To już ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki.
Zaczynają się wakacje.
Życzymy wszystkim czytelnikom udanych, bezpiecznych wakacji, z
dużą dawką przygód, dobrych książek , nowych przyjaźni
wakacyjnych…
Do zobaczenia we wrześniu!!!
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Recenzje



Ciekawostki

,,Wakacje”

,,Koniec szkoły”

Lato, lato jest tuż, tuż,

Koniec szkoły zbliża się,

I wakacje nadejdą już!

Więc posłuchajcie mnie.

Pyszne lody, leżaki i plaża,

Mnóstwo lodów czekoladowych,

Wakacje to rzecz tak ważna...

Wiele przygód superowych,

Przybędziemy na plażę i ciała opalimy,

Zdjęć kilka doskonałych,

Kilka zdjęć sobie zrobimy.

I nowych znajomych wspaniałych.

Do internetu je wyślemy,

Życzę Wam tego wszystkiego,

Polubienia zdobędziemy,

Podczas naszego czasu ulubionego

I wakacje będą cudne,

– wakacyjnego.

Nie mogą one być nudne!

Natalia Kołodziej VIc

Pod koniec roku szkolnego, zawsze jest najwięcej pracy… sprawdziany, kartkówki, testy,
projekty, prezentacje, klasówki… Nerwowo odlicza się minuty i sekundy do zakończenia roku
szkolnego. Gdy już nadchodzi koniec końca, świadectwa są już rozdane, budzi się kolejny
problem. Straszna nuda! Co tu robić? Pierwsza myśl to telewizor, komputer, albo komórka…
Lepiej wyjść na dwór i pobawić się z rówieśnikami. Można też pojechać na wakacje!
Ale gdzie? Trudno wybrać właściwe miejsce…
Można pojechać na przykład na Mazury - piękne widoki, jeziora, lasy pełne wszelakich
zwierząt. Można kąpać się w Niegocinie, łapać żaby nad Wilkasami, pływać po jeziorze
Śniardwy lub przechadzać się po niezdobytej twierdzy w Giżycku. Można pojechać w Alpy świeże powietrze, dziewicze widoki, lodowce i szwajcarskie zegarki. Nad Adriatyk, Morze
Śródziemne lub Czarne - czyli plaże, przezroczysta woda, figi, pomarańcze i wiele innych
atrakcji. Każdy ma inne upodobania, jeden lubi góry, gęste świerkowe lasy Tajgi, inny lubi
gorące plaże i lasy deszczowe, jeszcze inny pustynie i piramidy egipskie.
W dużej mierze i tak to wszystko zależy od „grubości portfela rodziców”.
Jeżeli nie masz żadnych pomysłów na spędzenie wakacji- odpoczywaj w domu, na wsi, nad
rzeką, na kempingu, albo w ogródku. Daj dwa miesiące wytchnienia nie tylko sobie, ale
i wszystkim urządzeniom elektronicznym w twoim domu.
Paweł Stasik VIa
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Znajdź 8 wyrazów dotyczących plaży i morza.

Artur Jasiewicz VIa

Zbliżają się wakacje, a Ty nie wiesz gdzie pojechać?
Jeśli tak, to mam dla Ciebie 3 świetne propozycje.
1. Na pewno każdy już słyszał o tym miejscu, a chodzi mi tu o Tatralandię!
Jest to park wodny, w którym jest 14 basenów, w tym 9 basenów termalnych (4 kryte)
z leczniczą wodą mineralną o temperaturze od 26 do 38 stopni Celsjusza oraz z mnóstwem
atrakcji wodnych, 5 basenów letnich z wodą ogrzewaną o temperaturze od 28 do 33 stopni,
basen z atrakcjami i klasyczny basen dla pływających o dł. 25 m, gdzie temperatura wody
wynosi od 24 do 26 stopni.

W Tatralandii jest również 26 rur i zjeżdżalni.

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Nie macie pomysłów na szybkie upięcia na te upalne dni?
W tym artykule znajdziecie dwie inspiracje na proste, a zarazem efektowne fryzury!

