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GAZETKA ZSP NR 5
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:
• "Archipelag Skarbów"
• wycieczki w niezwykłe miejsca
• życie z pasją  teakwondo Maksa
• sukcesy Siódemkowiczów
• rozrywka  gra planszowa
• przepis na jagodzianki
• ciekawe zwierzęta  ptasznik goliat
• bal ósmoklasistów
rys. Amelia, klasa 6c

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!

• ciekawe wydarzenia szkolne
i klasowe

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!

WSTĘPNIAK

Witam w kolejnym, już ostatnim w tym roku, wydaniu “Przerwy”. Za nami 10
miesięcy intensywnej pracy, a przede wszystkim nauki. Już za kilkanaście godzin czeka
nas wymarzony okres, na który czekaliśmy cały rok. Rozpoczynamy 2 miesięczne waka‐
cje, które ‐ mam nadzieję ‐ każdy spędzi w wybrany przez siebie sposób. Dlatego też,
chciałabym życzyć każdemu z Was, spokojnych, radosnych i najważniejsze: zdrowych
chwil. Wykorzystajcie ten czas dobrze i starajcie się stworzyć jak najwięcej cudownych
wspomnień. Niech ten czas będzie dla Was przede wszystkim wypoczynkiem, który
przygotuje i pozwoli Wam jeszcze lepiej przejść przez nowe wyzwania czekające we
wrześniu w tej, czy może już w innej szkole...
Dla klas 8 jest to wyjątkowo emocjonalny czas, gdyż są to ostatnie godziny spę‐
dzone w tej placówce, z naszymi kolegami i koleżankami. Już niedługo rozstajemy się
z większością osób, do których przez ten cały czas zdążyliśmy się mocno przyzwyczaić.
Co prawda, nie zobaczymy się już we wrześniu w tym samym składzie, ale wciąż mam
nadzieję, że przyjaźnie i wszystkie dobre więzi, które nawiązaliśmy w Szkole Podstawo‐
wej nr 7, zostaną z nami jeszcze na bardzo długi czas. Wychodzimy z tej szkoły z piękny‐
mi wspomnieniami, które na zawsze będą w naszych głowach, z cudownymi
znajomościami i ogromną wiedzą, którą przekazali nam tutejsi nauczyciele.
Niezmiernie cieszę się, że przez te 3 ostatnie lata miałam okazję być częścią szkol‐
nej gazetki. Uczestnictwo w “Przerwie” nauczyło mnie wielu przydatnych rzeczy, które
zdecydowanie wykorzystam w przyszłości oraz przede wszystkim było dla mnie dużą
rozrywką i możliwością do oderwania się od rzeczywistości. Funkcja redaktora naczel‐
nego, która została powierzona mi na mój ostatni rok edukacji tutaj, była dla mnie du‐
żą szansą i wyróżnieniem. Dziękuję Pani Małgorzacie Janisz za wszystkie te wspaniałe
wspomnienia związane z “Przerwą”, które zostaną przy mnie już na zawsze i za to, że
wierzyła Pani we mnie przez ten cały czas. To ostatni artykuł, który piszę, dlatego też
chciałabym podziękować także wszystkim Czytelnikom za to, że chcieliście poświęcić
swój czas na przeczytanie naszej gazetki.
Już po raz ostatni,
Zapraszam do zapoznania się z treścią “Przerwy”!
Zuzanna Steindel, kl 8A.
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BAŁTÓW  KRAINA DINOZAURÓW
W dniu 27.05.22 klasa 5a pod opieką Pani Kamili Cichorczyk oraz Pani
Bożeny Ryby, wybrała się na wycieczkę do parku dinozaurów w Bałtowie  Jura
Park Bałtów  Bałtowski Kompleks Turystyczny.
Głównymi atrakcjami tej wycieczki były:


Dinozaury w prawdziwych swoich rozmiarach



Zamki miniaturowe – Polska w Miniaturze

 Zwiedzanie domku czarownic i
pokaz jak czarownice czarują
bańkami
Wycieczka była bardzo
udana. Myślę, że każdemu się
ona podobała i będzie ją każdy
miło wspomina.
Nadia Wasilewska klasa 5a
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"ARCHIPELAG SKARBÓW"
W dniach 2 i 3 czerwca w naszej szkole
zorganizowano zajęcia w ramach programu
„Archipelag Skarbów”. Jest to projekt , który
ma na celu poruszenie ważnych i wartościo‐
wych tematów, tak aby umożliwić młodzieży
zrozumienie wiele ważnych tematów. Prowa‐
dziło go trzech pedagogów. Spotkanie miało
charakter edukacyjny i pomogło dostrzec
uczniom wiele nurtujących spraw. Prowadzą‐
cy starali się w bardzo delikatny sposób po‐
ruszyć zagadnienia, które z pewnością dla
wielu uzniów mogłyby być tematami „tabu”.
Przygotowali oni wiadomości, które
w przyszłości przydadzą się nam w życiu co‐
dziennym. Przedstawiono tematy takie jak:
budowanie szczęśliwego związku, zdrada,
konsekwencje złych wyborów, miłość, relacje
z drugim człowiekiem, pornograﬁa i seks,
używki.

poprzez przykłady i opisy różnych sytuacji,
w których znaleźli się bohaterowie nagrań.
Nie było to suche przedstawienie faktów, ale
opowiedzenie historii – co sprawiło, że
uczniowie słuchali prezentacji z zaintereso‐
waniem.
W trakcie spotkania uczniowie zostali
również zachęceni do wykonywania różnych
zadań i do podjęcia walki ze swoimi proble‐
mami.
W tym samym czasie tj. od 02 do 03
czerwca pedagodzy przedstawili temat kon‐
kursu. Wzięli w nim udział m.in. Iga Ptak (7e)
prezentując plakat przedstawiający "Miłość,
w której najważniejszy jest kolor niebieski"
oraz Mikołaj Koprowski (8b), który napisał
wiersz zatytułowany "Dary". Prowadzący
byli bardzo zadowoleni z zaangażowania
uczniów.

To co nam się podobało to sposób pre‐
zentacji tych wiadomości – na projektorze,

Zuzanna Piech, 7d

Iga Ptak, 7e, Temat konkursu z "Archipelagu skarbów": "Miłość,
w której najważniejszy jest kolor niebieski" ( 02.06.2022r.)
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"ARCHIPELAG SKARBÓW"

„Dary”
Podaruj mi proszę, podaruj mi kwiat,

Blask świtu owe światło rozgoni,

Bym mógł na niego spojrzeć,

Otworzy oczy szeroko.

Gdy wiatr na pustyni bezkres mnie pcha,

Ja będę świat cały na dłoni

W to piasku wielkie morze.

Kołysał do snu wysoko.

Podaruj mi proszę, podaruj mi światło,

Wśród nocy z tych małych światełek

Światło i nadzieję,

Stworzę lśniącą zasłonę,

Bym przemierzając pustynię łatwo

Za którą będę człowiekiem,

Wiedział, skąd dobry wiatr wieje.

