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Z życia ucznia…

Żyję, by
walczyć!!!
Drogi Czytelniku!
Na

pewno często zadajesz
sobie
pytanie:
„DLACZEGO?”,
„Dlaczego właśnie mnie to spotyka,
te wszystkie problemy, jak im
zaradzić?”.
W tym artykule pomogę Ci
znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania.
Każdy ma swoje problemy, i każdy
uważa, że są one nie do pokonania,
jednakże
zawsze
jest
wyjście
z sytuacji. Człowiek przez całe życie
wznosi się i upada. Gdy jest
dzieckiem, przewraca się, gdy jest
nastolatkiem,
przeżywa
pierwsze
miłości, gdy dorasta, popełnia błędy.
Właśnie błędy, o nie właśnie chodzi.
Człowiek najbardziej się na
nich uczy... Każdy problem można
rozwiązać metodą prób i błędów. Gdy
coś nie wyjdzie, wiemy, że kolejnym
razem tego nie zrobimy. Wydarzyło
się coś, upadliśmy, prawdopodobnie
leżelibyśmy dalej, gdyby nie nasza
wola walki, chęć spełniania marzeń,
walki do końca.
Niekiedy
trzeba
próbować
tysiące razy. Ale czy warto się
poddawać? Otóż nie, bo, można
zmarnować życie, obudzić się za
późno i zadać sobie to jedno pytanie:
„Dlaczego nie walczyłem?”

Dlatego
właśnie,
Drogi
Czytelniku, uświadom sobie, że masz
w życiu cel, którego nie osiągniesz
od tak. Musisz polegać na wsparciu
innych, którzy pomogą Ci niekiedy
wstać i rozwiązywać problemy. Idź
z nimi przez życie, oni Cię umocnią.
Zawsze możesz polegać na
innych i mówić sobie w duchu:
„Przecież jestem silny, walczę. Skoro
już tak dużo przeszedłem, to
dlaczego mam się wracać? Dlaczego
mam rezygnować z życia, które jest
największym skarbem? Przecież nie
mam najgorzej, inni nie mają rodzin,
są chorzy, wiedzą, że będą walczyć
tylko przez chwilę, ale walczą
i dlatego właśnie ja też powinienem.”
Drogi
Czytelniku!
Walcz!!!
Rozwiązuj problemy!!! WALCZ, BY
ŻYĆ!!!

Monika Trzaska
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Kącik kulinarny

Ciekawostki ze świata…

W tym miesiącu zapraszamy do
wypróbowania przepisu pana Andrzeja
Migdałka:

Tradycyjna szarlotka domowa
A to ciekawe...

Ciasto:
50 dkg mąki

1. Czy wiesz, że imieniny Jana są 99

1 łyżeczka proszku do pieczenia

razy w roku?

1 szklanka cukru pudru

2. Czy wiesz, że delfiny śpią z jednym

1 cukier waniliowy

okiem otwartym, a drugim zamkniętym?

250 g margaryny (może być masło)

3. Czy wiesz, że najwyższy nastolatek

2 jajka

świata ma 13 lat i 224 centymetry

cynamon, 2 kg jabłek (najlepiej żółte

wzrostu?

renety)

4. Czy wiesz, że najgrubszy
dziewięciolatek waży niecałe 150 kg?
5. Czy wiesz, że hawajski alfabet ma

Przygotowanie:
Przesiać

mąkę

razem

z

proszkiem

do

pieczenia dodać całe 2 jajka, cukier puder,
margarynę. Zagnieść ciasto i podzielić na
dwie

części.

Jedną

część

ciasta

rozwałkować i przełożyć do brytwanny.
Jabłka obrać i pokroić na niewielkie kawałki
(najlepiej plastry). Wyłożyć jabłka na formę
z ciastem posypać cukrem waniliowym oraz
cynamonem
część

na

wierzch

rozwałkowanego

położyć

ciasta.

drugą

Piekarnik

nagrzać do 160°, brytwannę wstawić do
nagrzanego piekarnika piec ok. 50min. Po
upieczeniu

posypać

cukrem

tylko 12 liter?
6. Czy wiesz, że najpopularniejszym
imieniem w Polsce jest Anna?
7. Czy wiesz, że najdłuższa broda na
świecie ma prawie 2 metry?
8. Czy wiesz, że owoce w Japonii są
bardzo drogie? ? Na przykład melon
może kosztować nawet 300 zł.
9. Czy wiesz, że oko strusia jest większe
niż jego mózg?
Opracowała: Karolina Gałuszka

pudrem.