Na samym początku robimy przedziałek z boku, następnie wydzielamy sekcję włosów
od niego do ucha, z której zaplatamy „francuza” dobieranego z jednej strony. Warkocz zabezpieczamy na końcu małą gumeczką. Potem robimy kucyka z wszystkich włosów na czubku głowy.
Nakładamy wypełniacz do koków, na nim równomiernie rozprowadzamy włosy. Nakładamy gumkę, a końcówki wystające spod niej skręcamy i owijamy wokół fryzury. Dodatkowo można wpiąć
we włosy ozdobę lub kwiaty. Stylizację można dowolnie modyfikować, np. zapleść dwa warkocze
z przedziałkiem na środku głowy lub zamiast „francuza” – dowolny warkocz. Ograniczeniem jest
tylko Wasza fantazja.

Przy wykonywaniu tej fryzury potrzebna Wam będzie pomoc drugiej osoby.
Upięcie rozpoczynamy od wydzielenia małej partii włosów nad czołem i związania jej cienką
gumeczką. Następnie luzujemy gumkę i przewijamy włosy na tzw. „faworka”, po czym ponownie zaciskamy powstałego kucyka. Podobnie postępujemy z resztą włosów, pozostawiając część
na dole z boku, na wykonanie koka. Wydzieloną sekcję dzielimy na cztery partie, z których
zaplatamy klasyczne warkoczyki, które niechlujnie luzujemy
i związujemy gumeczkami na końcu. Powstałe sploty fantazyjnie upinamy wsuwkami.
Fryzurę można dodatkowo przyozdobić kwiatami, bądź wstążkami. Stylizacja jest bardzo
kolorowa i nadaje się na upalne dni.
Fryzjerka: Martyna Sala VIc
Modelka: Maja Pasierbek VIc

Tato, czy to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachowywać zimną krew
w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To, co chcesz najpierw zobaczyć: mój
dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?
Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
Nauczycielka na lekcji:
- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie
wczorajszego tematu lekcji?
- Bo to nowy zeszyt.
- A gdzie stary?
- Stary w robocie.

Przed egzaminem student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!
Emerytowana nauczycielka obładowana zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon
podjeżdża nowiutki mercedes:
- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja, pani uczeń! Podwiozę panią!
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach?
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak!
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: „Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.”
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: „To pestka, gdyby
pan słyszał jej matkę!”

Magdalena Przywara IVa

,,Opis sportów i podstawowy ubiór”
Z okazji zbliżających się wakacji przygotowałyśmy dla Was kilka stylizacji sportowych.
1. Koszykówka - uwielbiany sport przez wszystkie osoby, preferujące aktywny tryb życia. Najsłynniejszy polski koszykarz to Marcin Gortat, który gra w lidze NBA w klubie PHOENIX
SUNS. Podstawowy ubiór koszykarza:
- koszulki w miarę luźne i bez rękawów,
- krótkie spodenki przed kolano sprawdzą się idealnie,
- wysokie skarpety, w których stopa nie będzie się ślizgać, gdy się spoci,
- buty do koszykówki powinny zapewniać naszej stopie odpowiednie podparcie, doskonale
amortyzować przeciążenie i być wygodne.
2. Siatkówka - jest to sport również lubiany przez dużą liczbę osób. Najsłynniejszy polski siatkarz to Michał Winiarski, który należy do drużyny: PGE Skra Bełchatów. Podstawowy ubiór
siatkarza:
- koszulka jak prawie w każdym sporcie powinna być luźna,
- krótkie spodenki, pod którymi znajdują się legginsy,
- buty najlepiej, gdy mają gumową podeszwę, dzięki której na boisku nie będziemy się ślizgać.
3. Piłka nożna - sport uwielbiany szczególnie przez chłopców i mężczyzn. Najsłynniejszym
polskim piłkarzem jest oczywiście Robert Lewandowski, który należy do niemieckiego klubu:
Bayern Monachium. Podstawowy ubiór piłkarza:
- luźna koszulka,
- krótkie spodenki, które powinny mieć długość do przed kolan,
- ochraniacze na nogi,
- długie skarpety,
- wygodne, sportowe korki.
3. Piłka ręczna – jest to gra lubiana zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Najsłynniejszym
polskim bramkarzem jest Sławomir Szmal, który należy do klubu: Vive Tauron Kielce. Podstawowy ubiór bramkarza w piłce ręcznej:
- luźna koszulka z długim rękawem,
- luźne, długie spodnie,
- sportowe buty, które mają gumową podeszwę.
Weronika Bąbol Va
Gabriela Kaczmarczyk Va