Licząc, co niezliczone.

Ażeby to światło nigdy nie gasło,

I właśnie to światło, ta wiara,

Niech gna mnie do przodu.

Gdy rozganiają mi ciemność,

Ażeby to światło nigdy nie gasło,

Unosząc się razem w oparach,

Pomocą służąc wśród lodu.

Sprawiają, że jesteś ze mną.

I wtedy czuć będę nadzieję,
Nadzieję ze światła płynącą,
Wracając do kraju, skąd dawne dzieje

Mikołaj Koprowski, kl. 8b

Patrzyły wyczekująco.
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Bal ósmoklasisty.
Dnia 15 czerwca w naszej szkole miał miejsce bal ósmoklasisty. Impreza
rozpoczęła się o 16:00 i trwała do godziny 19.
Była to wspaniała zabawa! DJ, który zapewniał nam muzykę na tym
wydarzeniu, wybierał popularne utwory, dzięki czemu wszyscy bardzo chętnie
włączali się do tańca. Każdy uczestnik balu angażował się w organizowane
zabawy. W trakcie imprezy mieliśmy przerwę, aby razem ze swoją klasą
delektować się smakołykami, zapewnionymi przez nas samych. Nie
marnowaliśmy jednak czasu, bo w końcu każda dobrze spędzona minuta na
parkiecie się liczy. Gdy ostatnia piosenka zabrzmiała, wszyscy byli rozczarowani,
że czas tak szybko dobiegł końca.
Były to wspaniałe spędzone chwile z jeszcze wspanialszymi ludźmi, pełne
pozytywnej energii i czystej zabawy. Myślę, że każdy z nas jest zadowolony z
przebiegu tej imprezy, gdyż była to świetna okazja, aby dobrze przeżyć ostatnie
chwile w tej placówce.
Dziękujemy wszystkim za organizację tak cudownego balu.
Zuzanna Steindel,
Olga Potoczek, kl 8A.
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WSPOMNIENIA
Karol Antkiewicz – gdy akurat nie jest zajęty zdobywa‐
niem podium na turniejach szachowych, interesuje się
geograﬁą :) Jest spokojny, ale nie dajcie się zwieść!
Kiedy trzeba, potraﬁ pokazać także swoją inną stro‐
nę...
Emilia Augustyn‐ to nasza klasowa adwokatka, która
świetnie broni naszych praw! Oj, no chyba, że na‐
prawdę się zdenerwuje, wtedy może wpędzić nas w
niemałe tarapaty... Mimo tego, wszyscy doceniamy ją
za jej mocny charakter i stanowczość:) Emilia jest tak‐
że świetną chemiczką, co udowodniła, zdobywając ty‐
tuł ﬁnalisty na konkursie przedmiotowym właśnie z tej
dziedziny.

8A

wołują u wszystkich szeroki uśmiech.
Dominik Kubiela – Swoim sportowym talentem napa‐
wa dumą wszystkich z nas! Nie mamy na myśli tylko
sportów ściśle ﬁzycznych, bo Dominik także świetnie
radzi sobie w dziedzinie szachów.
Emma Malik‐ to nie tylko świetna śpiewaczka, bo cu‐
downa jest także w dziedzinie języka polskiego! Ale
nie martwcie się, Emma poza tym, że jest wybitną hu‐
manistką, z której wszyscy możemy brać przykład, nie
rozczarowuje nas swoją wiedzą z innych przedmiotów.

Mateusz Mółka‐ jest wspaniałym pływakiem i jeszcze
lepszym uczniem. Jego wiedza jest naprawdę imponu‐
Julia Bodziony‐ jest niezwykle czarującą i pogodną jąca, a jego aktywność na lekcji może być wzorcowym
osobą, która zawsze zwraca się do każdego w uprzej‐ przykładem do naśladowania dla każdego z nas. Ma‐
my sposób. Wszyscy doceniamy ją za jej ogromny hu‐ teusz jest także bardzo życzliwą osobą.
mor, który często przejawia się w żartach. Swoim Bartosz Pawłowski‐ z pozoru cichy i spokojny, jednak
wyjątkowym charakterem wnosi bardzo dużo do na‐ po bliższym poznaniu go, możemy dostrzec jego nie‐
szej klasy.
przeciętne poczucie humoru oraz pogodną duszę. Jego
Aniela Borkowska‐ Choć często nie ma jej w szkole, za‐ żarty zawsze wywołują u każdego śmiech. Charakter
wsze, kiedy znajduje się w naszym otoczeniu zaraża Bartosza to nie jedyna rzecz, na którą zamierzamy
nas uśmiechem i swoją pozytywną energią. Nie bójcie zwrócić uwagę, jako iż nasz kolega ma równie cieka‐
się, podczas swoich nieobecności Aniela zdobywa ko‐ we zainteresowanie – samochody.
lejne nagrody, głównie z siatkówki i pływania, dumnie Wiktoria Pietryga‐ szczególnie pasjonuje ją psycholo‐
reprezentując naszą szkołę. Tak genialny sportowiec gia, a dla dobra drugiego człowieka często jest w sta‐
to prawdziwy skarb!
nie poświęcić swoje własne szczęście. Wyjątkowo
Nicola Ciuła‐ Gdy była młodsza, zadziwiała nas swoim życzliwa osoba i wspaniała przyjaciółka, godna wiel‐
wielkim talentem w cheerleadingu. Mimo tego, że nie kiego zaufania. Poza tym, wielką przyjemność spra‐
trenuje już tego sportu, nadal zdobywa inne wysokie wia jej gotowanie, które wychodzi jej znakomicie.
osiągnięcia sportowe. W wolnych chwilach, lubi po‐ Nikodem Pióro‐ wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego
dróżować w zarówno te dalekie, jak i bliższe nam wiedzy z każdej dziedziny, gdyż czasami potraﬁ zasko‐
miejsca. :) Jest też przemiłą i zabawną osobą.
czyć nas naprawdę zdumiewającą ciekawostką. Jest
Paweł Jabłoński ‐ człowiek o wielu talentach! Nieza‐ świetnym informatykiem i rozwiązywanie problemów
przeczalnie najlepszy tancerz w naszej klasie, świetny związanych z komputerem nie stanowi dla niego duże‐
gitarzysta o znakomitym wokalu. Oprócz tego, jest go wyzwania.
także bardzo dobrym matematykiem oraz ﬁzykiem.
Olga Potoczek‐ bardzo miła i serdeczna osoba, na któ‐
Katarzyna Kołbon‐ wybitna uczennica o zdumiewają‐ rą zawsze można liczyć. Czas wolny spędza na czytaniu
cych wynikach, która wyróżnia się swoją uprzejmo‐ książek, zarówno tych naukowych, jak i bardziej roz‐
ścią, delikatnością i robi to wszystko z wielką gracją :) rywkowych. Świetnie się uczy, a szczególnie utalento‐
Jej mocną stroną jest rysunek oraz wypracowania z j. wana jest z biologii, chemii i języka polskiego, jako iż
polskiego, które zachwycają wszystkich, włącznie jest członkiem szkolnej redakcji gazetki.
z nauczycielami.
Adrian Samoder ‐ choć Adriana możemy określić bar‐
Magda Kowalczyk – chce zostać prawniczką, co praw‐ dziej jako introwertyka, który lubi spędzać czas we
da, czeka ją jeszcze wiele pracy oraz przede wszystkim własnym towarzystwie w domu, pozostaje wspania‐
nauki, jak każdego takiego człowieka, ale życzymy jej łym kolegą oraz bardzo zabawnym człowiekiem. Inte‐
resuje się komputerami, a przede wszystkim grami na
powodzenia! Jest też bardzo miła.
tym właśnie urządzeniu :)
Zuzanna Król‐ Poza wysokimi osiągnięciami w nauce,
zdobywa także trofea w dziedzinie pływania. Jest za‐ Piotrek Słaby ‐ choć zdarza mu się ponarzekać, to jego
wsze uprzejma i w każdej sytuacji można na nią liczyć. wypowiedzi nadal wywołują u nas ogromny uśmiech
(trochę mniejszy u nauczycieli :) ). Piotrek jest także
Szymon Krzysztoń‐ Zachwyca nas wysokimi miejscami bardzo mądrym człowiekiem, wyróżniającym się
w konkursach z języka angielskiego, lecz oczywiście szczególnie swoim talentem matematycznym, który
nie jest uzdolniony wyłącznie lingwistycznie. Poza przynosi mu wiele imponujących tytułów.
tym, codziennie opowiada zabawne żarty, które wy‐
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8A
Zuzanna Steindel‐ niezwykle inteligentna osoba, szcze‐
gólnie zapasjonowana dziedziną astroﬁzyki. Wolne
chwile poświęca na występowanie w teatrze, w które
wkłada całe swoje serce. Jest typem dyskutantki, wal‐
czącacej o swoje racje. Poza tym lubi grać w szachy,
w których osiąga niemałe zwycięstwa. Zuzia to także
redaktorka naczelna szkolnej gazetki.