Smacznego!

Źródło: najciekawszeciekawostki.pl
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Z harcerzami za pan brat

Inauguracja Roku
Harcerskiego

Harcerstwo jest to duża organizacja łącząca wielu ludzi. Jest to jedyne
w swoim rodzaju miejsce niezapomnianych przeżyć, wspaniałych
przyjaźni,

biwaków,

wyjazdów

i

przygód.

Ostatnim

większym

spotkaniem była inauguracja roku harcerskiego, która odbyła się
w Nowym Sączu. Setki harcerzy z różnych stron naszego województwa
spotkały się by uczcić rozpoczęcie kolejnego roku harcerskiego. Wśród
szerokiego wachlarzu atrakcji znalazły się min. pokazy fajerwerków,
gra miejska, warsztaty z siana czy koncert. Wszyscy wspaniale się
bawili. Ale to dopiero początek tego, co będzie się działo w tym roku,
czyli biwaki, wyjazdy, zabawy , obozy letnie i cotygodniowe, ciekawe
zbiórki. Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do zapisania się do
harcerstwa ( szczegóły u pani -druhny- Anny Najbor).
ZUCHY - "BŁĘKITNE PŁOMYKI"
HARCERZE - 1DH "BŁĘKITNA"
HARCERZE STARSI - 1DSH "ANTIDOTUM"

Nikoletta Hojny, Marcelina Piegza
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Galeria fotografii

Fot. Małgorzata Chrapek
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Twórczość uczniowska - opowiadanie

Dawno temu żyła sobie dziewczynka o imieniu Alex. Mieszkała
w pięknym domu z kochającymi ją rodzicami. Była zawsze ładnie ubrana
i uczesana. Sprawiała wrażenie pogodnej i radosnej dziewczynki. Mama
codziennie odprowadzała córkę do szkoły. Z nauką Alex nie miała żadnych
problemów. Gdy tata wracał wieczorem z pracy, szczęśliwa dziewczynka
rzucała się mu na szyję i długo nie wypuszczała ze swych ramion.
Pewnego dnia Alex dowiedziała się o okrutnej prawdzie. Mama, jak co
wieczór, przygotowywała kolację.
-Mamo?- zapytała córka. - Kiedy tata wróci z pracy?
- Niebawem, zaraz pewnie będzie -oznajmiła mama. - Mogłabyś kochanie
zanieść miskę z owocami na stół?
-Jasne. - odpowiedziała Alex.
Zabrała miskę owoców i położyła ją na środku okrągłego stołu. Tymczasem
otworzyły się drzwi do domu, więc dziewczynka pobiegła czym prędzej, gdyż
wiedziała, że to jej tata wrócił.
-Hej tato! Jak dobrze, że już wróciłeś! - I przytuliła się do niego.
-Cześć kochanie, jak ci minął dzień?
-Dobrze, dostałam piątkę z matematyki.
-To świetnie! Jestem z ciebie taki dumny, a teraz chodź do kuchni, jestem
bardzo głodny.
Wszyscy usiedli przy nakrytym stole, aby zjeść smakowitą kolację. Nagle
usłyszeli pukanie do drzwi.
-Kto to może być o tej porze? - zapytała mama.
-Nie mam pojęcia, otworzę drzwi. - oznajmił tata.
Kiedy to zrobił, aż osłupiał na ten widok. W drzwiach stał mężczyzna, którego
rodzice dobrze znali, jednak nigdy się go nie spodziewali. Wszedł do środka
i ujrzawszy dziewczynkę spokojnie powiedział:
-Witaj Alex.
-Dzień dobry. – odpowiedziała. - Skąd pan wie jak mam na imię?
-Jak to nie pamiętasz mnie? Jestem twoim...
-Twoim... wujkiem. – odparła matka przerywając mu.
-Tak, wujkiem. - potwierdził tata dziewczynki.
-Co?! -krzyknął mężczyzna. - Jakim znowu wujkiem?!
Alex wystraszona przytuliła się do taty.
-Proszę o ciszę! -powiedziała mama. -Córciu, chyba musimy ci o czymś
powiedzieć.
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-Ale o czym? -spytała dziewczynka.
-No bo widzisz, ten pan, to on cię dobrze zna, jest twoim, twoim... -i matka