Kończy się już rok szkolny. A co za tym idzie? No jasne, że WAKACJE!
Lato, upały, wyjazdy… A może by tak… przerobić stare ubrania i dać im nowe życie?!
W tym artykule znajdziecie kilka inspiracji na to, jak zmienić naszą garderobę, nie nadwyrężając przy tym naszego portfela!

Spodenki
Minimalizm?
Hmmm, to jest to!
Czasem wystarczy mały element, aby ubrania stały się ładniejsze…
Stare spodenki dżinsowe…
Co powiecie na wszycie
koronki z boku nogawki?

Potrzebne materiały:
- stare spodenki
- kawałek materiału koronkowego
- nożyczki
- maszyna do szycia (potrzebna pomoc dorosłego) lub igła i nitka
Jak wykonać?
Na początku wycinamy z boku spodenek trójkąt (jak pokazano na zdjęciu). Następnie
z koronki wycinamy trójkąt o kilka centymetrów większy od poprzedniego. Przykładamy
go w odpowiednim miejscu tak, aby ramiona większej figury były schowane w wewnętrznej
stronie jeansów, a podstawa biegła równo z długością nogawki. W ten sam sposób postępujemy po drugiej stronie.

Koszulka
A może własnoręcznie malowana
koszulka??? Możemy na niej coś
narysować, napisać lub po prostu
wyrazić samego siebie. Najtańsze
farby do tkanin to koszt ok. 2-5zł.
Jedynym ograniczeniem jest nasza
wyobraźnia! Daj się ponieść fantazji

i stwórz

coś „swojego”!

Potrzebne materiały:
- koszulka bez nadruków (najlepiej w jasnym kolorze)
- farby do tkanin
- pędzelki
- tektura (wystarczy format A4)
Jak wykonać?
Na samym początku włóż tekturę między przód a tył koszulki (będziemy mieć pewność,
że farba nie przebije na drugą stronę). Następnie udekoruj T-shirt wedle uznania! W razie
braku pomysłów, możesz poszukać inspiracji w Internecie lub w najbliższym otoczeniu.
Możesz napisać cytat z przesłaniem, śmieszny napis, lub obrazek. Pamiętaj – Ty tu rządzisz, bo to Twoja koszulka!
Martyna Sala VIc

Czy wiesz, że jeżeli posolisz arbuza będzie on słodszy?
Czy wiesz, że kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył?
Czy wiesz, że w Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi na tym kontynencie?
Czy wiesz, że tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze?
Czy wiesz, że w Górach Stołowych kręcono scenę do filmu "Opowieści z Narnii. Książę
Kaspian"?
Czy wiesz, że dzień na Wenus trwa dłużej niż rok? Dzień trwa 243 dni i 27 minut, a rok
224 dni.
Marcelina Kubańska VIc

Baśniobór” - seria książek pełnych magii,
czarów i dziwnych istot, idealna na ciepłe
popołudnie.