charakter i poczucie humoru. Zawsze napełnia naszą
klasę wspaniałą energią, jako iż jego stałym towarzy‐
szem jest śmiech. Świetny polonista i genialny recyta‐
tor. Ponadto ma wspaniałą pamięć, która przynosi mu
wybitne wyniki w nauce.

Marta Zagórowska‐ ma tyle pasji oraz zainteresowań,
że zabrakłoby nam miejsca, aby je wszystkie opisać.
Wiktor Szewczyk – jest tajemniczą, skrytą osobą, która Szczególnie jednak spełnia się tańcząc i grając w teni‐
intryguje nas każdego dnia. Jesteśmy jednak pewne, że sa. Marta jest wspaniałą koleżanką, otwartą na nowe
pod tą maską cichego i skromnego człowieka, kryje się znajomości i zawsze chętną na inteligentną rozmowę.
wspaniała osoba o dobrym sercu.
Magdalena Zaremba‐ bardzo mądra i wartościowa
Alicja Szołdrowska‐ uwielbia zwierzęta, szczególnie osoba. Wyróżnia się swoją szczerością, jednak nadal
swojego kota. W wolnych chwilach lubi słuchać muzy‐ robi to w szczególnie miły sposób. Można na nią za‐
ki, która daje jej ukojenie. Jest bardzo towarzyska, dla‐ wsze liczyć. Jest także bardzo zabawna, a swoim na‐
tego dużą przyjemność przynoszą jej spotkania stawieniem przyciąga do siebie wielu ludzi. Oprócz
z przyjaciółmi.
tego, pasjonuje się tańcem, który przynosi jej ogromną
radość.
Michał Turczyński‐ uczeń zdobywający wysokie wyniki
zarówno w szkole, jak i na konkursach, też tych po‐ Hanna Zięba‐ zawsze uśmiechnięta i gotowa do pomo‐
zaszkolnych. Na lekcjach jest jedną z bardziej aktyw‐ cy. Interesuje się naturą, a jej pokój wypełniony jest
nych i zaangażowanych osób. Jest bardzo dobry przeróżnymi roślinami, o które zawsze dba. Ciekawią ją
w recytowaniu poezji, którą również uwielbia czytać. kryształy, dlatego jest osobą, która zawsze byłaby
Jest bardzo pomocny i życzliwy.
w stanie odróżnić jadeit od awenturynu. Prowadzi nie‐
wątpliwie interesujący styl życia, który bardzo chętnie
Szymon Ubieżajów ‐ zawsze pozytywnie nastawiony uwiecznia na zdjęciach.
i podchodzący z uśmiechem do wszystkiego. Dobry
matematyk i przyszły najlepszy programista. Poza tym,
pasjonuje się sztukami walki.
Bartłomiej Wysowski‐ wszyscy uwielbiamy go za jego

Zuzanna Steindel
Olga Potoczek, 8a

Wychowawca: Pani Kinga Zwolenik
9

8B
Klasa 8b, to taka, która nie zawsze się dogadywała w pewnych
oczywistych sprawach, lecz zawsze znajdowała wspólną drogę, którą
podążała jako cała grupa. Klasa, która na wycieczkach bawiła się ponad
wszystko i zostawiała wszystkie trudy za sobą. Klasa, w której każda
osoba mogła się czuć dobrze. Klasa, która połączyła dwie klasy w jedną
wielką grupę znajomych.
Gdy zaczynaliśmy chodzić do tej szkoły, byliśmy przestraszeni
oraz zdezorientowani, nie tylko dlatego, że znaleźliśmy się w nowym
miejscu naszej edukacji, lecz także z obawy, że nikt nas nie polubi lub
nie będziemy mieli żadnych znajomych. Jak widać bardzo się
pomyliliśmy, ponieważ teraz, gdy wychodzimy ze szkoły, żałujemy, że
musimy się rozstać z naszymi najlepszymi przyjaciółmi i iść znowu
w nowe miejsca, gdzie poznamy nowych ludzi. Lecz ta klasa niczego się
nie obawia i nigdy się nie poddaje...
Maks Kubacki, 8b

Wychowawca: Pani Alicja Dyrek
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8C

Ulubione miejsce w szkole
• sklepik,
•toaleta,
•sala gimnastyczna (duża
i mała),
•wyjście ze szkoły,
•męska szatnia na wf.
Wspomnienia

4 klasa
• Pani Dorota Żurek naszym wychowawcą
na 4 lata,
• zapoznanie się z funkcjonowaniem
w wyższych klasach,
• wycieczka do ZOO w Krakowie, Kopiec
Kościuszki,
• sprawa z paniami sprzątaczkami,
5 klasa

na teamsie,
• usunięcie plików Panu Bojarczukowi,
• odejście na emeryturę naszej wycho
wawczyni – Pani Doroty Żurek,
8 klasa
• objęcie nas przez Panią Bożenę Rybę,

