJaakk  ssiięę  mmoożżnnaa  bbaawwiićć  zz  ppaanneemm  KKlleekksseemm??
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Ciekawe zwierzęta Świata
Waran z Komodo

Dlaczego waran nazywany jest smokiem?

Waran z Komodo jest największą jaszczurką żyjącą na świe‐
cie. Jest ogromny, dlatego niektórzy mówią na niego smok! 
W  dodatku  jego  skóra  przypomina  skórę  legendarnych 
smoków.

Mówi się  ,,warany z Komodo’’, bo 
większość  z  nich  żyje  właśnie  na 
wyspie  KOMODO.  Ale  można  je 
spotkać  też  na  innych  sąsiadują‐
cych wyspach. 

Mimo tego, że wydają się ciężkie i niezgrabne, warany po‐
trafią  bardzo  szybko  biegać.  Biegają  nawet  z  prędkością 
20km/h i mogłyby dogonić człowieka.

Dlaczego waran jest straszny? 

Waran nie dość, że jest ogromny, to jeszcze ma 60 zębów! 
Ale najgroźniejsze jest jego ugryzienie! W ślinie warana jest 
aż 50 rodzajów groźnych bakterii, które mogą zabić konia, 
krowę, a nawet człowieka.

Gdzie uciec przed waranem?

Przed waranem nie uciekniesz ani na drzewo, ani do wody. 
Świetnie wchodzi na drzewa i potrafi pływać.

Nie wolno wchodzić do lasu waranów z jakimkolwiek skale‐
czeniem. Smoki wyczuwają krew, zbiegają się i atakują upa‐
trzoną ofiarę.

Maja Byrczek, 5D
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Dziś mam przyjemność rozmawiać 

z  moim  kolegą  Jakubem  Kwiatkowskim 

z klasy 5D o jego motoryzacyjnej pasji.

Kasia  Potok:  Skąd wzięła  się  Twoja  pa
sja?
Kuba Kwiatkowski: Mój  tata  jest  zafascy
nowany  tym sportem, dlatego  też od niego 
złapałem  „bakcyla”.  Na  początku  testowa
łem  różne  tory:  w  Tyliczu,  w  Tarnowie 
i w Nowym Sączu. Teraz zapisałem się do 
szkółki  do Tarnowa  i  zostałem  zakwalifiko
wany do grupy zaawansowanej. Zdobywam 
nowe doświadczenia od 25 września.
Jak długo już jeździsz?
 Zaczynałem  już od 6  roku życia, czyli  jeż
dżę przez prawie 5 lat. Ale tak z prawdziwą 
pasją to od tamtego roku.
Jak  nazywa  się  Twój  klub  i  gdzie  się 
znajduje?
Mój klub, do którego się zapisałem nazywa 
się „Speed Race Tarnów” i znajduje się, jak 
sama nazwa wskazuje, w Tarnowie.
Ile  miałeś  lat  jak  po  raz  pierwszy  przy
szedłeś na tor wyścigowy?
Po  raz  pierwszy  zobaczyłem  gokarta  me
chanicznego  z  silnikiem  hondy,  gdy  mia
łem 6 lat.
Jakie  jest  Twoje  największe  osiągnię
cie?
Moim  największym  osiągnięciem  jest  pobi
cie swojego rekordu, który ma czas 36,137 
sekundy!!
Kto jest Twoim idolem jeśli chodzi o jaz
dę  wyścigową?  Inspirujesz  się  może 