„Dziennik Cwaniaczka” - te książki na pewno rozweselą każdą smutną minę :)

„Pięć Królestw” - lubisz przygody i cukierki?
To książka w sam raz dla Ciebie!
Julia Kaczmarczyk Va

„Oliver Twist” to książka napisana przez Charlesa Dickensa (możliwe, że znacie go dzięki opowiadaniu” Opowieść Wigilijna”). Głównym bohaterem jest tytułowy Oliver Twist. Jest sierotą,
dorasta w przytułku. Jednak stamtąd trafia do różnych domów: od zakładu pogrzebowego, do
kryjówki kieszonkowców, z którymi się zaprzyjaźnia. A to wszystko spowodowała jedna prośba o dokładkę kleiku, który wszystkie dzieci dostawały na śniadanie.
Gorąco polecam innym dzieciom, które lubią ponadczasowe, klasyczne powieści!
Uwaga!!!
Zaczęta nie odpuści! Nie spocznie, dopóki nie przeczytasz jej całej. Czytasz na własną odpowiedzialność!
Maja Kwaśniewska Va

Dzień dobry! Dziś przeprowadziłam wywiad z
dwoma moimi koleżankami:
Kają Tatarą i Oliwią Woźną
na temat wakacji.
Zapraszam!
1.Gdzie chciałabyś spędzić wakacje?
Oliwia: Chciałabym spędzić wakacje w RPA.
Kaja: W USA, w Kalifornii.
2. Czy to będą wakacje czynne czy bierne?
O: Będą to czynne wakacje.
K: Zdecydowanie czynne.
3. Bez czego nie wyobrażasz sobie wakacji?
O: Bez przyjaciół.
K: Bez rodziny.
4. Jakie miejsce polecasz zwiedzić (chodzi o
miejsca, w których już byłaś)?
O: Władysławowo.
K: Morze Bałtyckie, Wiedeń, Chorwacja.
5. Jak się czujesz po wakacjach? Zmęczona
czy napełniona energią?
O: Zdecydowanie napełniona energią.
K: Napełniona energią.
- Miłych i bezpiecznych wakacji życzę!
O: Dziękuję i wzajemnie J.
K: Dzięki i życzę tego samego J.
DZIEKUJĘ ZA WYWIAD!

Oto krótki wywiad z dwójką
szóstoklasistów – Wiktorią i Pawłem
Zapraszam!
Jak minął ci rok szkolny?
Wiktoria [W]: Bardzo dobrze,
lecz z nauką było trochę ciężko.
Paweł [P]: Szału nie było.
Czy jesteś zadowolony/a z całkowitego
wyniku swojej pracy?
W: Jestem zadowolona, ale mogło być
lepiej.
P: Było dobrze.
Jakie wydarzenie najbardziej zapadło
ci w pamięci?
W: Ognisko z okazji Dnia Dziecka.
P:Trzydniowa wycieczka szkolna do
Wrocławia.
Czy będziesz za czymś tęsknił/a? Jeśli
tak, to za czym?
W: Nie będę za niczym tęsknić.
P: Raczej nie.
Co czujesz, gdy myślisz o tym, że po
wakacjach idziesz do gimnazjum?
W: Boję się, ponieważ dochodzą różne
przedmioty m.in. fizyka, chemia.
P: Żal i smutek.
Dziękuję za udzielenie wywiadu!

Wiktoria Rusin VIa
Paulina Barcik VIa

1. Przeziębienie:
- 4 marchewki
- 2 jabłka
- 1 cytryna
- 1 grejpfrut
2. Trądzik:
- 4 marchewki
- 1 ogórek
- 1 cała cytryna (cieniutko obrana z zewnętrznej
żółtej skórki)
- surowy ziemniak
- 1 jabłko
- 1 karczoch
3. Zapalenie oskrzeli:
- 4 marchewki
- 1/2 korzenia kopru włoskiego
- 1 pomidor
- 1 ogórek
- 1 łodyga selera naciowego
4. Anemia - niedobór żelaza:
- 4 marchewki
- 1 czerwony burak
- 1 łodyga selera naciowego
- 1 pęczek szpinaku
- 1 pęczek rukwi wodnej
5. Grypa:
- 6 marchewek
- 2 łodygi selera naciowego
- 2 liście kapusty lub 4 brukselki
- 1/2 cytryny