• kulig,

• wycieczka do Oświęcimia (bieganie wo
kół stacji),

• wycieczka do zamku w Grybowie,

• wycieczka do parku trampolin w Krako
wie,

6 klasa
• wycieczka do Ojcowskiego Parku Naro
dowego,
• początek pandemii – brak nauki,
7 klasa
• Grzesiek przefarbował włosy na rudo (zła
decyzja),
• zdalne lekcje i dzwonienie do nauczycieli

• napisanie egzaminów ósmoklasisty,
• wycieczka nad morze ( bardzo dużo mi
łych wspomnień, np. pójście na wschód
słońca, „wpadka Oliwki”, „FOR REAL”,
„O WIADERKO”, „KURDE BOŻE”),
• bal ósmoklasisty,
• zakończenie nauki w Szkole Podstawo
wej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Obrońców Pokoju w Nowym Sączu.
Wychowawca: Pani Bożena
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To był 1 września 2014, kiedy, jako maluchy zaczęliśmy naszą przygodę
z siódemką. W 2017 roku wyszliśmy spod skrzydeł Pani Beaty Lorek, a nie
którzy, Marty Marcinowskiej. W 2020 nastąpił kolejny przełom. Powitaliśmy
w naszej klasie kilka osób z byłej klasy "c". Oto kim jesteśmy?

8D

Wychowawca: Pani Dorota Leszczyńska
Sławek  na stałe zrośnięty z hulajnogą
Ala (Haczuś)  ma medal za rzucanie ludźmi
Karolina  biega maratony
Seba  uprzejmy, kiedy trzeba, przyszły żołnierz
Dagmara  chodzi z głową w chmurach, ewentualnie w szkicowniku
Julka K.  cicha woda brzegi rwie
Milena  uczy wszystkich chemii, przyszła programistka
Ala K.  przyszła modelka, chociaż idzie na biolchem
Dorota  zakochana w anime, artystyczna dusza
Kacper  milczenie jest złotem
Patryk  zawsze mam rację, jeżeli nie mam, patrz punkt wyżej
Kinga L.  wysportowana tancerka
Ola Ł.  fanka monsterów i spotkań ze znajomymi
Konrad  nasz klasowy piłkarzyk
Dominika  najmłodsza, wie czego chce
Wiktoria  koniara
Marta  klasowa polonistka, teatralna dusza
Kinga P.  emo z czerwonymi włosami.
Magda  miłośniczka Tolkiena, z malowanym kameleonem przez świat
Damian  zasady są po to, żeby je łamać
Ola (Sołtyska)  Też rzuca ludźmi na medal
Julka S.  nasza trąbaczka
Darek  głos jak u siłacza
Zosia  wysoka koszykarka
Szymon  klasowy konserwator głośników
Mateusz  ten najniższy, ale wyższy od połowy
Piotrek  klasowy dżentelmen
Ala  zorganizowana, można na niej polegać
Nasza przygoda niestety dobiega końca. Raz było przyjemnie, raz mniej, ale i tak będziemy
tęsknić. Za sobą nawzajem, za nauczycielami, za rozdziałem, który został już zamknięty. Fajnie
było być częścią tej szkoły. Niestety trzeba się pożegnać, więc… Cześć!
Marta Płuchowska, 8d
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8E
O naszej klasie można napisać i powiedzieć dużo, mamy na
myśli klasę 8e. Jesteśmy klasą, która uczy się różnie, jednak jeste
śmy zgrani i zawsze umiemy się dogadać . Mamy dużo poczucia hu
moru, dzięki czemu czasem dostajemy minusowe punkty, jednak
umiemy być też życzliwi i pomocni, dlatego chętnie uczestniczymy
w wolontariacie.
Czujemy się dobrze w swoim towarzystwie oraz łączy nas coś
więcej niż tylko relacje szkolne. Pani Elżbieta Wańczyk to nasza
wychowawczyni, przez ostatnie 4 lata okazała nam bardzo dużo ser
ca i wyrozumiałości. Uważamy, że 8 lat razem były najlepszym cza
sem w naszym życiu.
Oliwia Staszak, 8e

Wychowawca: Pani Elżbieta Wańczyk

13

Wycieczka klas szóstych do zamku
w Ogrodzieńcu

Dnia 16 maja 2022r. uczniowie klas
VI uczestniczyli w wycieczce do zamku
Ogrodzieniec. Opiekę nad uczniami spra
wowali nauczyciele oraz pan przewodnik.
Pomimo tego, że jazda autobusem trwała
około 3,5h, uczniowie byli w wyśmienitych
nastrojach .

oczywiście musieliśmy się zatrzymać w
MacDonaldzie  pewnie wyobrażacie sobie
miny dzieci, gdy wybiegły z autokaru. Spę
dziliśmy tam około 45 minut i wyruszyli
śmy w kierunku Nowego Sącza. Na
miejsce dotarliśmy o godzinie 19:30.

Uważam, że wycieczka udała nam
Pierwszą atrakcją tego dnia był za się, gdyż była profesjonalnie zorganizowa
mek Ogrodzieniec . Na zamku mieliśmy na, pełna przygód i każdy mógł znaleźć
ciekawą lekcję poprowadzoną przez pasjo coś ciekawego dla siebie.
nata tego zamku.
Justyna Puchała, 6c
Następnie, gdy uczniowie zakończyli
spacer po zamku, czekała na nich wy
cieczka do grodu na górze Birów . Na
szczycie była przerwa na przekąskę, po
której wyruszyliśmy w dalszą podróż. Ko
lejnym przystankiem była Jaskinia Nieto
perzowa. Było tam ciemno, ale udało nam
się zobaczyć parę nietoperzy. W drodze
powrotnej, gdy zjechaliśmy z autostrady,

Zdjęcia: Szymon Piszczek, 6c
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Niesamowite trzy dni
w Kosarzyskach:)
W dniach 8  10 czerwca bieżącego
roku klasa VD razem z wychowawczynią
panią M.Janisz i z p.R. Byrczek uczestni
czyła w wycieczce do Kosarzysk. Około go
dziny 10:00 dotarlliśmy do Stanicy
Harcerskiej. Po zakwaterowaniu i sprawach
organizacyjnych wybraliśmy się z przewod
nikiem w góry. Wejście na Jackową Pościel
i powrót zajęły około czterech godzin. Po
goda była zmienna, ale nie poddawaliśmy
się i skupialiśmy na wędrówce, podziwianiu
widoków i wygłupach. Trochę zmoknięci,
ale w doskonałych humorach wróciliśmy
do naszej bazy noclegowej. Tam zjedliśmy
obiad, a potem uczyliśmy się harcerskich
szyfrów.
Następnego dnia po śniadaniu poje
chaliśmy do Muszyny, gdzie zobaczyliśmy
największą mofetę w Polsce, a później spa
cerowaliśmy po Ogrodach Zmysłów. Mieli
śmy okazję obserwować okolicę z wieży
widokowej, podziwiać różne gatunki roślin
i słuchać śpiewu ptaków. Część z nas dla
zabawy wyławiała z fontann monety wrzu
cone tam przez turystów, jednak nauczycie
le kazali wszystko wrzucić z powrotem.
Następnie zeszliśmy do rynku w Muszynie,
kupiliśmy pamiątki, a potem zwiedziliśmy