kimś, np. z Formuły 1?
Niewątpliwie moim idolem w wyścigach jest 
Lewis  Hamiton.  Chciałbym  kiedyś  być  jak 
on  i  zdobyć  siedem  tytułów mistrza  świata 
lub  więcej.    Dzięki  jego  przykładowi,  na
uczyłem się jak jechać odpowiednim torem. 
Chodzi  o  to,  że  trzymasz  się  wysuniętych 
rogów, bo wtedy zyskujesz setne sekundy.
Czy  wiesz,  że  Lewis  Hamilton  i  Robert 
Kubica  zaczynali  trenować mniej więcej 
w Twoim wieku? Ty też masz duże szan
se  być  kiedyś  światowym  kierowcą  raj
dowym. Prawda?
Prawda, na pewno chciałbym osiągnąć taki 
sukces.
Kto  Cię  wspiera  w  realizacji  Twojej  pa
sji?
W  moich  pasjach  zawsze  wspierają  mnie 
moi rodzicie, a w wyścigach  zwłaszcza ta
ta.
Jakie  jest  Twoje  największe  marzenie 
i co chciałbyś osiągnąć?
Moim  marzeniem  jest  dostać  się  do  F1, 
a  także  wziąć  udział  w  wyścigu  Le  Mans 
i go wygrać.

Dziękuję za interesujący wywiad. Już je
stem Twoim kibicem. Do  zobaczenie  na 
torze F1:)
  Katarzyna Potok, 5D

ŻŻYYCCIIEE  ZZ  PPAASSJJĄĄ  !!!!!!



WYCIECZKA DO KRAKOWA
We wtorek 16 listopada 2021 rok 

nasza  klasa  pojechała  na  wycieczkę 
do Krakowa. Odbyła się  ona zamiast   
zwykłych lekcji.

Rano  o  godzinie  7.10  wyjechali
śmy  do  Krakowa.  Gdy  dojechaliśmy, 
na  początku  poszliśmy  do  Manufaktu
ry Czekolady. Robiliśmy   tam czekola
dowe  pralinki,  rafaello  oraz  na 
tabliczkach  pisaliśmy  nasze  imiona. 
Gdy  wyszliśmy  z Manufaktury Czeko
lady, wybraliśmy się na Kopiec Kraka. 
Kiedy weszliśmy na niego, widzieliśmy 
sporą  część  Krakowa,  a  w  tym  za
mglony Wawel. Gdy nacieszyliśmy się 
widokami  pojechaliśmy  autobusem  na 
Rynek  krakowski.  Widzieliśmy  kościół 
Mariacki,  Sukiennice  oraz  nóż  ,  któ
rym    w  legendzie  o  budowaniu  wież 
kościoła  Mariackiego  brat  zabił  brata. 
Nie  mogło  zabraknąć  oczywiście  pa
miątek!  Kupowaliśmy  figurki  i  pluszaki 
ze  smokiem  wawelskim  oraz  inne  ga
dżety. 

Następnie  poszliśmy  do  Teatru 
Współczesnego  na  spektakl  pt.  ,,Wy
spa  skarbów”.  Kiedy  przedstawienie 
się  skończyło  mieliśmy  warsztaty  te
atralne.  Potem  wyruszyliśmy  w  drogę 
powrotną. W połowie drogi, w Brzesku 
zatrzymaliśmy się na posiłek w McDo
nald’s.  Wszyscy  się  najedli,  a  potem 
jechaliśmy  już  prosto  do  Nowego  Są
cza. Dojechaliśmy  po godzinie 18.00. 

Uważam,  że  nasza  wycieczka 
była  bardzo  ciekawa  i  interesująca. 
Warto  pojechać  do  Krakowa,  bo  jest 
tam wiele, ciekawych miejsc do zoba
czenia.

Adam Pacholarz, 5d
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!
RECENZJA

„STOWARZYSZENIE
 UMARŁYCH POETÓW”
 Nancy Horowitz Kleinbaum

Witajcie po wakacjach!   Przed na
mi  kolejne  miesiące  nauki.  Po  pewnym 
czasie  może  być  to  nużące.  Dlatego 
właśnie  chciałbym  Wam  zaproponować 
książkę  autorstwa  Nancy  Horowitz  Kle
inbaum  pt.  „Stowarzyszenie  Umarłych 
Poetów”.