-Nie wiem, czy to dobry pomysł. - odparł ojciec.
-Pewnie, że dobry! –odrzekł mężczyzna. – Jeśli wy tego nie powiecie to
mogę ja to zrobić.
-Ale o czym? – spytała dziewczynka.
-No bo widzisz, ten pan, to, on cię dobrze zna, jest twoim, twoim… –
I matka urwała w pół słowa.
-Ale co moim? Moim wujkiem? Tak powiedziałaś razem z tatusiem.
-No bo widzisz, tak naprawdę to ten pan jest twoim, twoim… - Ojciec też nie
dał rady wydusić słowa Nie mogło im przejść przez gardło to słowo, które
muszą powiedzieć, aż w końcu mężczyzna krzyknął:
-Dość tego! Jak wy tego nie powiecie to powiem to ja! – I odparł –Jestem
twoim ojcem!
Rodzice zaczęli płakać, a dziewczynka krzyknęła:
-Co?! Przecież mój tata jest tu! Siedzę na jego kolanach i to on jest moim
tatą!
-To nie prawda. – powiedział nieznajomy dziewczynce. –To ja jestem twoim
prawdziwym ojcem.
Wtedy mama nie wytrzymała, wyprosiła mężczyznę z domu i zamknęła drzwi
na kłódkę.
-Czy to prawda? –zapytała rodziców dziewczynka. – Czy to prawda, że ten
pan jest moim ojcem?
Zakłopotani rodzice nie wiedzieli, co mają powiedzieć. W końcu odważyli się
opowiedzieć całą prawdę.
Kiedy Alex była malutką dziewczynką, rodzice oddali ją do Domu
Dziecka, ponieważ nie stać ich było na utrzymanie. Ojciec był alkoholikiem,
wszystkie zarobione pieniądze przepijał, a mama nigdzie nie pracowała.
Alex długo nie mogła dojść do siebie. Jednak z czasem było coraz
lepiej, ponieważ miała wspaniałych rodziców zastępczych, którzy darzyli ją
ogromną miłością. Zrozumiała, że lepiej jest mieć rodziców, którzy kochają
i dbają o dziecko, niż takich, którzy nie poświęcają mu czasu i myślą tylko
o sobie.

Justyna Jordan klasa I a gimn.
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Krzyżówka (opracowała Marta Książek)

Oto nasza krzyżówka dla Was. Mamy nadzieję, że nie okaże się trudna.
Powodzenia!!! 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. … Chochołowska, rosną tam krokusy.
2. Pospolity zając.
3. Rybie jaja.
4. Imię naszej Pani Dyrektor.
5. Obecna pora roku.
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6. Hit Sylwii Grzeszczak
7. Najlepszy rozgrywający na Mistrzostwach Świata w Siatkówce 2014.
8. Żołnierz na koniu.
9. Przyprawa do szarlotki.
10. Nazwisko naszego patrona szkoły.
11. Stolica Meksyku.
12. Nasz szkolny artysta.
13. Aktorka, która gra w „Barwach Szczęścia”
14. Łaźnie publiczne w starożytnym Rzymie.
15. Świat roślinny.
16. Trener polskiej drużyny narodowej w piłce nożnej.

Drodzy Nauczyciele:
Wy, którzy kształcicie serca i umysły młode,
wy, którzy ścieżki życia pokoleń torujecie,
tylko z kwiatu wdzięczności możecie mieć
nagrodę, tylko z postępków, których przykłady
wskazujecie.
Lecz nim życiem okazać będziemy to w stanie,
żyjcie przez długie lata,
przyjmijcie nasze wyznanie, że miłość
się nie kończy, choć szkoły zakończą...
W podziękowaniu, za trudną prace,
za pielęgnowanie w nas
podstawowych wartości ludzkich
- dobra, prawdy i piękna
i wskazanie właściwej drogi
życzymy dużo wytrwałości,
sukcesów zawodowych
jak również uśmiechu każdego dnia...
Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału
do kształtowania naszych sumień,
abyście uczyli nas pokonywania zła
i kierowania się w życiu tylko dobrem.
Potrzebne są nam wzorce
i Wy, drodzy Nauczyciele
jesteście takimi wzorcami.

Zespół redakcyjny
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Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy
opracowywaniu gazetki szkolnej.
Zgłoszenia prosimy kierować do opiekunów.
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