piwnice muszyńskiego ratusza. Szczegól
nie interesująca była sala tortur, w której
oglądaliśmy różne wymyślne sposoby na
zadawanie bólu. Niektórzy nawet chcieli
wypróbować dyby, ale przewodnik ich po
wstrzymał.
Gdy wróciliśmy, zjedliśmy obiad,
a po nim graliśmy w gry terenowe podziele
ni na drużyny. Moja grupa jako pierwsza
odpowiedziała na wszystkie pytania i ułoży
ła stos ogniskowy. Wybraliśmy stos ty
pu ,,wigwam”, który harcerz prowadzący
zajęcia pozwolił nam podpalić. Byliśmy
dumni, bo dzięki naszym staraniom płonął
ponad dwie godziny. Wieczorem cała klasa
piekła pianki i kiełbaski nad ogniem, a po
tem grała w mafię.
Trzeciego dnia po śniadaniu spako
waliśmy bagaże, pograliśmy w kilka gier
harcerskich, a około 12:00 pożegnaliśmy
Stanicę Harcerską i udaliśmy się do cen
trum Piwnicznej, żeby kupić pamiątki i lody.
O godzinie 15:10 wsiedliśmy do pociągu
i wróciliśmy do Nowego Sącza. To były na
prawdę wspaniałe trzy dni pełne śmiechu,
przygód, zabawy, ale i zwiedzania i słucha
nia ciekawych rzeczy.
Jan Nowak, 5d
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ŻYCIE Z PASJĄ !!!
Nasza szkoła skrywa wiele ukrytych pere
łek. Siódemkowicze rozwijają swoje talenty na
najróżniejszych płaszczyznach. W tym artykule
chciałabym opisać jednego z uczniów, który swo
im
hobby
przynosi
chlubę
szkole.
Maksymilian Orzeł, uczeń klasy 7c, odpowiedział
nam na parę pytań związanych z jego sportem
czyli taekwondo.

- Co lub kto Cię motywuje?
‐ Zdarzają się momenty, kiedy nie mam już totalnie si‐
ły, jestem wyczerpany psychicznie i fizycznie. Na
szczęście wtedy pojawiają się moi rodzice, bliscy
i przyjaciele, którzy zawsze wspierają mnie w trudnych
momentach i motywują do dalszej pracy.

Taekwondo – narodowy sport i tradycyjna sztuka
walki Korei. Początkowo zostało stworzone do celów
militarnych, następnie zostało zaadaptowane do użyt
ku cywilnego, jego twórcą jest gen. Choi Honghi.
Obecnie jest jedną z pełnoprawnych dyscyplin olimpij
skich.

‐Kiedy na treningach mam gorsze dni i dużo rzeczy mi
nie wychodzi, mam ochotę zrezygnować, ale wiem, że
praca, którą włożyłem w to przez wszystkie lata, nie
może zostać zaprzepaszczona.

Jak długo trenujesz i dlaczego zacząłeś to ro
bić?

‐ Trenuję już 9 lat. Kiedy jako 5‐ letni chłopiec, pierw‐
szy raz ujrzałem walczących zawodników, zdałem so‐
bie sprawę, że jest to coś, co chcę robić w wolnym
czasie.
‐Ile razy w tygodniu masz treningi i jak uda
je Ci się łączyć to z życiem szkolnym?
‐ Na treningi uczęszczam 4 razy w tygodniu, po go‐
dzinę za każdym razem. Czasami przed zawodami by‐
wają momenty, że zaniedbuję naukę i muszę ją
stopniowo nadrabiać, ale edukacja jest dla mnie rów‐
nie ważna jak taekwondo.

Czy bywają momenty, że chcesz zrezygno
wać?

Jakie masz największe osiągniecia?
‐Wicemistrz międzynarodowy w walkach i 2. wice‐
mistrz w układach.
Czy wiążesz z tym swoją przyszłość ?
‐ Myślę o tym, żeby kiedyś zostać instruktorem sztuk
walki.
 Do czego aktualnie dążysz?
‐Chciałbym zdobyć czarny i mistrzowski pas.
Dziękujemy za uwagę.
Z Maksem Orłem(7c)
rozmawiała Aleksandra Rębilas (8b)
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mo da i ur o da
Ze względu na to, że wielkimi krokami
zbliża się lato, a wraz z nim długo wyczekiwane
wakacje, chciałybyśmy podać Wam kilka
według nas interesujących, ale także modnych
inspiracji na tę porę roku.

Jeśli chodzi o odzież, bardzo stylową i
popularną częścią są dziergane rzeczy. Mogą
to być koszulki, sukienki, czy nawet krótkie
spodenki (szorty). Warianty są naprawdę różne,
bo mogą być zarówno jednokolorowe, jak i z
dowolnym wzorem. Oczywiście nie tylko
wykonane w taki sposób ubrania zdobyły serca
ludzi, bo modne są także dziergane akcesoria,
np. nakrycia głowy oraz torby.

Jednym z modniejszych dodatków tego
lata niezaprzeczalnie będą opaski na gumce,
znane nam z dzieciństwa. Mogą być świetnym
Mówiąc bardziej ogólnie, zarówno jak
podkreśleniem naszej stylizacji, a do tego rok temu, tego lata królować będą kolory.
dodają nam niezaprzeczalnego uroku.
Następnym modnym elementem, w który
powinniśmy się zaopatrzyć i który idealnie
dopełni nasz “outfit”, są japonki na platformie.
Te buty, nie tylko wydłużają nasze nogi, lecz
także wyróżnią nas na tle innych, zwykłych
klapek. Mogą występować w najróżniejszych
kolorach i odcieniach, więc każdy znajdzie coś
dla siebie. Poza tym są łatwe do zdobycia dla
każdego, zarówno pod względem ceny, jak i
dostępności, także w sklepach stacjonarnych.