Opowiada  ona  o  losach  kilku 
chłopców w prestiżowej Akademii Welto
na.  Knox,  Neil,  Pitts, Meeks, Todd  oraz 
Charlie  poznają  się  rozpoczynając  ra
zem nowy rok szkolny. Zaznajamiają się 
też  z  ekscentrycznym  nauczycielem  ję
zyka  angielskiego  –  Johnem  Keatin
giem,  który  poprzez  pewne 
nietuzinkowe  działania  wyjaśnia  im,  że 
powinni mieć swoje zdanie  i  robić w ży
ciu  to,  co  chcą,  a  nie  to,  czego  się  od 
nich  oczekują  rodzice. Natchnieni  takim 
punktem widzenia reaktywują Stowarzy
szenie Umarłych Poetów, którego człon
kiem  był  niegdyś  Keating.  Pogoń  za 
marzeniami  staje  się  dla  młodych 
uczniów  coraz  ważniejsza.  Knox,  choć 
początkowo bez wzajemności, zakochu
je  się  w  Chris  i  wytrwale  zabiega  o  jej 
względy, co skutkuje sukcesem. Neilowi 
udaje  się  otrzymać  rolę  w  przedstawie
niu  teatralnym. Charlie  zaczyna  cieszyć 
się powodzeniem u płci pięknej, dlatego 
pisze  artykuł  przemycony  przez  niego 
do  gazetki  szkolnej,  w  którym  domaga 
się  przyjęcia  dziewcząt  do  Akademii 
Weltona,      a  potem  przed  całą  szkołą, 
odgrywa  komiczną  scenkę  z  telefonem 
od  Pana  Boga.  Za  te  niefrasobliwe  za
chowania  dostaje  bardzo  surową  karę, 
lecz dzielnie ją przetrzymuje. 

Niestety  w  końcu  prowadzona 
w  tajemnicy działalność Stowarzyszenia 
wychodzi na jaw, a profesor Keating tra
ci  pracę  w Akademii.  Neil,  któremu  oj
ciec  stanowczo  zabronił  grać w  teatrze, 
załamuje się, co kończy się tragedią.

W  tej  książce mamy do  czynienia 
z kontrastującymi charakterami. Z jednej 
strony  wierzący  w  lepsze  jutro,  optymi
stycznie  nastawieni  chłopcy,  którzy  wy
trwale  walczą  o  swoje,  a  z  drugiej 
surowi  i  zatwardziali:  ojciec  Neila  i  dy
rektor Akademii Weltona – Nolan. Młodzi 
uczniowie budzą sympatię czytelnika.

Język  powieści  jest  prosty  i  łatwy 
do zrozumienia. Akcja  toczy się wartko, 
nie ma zbyt wielu opisów.

„Stowarzyszenie  Umarłych  Po
etów”  to  jedna  z  najpiękniejszych  ksią
żek,  jakie  czytałem.  Zawiera  bardzo 
ważne wskazówki życiowe i zmusza nas 
do przemyśleń nad swoim życiem. Pole
cam  ją Wam  wszystkim,  bo  nadaje  się 
dla każdej osoby, niezależnie od charak
teru, wieku czy przekonań. 

Warto także obejrzeć film pod tym 
samem tytułem w reżyserii Petera We
ira, na podstawie którego powieść 
została napisana.
      Miłego czytania lub      

oglądania                                       
    
                          Mikołaj Koprowski kl.VIIIb
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Nauka nowych rzeczy ma 
ogromne znaczenie dla naszego 

mózgu! 

Programowanie
Programowanie to jedna z najbardziej pożą‐
danych umiejętności w dzisiejszych czasach. 
Umozliwia ono pracę online z każdego miej‐
sca na świecie. To właśnie programiści two‐
rzą  nowe  technologie,  ćwicząc  swoją 
sprawność umysłową. 