Zuzanna Steindel,
Olga Potoczek, kl 8A.
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Warto mieć przyjaciół...
Rok temu poznałam osobę, dzięki
której moje życie zmieniło się na lepsze,
poznałam wartość siebie i wartość słowa
„przyjaźń”. Osoba ta pokazała mi, że przy
jaciele powinni być z nami „na dobre i na
złe”.
Będąc małym dzieckiem, stanowi
łam prawdziwe „oczko w głowie” moich ro
dziców. Dostawałam od nich miłość,
poświęcenie i dużo atencji. Myślałam, że
nie brakuje mi niczego, jednak kiedy pod
rosłam, ich obecność stała się dla mnie
bardzo uciążliwa. Zauważyłam też, że mój
młodszy brat zajął moje miejsce, więc po
stanowiłam się do nich nie odzywać. Każ
dego dnia, wracając do domu po szkole,
czekałam aż moi rodzice wrócą z pracy
Często była to godzina 20.00 lub 21.00.
Nie miałam co robić, więc większość cza
su spędzałam z nosem w książkach, by
nie myśleć o niczym. Zamknęłam się w so
bie i choć wiedziałam, że rodzice zawsze
są przy mnie, nie potrafiłam z nimi rozma
wiać, nie czułam się dobrze, prowadząc
szczerą rozmowę z kimś z rodziny.
Pewnego dnia wybrałam się na spa
cer do miejsca, w którym lubiłam spędzać
czas. Kiedy byłam już u celu, ujrzałam
dziewczynę o długich blond włosach Była
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tam z małym czarnym psem. Początkowo
nie zwracałyśmy na siebie uwagi, jednak
w pewnym momencie nastolatka zapytała
mnie o imię, więc przedstawiłam się jej,
a ona mi. Kojarzyłam ją i okazało się, że
chodzimy razem do szkoły.
Nagle usłyszałam dzwonek telefo
nu, była to moja mama, która kazała mi już
wracać, ponieważ zrobiło się późno. Roz
mawiając z Klaudią nie zauważyłam na
wet, że minęły już dwie godziny. Nie
chciałam, by mama była na mnie zła, że
tyle się spóźniam, więc wymieniłam się
numerem telefonu z koleżanką.
Następnego dnia, po I Komunii mo
jego kuzyna, cały czas myślałam o tej
dziewczynie i o tym, że bardzo brakowało
mi rozmowy z nią. Nagle zadzwonił mój te
lefon. Kiedy spojrzałam na wyświetlacz
okazało się, że dzwoniła właśnie ona. Za
pytała czy mogę wyjść z nią i jej psem na
spacer. Jej pupila też bardzo polubiłam
i ucieszyłam się z takiej propozycji.
Z uroczystości rodzinnej wróciłam
koło godziny 20:30. Moja mama normalnie
nie pozwoliłaby mi wyjść o takiej godzinie,
jednak okazało się, że Klaudia była córką
jej bliskiej koleżanki. Dziewczyna podeszła
pod moją klatkę razem z psem, który przy

Warto mieć przyjaciół...

witał mnie, skacząc po moich nogach. Bar
dzo dobrze i swobodnie czułam się przy
Klaudii, zapomniałam o problemach i mo
głam być sobą. Przez kolejne kilka dni czę
sto się widywałyśmy i każde spotkanie mijało
strasznie szybko. Wracając do domu, czu
łam pustkę bez swojej rówieśniczki. Pewne
go
wieczoru
postanowiłam
do
niej
zadzwonić, co okazało się dobrą decyzją,
gdyż rozmawiałyśmy całą noc.
Kiedyś siedziałyśmy na ławce pod
moim blokiem, gdy nagle usłyszałyśmy
grzmot, a po chwili rozpętała się burza. Moja
mama zadzwoniła do mnie, bym szybko wró
ciła do domu. Zapytałam czy Klaudia może
do nas przyjść i uzyskałam zgodę. Dziew
czyna poznała moich rodziców oraz brata.
Bardzo się z nimi polubiła.
Kilka dni po tym Klaudia zaprosiła
mnie do siebie na noc, a ponieważ był to
piątkowy wieczór, moi rodzice zgodzili się.
Całą noc oglądałyśmy filmy, rozmawiałyśmy,
bardzo dobrze czułam się przy niej. W na
stępną sobotę dziewczyna przyszła do mnie,
aż w końcu każdy weekend wyglądał tak sa
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mo. Stałyśmy się nierozłączne.
Pewnego ranka obudziła mnie mama,
oświadczając, że mój dziadek nie żyje, za
płakana wyszłam z domu, nie zwracając
uwagi na prośby rodzicielki, bym została.
Wyłączyłam telefon wiedząc, że będzie
dzwonić. Udałam się do miejsca, w którym
poznałam Klaudię. Siedziałam tam bardzo
długo, aż w końcu nastał wieczór. Nagle
usłyszałam za sobą kroki, obróciłam się i uj
rzałam właśnie ją. Zapytała mnie, co się sta
ło, więc opowiedziałam jej o porannej
sytuacji. Przyjaciółka przytuliła mnie i zaczę
ła pocieszać. W pewnym momencie usłysza
łam z jej ust: ,,Jestem przy tobie”. Były to
słowa, których nigdy wcześniej od nikogo nie
słyszałam. Wiedziałam już wtedy, że mogę
polegać na niej bardziej niż na innych. Stała
się najważniejszą osobą w moim życiu…
Od czasu poznania Klaudii moje życie
bardzo zmieniło się. Cieszę się, że mam taką
osobę jak ona, bo wiem, że zawsze jest przy
mnie.
Weronika Rodak, 7d
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Czy to na pewno ten SPIDER MAN,
o którym myślisz?
Chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami po obejrzeniu jednego z najlepszych filmów
2021r produkcji MARVEL STUDIOS. Dnia 18.12.2021r. wybrałem się z tatą i najlepszym
kolegą Kubą do kina, na premierę film ,,SPIDER MAN BEZ DROGI DO DOMU”. Reżyser
Jon Watts zrobił świetny film dla miłośników fantastyki i akcji. Na ekranie śledziliśmy
przygody trzech, różnych SPIDERMAN’ów, w których role wcielili się:

Tobey Maguire
Andrew Garfield

Tom Holland

Nie zabrakło też innych, znanych aktorów, takich jak: Zendaya Maree Stoermer Coleman
(Mary Jane Watson), Benedict Cumberbatch (Doktor Strange), Jacob Batalon (Ned),
Williem Dafoe (Zielony Goblin), Alfred Molina( Dokotor Otto Octavious).
W pierwszych minutach filmu, Mysterio (wróg z poprzedniej części) zdradza
tożsamość SPIDERMANa, a ludzie zaczynają w niego wątpić. Peter Parker robił
wszystko, by cofnąć czas i do tego nie dopuścić. Próbował szukać pomocy u doktora
Strange’a, lecz ten stracił kamień czasu w filmie Avangers Infinity War. Znał jednak inny
sposób, by pomóc Peterowi. Chciał wypowiedzieć zaklęcie, które sprawi, że ludzie o nim
zapomną. Peter nie mógł się jednak zdecydować, ponieważ wiedział z jakimi
konsekwencjami się to wiąże. Zaburzenie zaklęcia otworzyło drzwi do ich świata
osobom z innych uniwersów. Poprzez otworzenie portali, Peter spotkał się ze swoimi
odpowiednikami z innych światów, a także musiał zmierzyć się z nowymi wrogami. Byli
to raczej niechciani goście i dr Strange chciał ich od razu odesłać... Peter jednak
postanowił wykorzystać to spotkanie, by razem z resztą SPIDERMANów zmienić ich
przyszłe życie. Chciał, by stali się lepszymi ludźmi w przyszłości i nie popełniali
wcześniejszych błędów. Pomimo trudności ostatecznie źli bohaterowie stają się
lepszymi ludźmi dla siebie oraz świata i wracają do swoich domów. Film skończył się
raczej smutno, dr Strange wykonał ponownie zaklęcie, a ludzie zapominają o Peterze
Parkerze, jednak SPIDER MAN pozostaje w ich pamięci jako ukryty bohater.
Uważam, że film był bardzo emocjonujący i do ostatniej minuty „trzymał w
napięciu”. Zaskoczyło mnie wiele nieoczekiwanych wątków i przejmująca końcówka
filmu. Z niecierpliwością czekam na kolejne przygody SPIDERMANa.
Adam Pacholarz, 5d
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„Harry Potter. Hogwarts Battle”
Wraz ze zbliżającymi się wakacjami
rośnie nasze zaangażowanie w planowanie wolnego czasu. Pozwólcie więc, że
podsunę Wam propozycję miłego spędzenia chwil wraz z przyjaciółmi lub rodziną.
Chciałbym przedstawić grę pt.
„Harry Potter. Hogwarts Battle” („Harry
Potter. Bitwa o Hogwart”), w której można
wcielić się w postacie Rona Weasleya,
Hermiony Granger, Neville’a Longbottom’a i tytułowego Harry’ego Pottera. Rozgrywka oparta jest na możliwości
tworzenia własnych talii kart i ma charakter kooperacyjny (uczestnicy współpracują, zamiast rywalizować miedzy
sobą). Gra dzieli się na siedem scenariuszy, każdy odpowiada za oddzielny tom
cyklu „Harry Potter” i w każdym dochodzą
nowe funkcje, postacie, magiczne przedmioty i zaklęcia. Głównym celem graczy