Umiejętność kodowania umożliwia robienie 
wielkich  rzeczy:  tworzenie  stron  interneto‐
wych,  czy  też  aplikacji.  Java  jest  ceniona 
przez programistów za dojrzałość  i  skutecz‐
ność. Polega ona na tworzeniu kodów i pro‐
gramów  zaawansowanych.  Ja  sam 
programuję  językiem  Java  w  programie  In‐
telliJ Idea.

Program  ten  zadaje proste pytania,  np.  Jak 
się  nazywasz?  Po  podanym  imieniu  wnio‐
skuje, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. 

W  wolnej  chwili  zachęcam  też  do  progra‐
mowania gier. Prostym programem jest, np. 
Unity.  Programujesz  gry,  a  potem  w  nie 
grasz  i  w  ten  praktyczny  i  równocześnie 
przyjemny  sposób  uczysz  się  programowa‐
nia.  Sam  taką  stworzyłem  ‐  polega  ona  na 
jeździe rajdówkami i jest to gra w 3D.

Przy  pracy  w  Internecie  należy  pamiętać 
o  bezpieczeństwie  w  przestrzeni,  czyli  Cy‐
berbezpieczeństwie.  Zwłaszcza  teraz 
w okresie pandemii, gdy duża część transak‐
cji  i  życia  społecznego przeniosła  się do  In‐
ternetu,  należy  zwrócić  uwagę  przede 
wszystkim  na  hakerów  i  oszustów,  którzy 
zakładają „skopiowane” strony i okradają w 
ten sposób ludzi.     

      Jakub Kwiatkowski, VD

 

PPRROOGGRRAAMMOOWWAANNIIEE  OODD  CCZZEEGGOO  ZZAACCZZĄĄĆĆ??



KKUULLIINNAARRNNEE  
PPRROOPPOOZZYYCCJJEE  MMAAII::

BATONIKI BARDZO ENERGETYCZNE

A teraz czas na coś, co doda Wam energii na jesienno  zimowe dni. Przepis 
jest banalnie prosty. Zachęcam do kulinarnych eksperymentów:)

Przepis na batony zbożowe:
 Batony zbożowe to świetny pomysł zarówno na drugie śniadanie do szkoły, czy tez na 
pożywną przekąskę do zabrania na wycieczkę.
Potrzebne nam będą:
200 g masła orzechowego
100 ml oleju kokosowego 
200 g miodu
100 g gorzkiej czekolady
3 szklanki uprażonych płatków owsianych
2 łyżki uprażonego sezamu
2 łyżki rodzynek
2 łyżki wiórków kokosowych
1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej
1 szczypta soli
Forma o wymiarach ok. 20 x 20cm
papier do pieczenia
Sposób przygotowania:

W garnku podgrzewamy masło orzechowe z olejem kokosowym. Zdejmujemy z ognia, 
dodajemy miód i pokruszoną czekoladę. Dokładnie mieszamy, aż czekolada się rozpuści. Masę 
łączymy z pozostałymi składnikami i przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. 
Odstawiamy do lodówki, do schłodzenia. 

Gdy masa się zestali, wycinamy z niej prostokątne batony.
                                                        Smacznego!

Maja Byrczek, 5D
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W  naszej  szkole  przed  świętami 
zorganizowano  wiele  akcji  charytatywnych. 
Pomagaliśmy dzieciom z domu dziecka na Ukrainie, 
wspieralismy  hospicjum,  stowarzyszenia, 
zbieraliśmy  materiały  szkolne  dla  rówieśników 

przebywających w szpitalu. Dziękujemy, że tak serdecznie 
wsparliście potrzebujących.  

Uczniowie  klasy  3b  nie  zapomnieli  również 
o  zwierzętach.  Zamienili  się  w  pomocników  Mikołaja 
i  wyruszyli  do  schroniska  z  zebranymi  przez  siebie 
smakołykami.  Zadbali  także  o  to,  by  wcześniej 
odpowiednio  przyozdobić  pudełka  na  karmę  i  inne 
przedmioty  dla  piesków  i  kotków.  Przedstawiciele  klasy, 
oczywiście  z  pomocą  rodziców,  dostarczyli  paczki  do 
schroniska.  Otrzymali  za  to  dyplom  PRZYJACIELA 
ZWIERZĄT.

Na  koniec  dzieci  wyprowadziły  psy  na  spacer. 
Radość dzieci i piesków była ogromna! Warto pomagać! 

WARTO 
POMAGAĆ!!!
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Szanownej  Dyrekcji,  całemu  Gronu  Pedagogicznemu 
i  wszystkim  Pracownikom  Szkoły,  Rodzicom,  a  przede 
wszystkim Wam    Drodzy  Uczniowie    składamy  życzenia 
radosnych  Świąt  Bożego  Narodzenia,  odpoczynku 
w  rodzinnym  gronie  oraz  pasma  sukcesów  i  spełnienia 
najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

     Redakcja szkolnej gazetki "Przerwa" 
wraz z opiekunem p. Małgorzatą Janisz
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     Witajcie!

 W  tym  numerze  gazetki,  tak  jak miałam 
to w zwyczaju podczas poprzedniego roku, 
zamierzam  poinformować Was  o  najnow‐
szych trendach panujących w modzie.

Tak,  jak  w  ubiegłym  sezonie,  analizując 
trendy, można  dostrzec  dominującą  obec‐
ność stonowanych kolorów, takich jak róż‐
ne  odcienie  beżu,    jasnego  fioletu 
i szarości. 

W  tym  roku  jednak,  projektanci  postano‐
wili  nas  zaskoczyć,  poprzez  wielki  powrót 
czerwieni!  Ten  modny  kolor  warto  wpro‐
wadzić  do  swojej  stylizacji,  przykładowo 
za  pomocą  golfu  lub  swetra.  Użycie  tak 
odważnej  i  wyrazistej  barwy,  zdecydowa‐
nie  doda  naszemu  wyglądowi  odrobinę 
„charakteru”.  

Wzorem przejmującym wybiegi mody  jest 
oczywiście  krata.  Definitywnie  jest  ona 
jednym  z  najważniejszych  akcentów 
w zbliżającym się sezonie, lecz nie zapomi‐
najmy o sztucznej skórze, która szczególnie 
modna jest na spodniach, płaszczach i ma‐
rynarkach.

Na topie, jeśli chodzi o dodatki ubraniowe, 
modne są rozcięcia, rozporki i geometrycz‐
ne  dekolty.  Decydując  się  na  którąś  z  po‐
danych wstawek, sprawiamy, że nasz strój 
staje się bardziej oryginalny i unikatowy.

Modne  są  także  stylizacje  polegające  na 
ubraniu  jeansowych  ubrań  od  stóp  do 
głów.  Trendem  są  również  ubrania  pat‐
chworkowe  (patchwork‐  metoda  szycia, 
która polega na zszyciu rozmaitych kawał‐
ków materiałów w całość).

        Zuzanna Steindel, kl  8 A

MMOODDAA  II  UURROODDAA
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– No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
– Sty…?
– Czeń!
– Lu…?
– Ty!
– A dalej sama!
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!

  

– Mamo… kup mi małpkę. Proszę!
– A czym Ty ją będziesz karmił synku?
– Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić.

Mama woła dziecko na podwórku:
– Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
– A co? Spać mi się chce?
– Nie! Głodny jesteś!

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta się ojciec:
– Dlaczego płaczesz synku?
– Zgubiłem moje 10 zł  odpowiada syn.
– Nie płacz, dam ci 10 zł.
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jeszcze w większą rozpacz.
– Co się stało synku? – pyta ojciec.
– Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym teraz 20 zł.

– Jasiu – pyta nauczyciel. – Jaki to będzie przypadek jak powiesz „lubię nauczycieli”?
– Bardzo rzadki, panie profesorze.

– Umiesz liczyć po włosku?
– Umiem.
– To policz do trzech!
– Jeden włosek, dwa włoski, trzy włoski...

DAWKA HUMORU
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