jest pokonanie czarnych charakterów
i obronienie miejsc takich jak Hogwart,
ulica Pokątna, Bank Gringotta czy Azkaban.
Grę można z pewnością polecić
każdemu fanowi „Harry’ego Pottera”, ponieważ obfituje w dużą ilość szczegółów,
którą powinien docenić. Z doświadczenia
wiem, że mimo, iż stadium gry jest długie,
to cały czas trzyma w napięciu i niepewności, że pod koniec rozgrywki czeka nas
starcie z potężnym Lordem Voldemortem.
Zapraszam do świata magii i czarodziejstwa.
Pozdrawiam
Michał Koprowski
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Ciekawe zwierzęta Świata
Inspirowana przeczytaną
lekturą Ewy Nowak pt."Pają‐
czek na rowerze", postanowi‐
łam napisać o niezwykłym
pająku.
Weź do ręki 2 małe jabłka.
Tyle właśnie waży ptasznik goliat – zawodnik wagi cięż‐
kiej wśród pająków.
Mierzy on 28cm. Długość tego pająka wynosi mniej
więcej tyle, co średnica dużego talerza.
Na szczęście u nas nieprędko spotkasz ptasznika golia‐
ta w warunkach natuiralnych. Mieszka on w Ameryce Po‐
łudniowej, gdzie żywi się owadami, gryzoniami,
nietoperzami, wężami, jaszczurkami, a od czasu do czasu ‐
ptakami.
Kiedy jest głodny, rzuca się na oﬁarę i tryska na nią ja‐
dem z kłów jadowych. Kły mają aż 2cm długości i są ukry‐
te w owłosionej szczęce.
Ptasznik goliat jest bardzo duży, ale istnieje pająk
o jeszcze większej rozpiętości
odnóży. Heteropoda maxima
mierzy 30cm. Jej ciałko jest
jednak małe, ma zaledwie 5
centymetrów. Występuje ona
tylko w Azji, w Laosie.
Maja Byrczek, Vd
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!
Chociaż rok szkolny dobiega
końca, dla jednych powoli, dla innych
znów wielkimi krokami, nauczyciele
wciąż chcą wpajać młodzieży wiedzę
i umiejętności, kreować ich mental
ność. Tym ostatnim zajmują się
przede wszystkim lektury, omawiane
oczywiście na języku polskim. Wła
śnie taką czerwcową już lekturą są
dla ośmioklasistów „Syzyfowe prace”
Stefana Żeromskiego.
Jest to powieść obyczajowa,
opowiadająca o młodzieńczych la
tach Marcina Borowicza – Polaka,
który kształtować się musi w społe
czeństwie, któremu pisany jest los
walki z mniej lub bardziej wyszuka
nymi metodami rusyfikacji i zniszcze
nia tego, co polskie. Jednak to tylko
jeden z motywów pisanej specyficz
nym językiem powieści. Jesteśmy
bowiem świadkami kolejnych stadiów
dojrzałości bohatera – od chłopca,
który próbował uciec z wiejskiej
szkółki, by znaleźć się blisko matki,
do młodego mężczyzny, który ukoń
czył gimnazjum, nie dał się stłamsić
„pod rosyjskim butem”, lecz mimo to
zachował swą wrażliwość, pałając
niezaspokojoną i niestety nieszczę
śliwą miłością do Anny Stogowskiej.

W odmętach kolejnych klas widzimy
Marcina spłoszonego, potem pewne
go siebie i zaprzyjaźnionego z ro
syjskimi nauczycielami, a wreszcie
patriotę, buntownika, którego nie
zmogą przeciwności losu. Z „Syzyfo
wych prac” dowiadujemy się, jak wy
glądało
życie
nastawionej
antykomunistycznie młodzieży, spo
łeczeństwa przez nią tworzonego,
w którym Borowicz miał wiernych ko
legów, a w szczególności Jędrzeja
Radka.
Powieść
Żeromskiego
jest
wzruszająca, a przy tym wciągająca.
Powinna, jeśli nie jako lektura, to ja
ko powieść z dobrowolnego wyboru,
znaleźć się w rękach wszystkich hu
manistów oraz innych młodych ludzi.
Mikołaj Koprowski , 8b
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3 CZERWCA
Światowy Dzień Roweru obchodzimy i przy tej okazji
aktywnie się bawimy!!!!
„Życie jest jak jazda na rowerze.
Żeby utrzymać równowagę ,musisz być w ciągłym ruchu”
/Albert Einstein/

Na całym świecie co roku 3 czerwca
obchodzimy Światowy Dzień Roweru usta
nowiony przez Zgromadzenie Ogólne Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych 12
kwietnia 2018r. Pomysłodawcą tego był
pracujący w Stanach Zjednoczonych pol
ski socjolog i członek młodzieżowej repre
zentacji  Leszek Sybilski. W 2015 roku
opublikował artykuł pt. „Kolarstwo jest
sprawą każdego”. Do przedłożenia na fo
rum ONZ projektu o tym, że 3 czerwca bę
dzie Światowym Dniem Roweru, udało mu
się przekonać delegację z Turkmenistanu.
Podczas głosowania 12 czerwca poparcie
dało 193 państwa, spośród tych państw 56
było sponsorami tej inicjatywy.
Głównym argumentem było podkre
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ślenie tego, iż rower to wyjątkowym,
wszechstronnie
usprawniającym
pojazdem, będącym w użyciu od dwóch
stuleci. Przy tym jest to prosty, dostępny i
niezawodny, a dodatkowo czysty dla śro
dowiska środek transportu.
Rower to wspaniały sposób na spę
dzenie wolnego czasu oraz promowanie
zdrowego trybu życia. Coraz więcej ludzi
lubi ten środek transportu i dlatego w na
szej okolicy przybywa ścieżek rowero
wych, co znaczenie poszerza możliwości
zwiedzania ciekawych miejsc.
W Nowym Sączu obecnie jest 33 km
ścieżek rowerowych, w tym 12,5 km słyn
nego EURO VELO, która cieszy się ogrom
ną popularnością.
W czerwcu tego roku w naszej szkole
była możliwość zdania egzaminu na kartę
rowerową. Większość dzieci, które pode
szły do egzaminu zdało go i spokojnie, ale
też bezpiecznie, mogą jeździć na rowerze.
Pamietajm co roku o dacie 3 czerwca i jak
pogoda dopisze, wsiadajmy na nasze ro
wery i ruszajmy w drogę. Ważne jest też
abyśmy zawsze zakładali kask!
Tak dla przypomnienia,
zdjęcie
z obowiązkowym wyposażeniem roweru.
Filip Janus, Va

KULINARNE
PROPOZYCJE MAI:
PYSZNE JAGODZIANKI
Przepis na jagodzianki

Jagodzianki możemy przygotować z jagodami, ale także z malinami,

truskawkami czy rabarbarem i zabrać je na wakacyjne wyprawy.
Składniki:
Ciasto drożdżowe:
 20 g świeżych drożdży lub 8 g drożdży suchych
 250 ml ciepłego mleka
 500 g mąki pszennej typ 550
 szczypta soli
 100 g cukru
 2 jajka
 130 g stopionego masła
Nadzienie:
 ok. 400 g jagód lub innych owoców
Kruszonka:
 40 g mąki pszennej
 20 g łyżki wiórek kokosowych
 20 g zimnego masła
 20 g cukru pudru
Dodatkowo:
 1 żółtko i 1 łyżka mleka (do posmarowania przed pieczeniem)
Sposób przygotowania:
Na początek przygotowujemy rozczyn z drożdży (drożdże suche możemy od razu wsy
pać do mąki). Płynne drożdże wlewamy do mąki i dolewamy odrobinę mleka. Mieszamy i od
stawiamy na ok. 15 minut. Gdy ciasto wyrośnie, wlewamy resztę mleka (mleko nie może
być zimne, z lodówki, gdy spróbujemy odrobinę i nas nie parzy, będzie idealne). Do tego 2 jajka
(też powinny być w temperaturze pokojowej), cukier, szczypta soli i zagniatamy. Potem stopnio
wo dodajemy stopione masło (musi być wystudzone). Dolewamy troszkę i z powrotem zagnia
tamy do połączenia. Odkładamy do wyrośnięcia.
Kruszonkę przygotowujemy następująco: do mąki dodajemy wiórki kokosowe,cukier pu
der, miękkie masło, zagniatamy i kruszonka gotowa.
Wyrośnięte ciasto dzielimy na 10 kul. Z ciasta formujemy placuszek i nakładamy nadzie
nie. Zlepiamy jak pieroga. Po uformowaniu jagodzianki musimy jeszcze raz zostawić do wyro
śnięcia (na około 20/25 minut). Wyrośnięte, smarujemy rozbełtanym żółtkiem z
mlekiem i posypujemy kokosową kruszonką. Jagodzianki pieczemy w 180 stopniach Celsjusza,
z funkcją góra/dół, około 20 minut. Po wyciągnięciu z piekarnika, niech nasze jagodzianki wy
stygną.
Smacznego!
Maja Byrczek, 5d
27

WARTO ZOBACZYĆ, CZYLI ATRAKCJE
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI...
Nie trzeba wybierać się w dalekie
podróże, aby dostrzec piękno i całe
bogactwo naszego kraju. W okolicy
Sądecczyzny jest wiele miejsc, które
naprawdę warto zwiedzić. Oto kilka
moich propozycji:
• Kopalnia soli w Bochni ‐ jest to
bardzo ciekawa atrakcja. Mamy tam
możliwość zjazdu szybem do podzie‐
mi i obejrzeć solne korytarze. W ko‐
palni możemy przeżyć naprawdę
ciekawe przygody, np. przenieść się
w czasie, a gdy zgłodniejesz ‐ posilić
w kopalnianej „restauracji’.

możesz zobaczyć wiele skał i kamieni
w przeróżnych kształtach, a nawet
kolorach! Kto wie? Może uda Ci się
nawet zobaczyć kamienną czarowni‐
cę ?

• Karpacka Troja w Trzcinicy ‐ jest to
gród, w którym wiele wieków temu
mieszkali ludzie. Zwiedzając to miej‐
sce przenosisz się do przeszłości. Mo‐
żesz tam zobaczyć, m.in. chatki, które
dawniej były zamieszkiwane przez
mieszkańców osady, starą broń i na‐
rzędzia. Jeśli chcesz możesz spróbo‐
wać swoich sił w strzelaniu z łuku.

• Zamek Tropsztyn ‐ znajduje się on
w miejscowości Wytrzyszczka. Jeśli
interesujecie się historią to miejsce
na pewno Wam się spodoba, ponie‐
waż związana jest z nim niesamowi‐
ta opowieść. Można ją oglądnąć
w sali zamkowej w „mini kinie”.
W zamku znajdują się również inne
pomieszczenia, np. sala tortur, sklep
z minerałami, a nawet pomieszczenie
z prawdziwymi szczątkami dinozau‐
rów! Naprawdę polecam to miejsce.
• Skamieniałe Miasto w Ciężkowi‐
cach ‐ jest to bardzo tajemnicze miej‐
sce. Legenda głosi, że wiele wieków
temu na terenie tym stało piękne
miasto, lecz czarownice zamieniły
wszystko w kamień! Nawet ludzi!
Opowieść o tym jest ciekawa, więc
polecam ją przeczytać. Na miejscu
28

Nasze pobliskie tereny są malowni‐
cze i naprawdę piękne, a mamy je
w „zasięgu ręki”. Czasem bywa tak,
że „cudze chwalicie, a swego nie zna‐
cie”…
Aleksandra Koszkul, 5d

29

30

31

Uczucie

KĄCIK
POETYCKI

W powietrzu miłość pozostanie na zawsze,
powietrze jest, nie przemija, nie ocenia, nie rzuca
oskarżeń.
Potęga miłości, która unosi się nad dwojgiem
zakochanych
jest piękna i wonna, niczym powietrze w lecie.
Zasłużone oczekiwanie i radość ciepłych poranków i
wieczorów, które dla zakochanych
znaczą ciepłe spojrzenia i bliskość.
Powietrze zapamiętuje te emocje, tych kochanków szept
nasłuchuje i zapisuje ich miłość w historii.
Tekst: Zuzanna Piech, 7d
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