6. Rozbudzające śniadanie:
- 1 grejpfrut bez skórki
- 1 cytryna bez skórki
- 2 plastry ananasa
- 1/4 melona honeydew

7. Tropikalny poncz na przyjęcie:
Jeżeli czekasz na gości, zaskocz ich ponczem o
niebiańskim smaku. Obiecuję, że sprawi to,
że otrzymasz liczne komplementy.
- 6 grejpfrutów obranych ze skóry
- 6 pomarańczy
- 1 duża limonka lub cytryna obrana ze skórki
- 1 ananas obrany ze skóry
- 1 duża papaja
- 4 owoce marakui

8. Program kontroli masy ciała:
- 6 pomidorów
- 1 czerwony burak wraz z liściowiem
- 8 marchewek
- 5 cykorii
- 3 łodygi selera naciowego
- 1 pęczek szpinaku
- 1 pęczek rukwi wodnej lub 6 czerwonych
rzodkiewek

Weronika Bąbol Va

Biszkopt
składniki:
- 9 jajek,
- 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,
- 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Sposób wykonania:
Białka ubić na sztywno, dodać cukier, żółtka, mąkę z proszkiem do pieczenia. Upiec 2 placki
lub jeden i przekroić po upieczeniu.
Masa
składniki:
- 1/2 litra słodkiego mleka,
- cukier do smaku,
- 2 budynie śmietankowe,
- 10 dag kokosu,
- 10 dag płatków migdałowych,
- 1szklanka ajerkoniaku,
- 1 i 1/2 kostka masła.
Sposób wykonania:
Z mleka, cukru, budyniu ugotować budyń i przestudzić. Masło utrzeć, dodając przestudzony
budyń i szklankę ajerkoniaku. Masę podzielić na 2 części: do jednej dodać kokos, do drugiej
płatki migdałowe.
Kokos
składniki:
- 10 dag kokosu,
- 1 łyżka masła,
- 1 łyżka cukru,
- olejek śmietankowy lub waniliowy do smaku.
Sposób wykonania:
Kokos wymieszać ze składnikami i usmażyć na złoty kolor.
Przełożenie ciasta:
Biszkopt - masa kokosowa - biszkopt - masa migdałowa - kokos smażony.
Weronika Bąbol Va

spędzenie wakacji w domu!
Gry planszowe
Zabawa ze zwierzakiem
Spotkanie z przyjaciółmi
Może wspólny wypad na pizzę? :D
Przejażdżka rowerowa
Wspólny spacer
Słuchanie muzyki
Urządzanie imprezy
Czemu by nie szalony challenge?
I oczywiście LODY!

„Ochrona gatunków zagrożonych na wakacjach”
Każdy z nas powinien troszczyć się o ochronę zagrożonych gatunków. Możemy to robić w
bardzo łatwy sposób: musimy po prostu uważać na to, co kupujemy. Najczęściej są to pamiątki.
Kiedy nabywamy różne rzeczy, powinniśmy pamiętać o następujących zasadach:
1. Jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, czy dany produkt jest wykonany z legalnego materiału
(tj. nie pochodzącego ze zwierzęcia lub rośliny zagrożonej wyginięciem), powinniśmy zrezygnować z jego zakupu.
2. Pytaj sprzedawcę, z czego dana pamiątka została wykonana, czytaj etykiety i opisy, a gdy
nadal nie masz pewności – zrezygnuj z zakupu.
3. Zorientuj się jakie gatunki zwierząt i roślin są zagrożone wyginięciem. Wtedy będzie Ci łatwiej określić, czy możesz zakupić daną pamiątkę.
4. Będąc na plaży często zbieramy wszelakie muszelki. Jeżeli wydaje Ci się, że należą do zagrożonego gatunku – pozostaw je na plaży.
5. Nie zabieraj ani nie kupuj na wakacjach zwierząt i roślin, jeżeli podejrzewasz że są zagrożone wyginięciem. W dodatku mogą nie przeżyć podróży.
Zwłaszcza podczas wakacji powinniśmy pamiętać o tych zasadach. Zabranie ze sobą chronionego
okazu lub przedmiotu wykonanego z niego wiąże się z wielkimi szkodami. Takie postępowanie
podlega karze. Pamiętajmy o tym, że one podlegają ochronie nie dlatego,
że ktoś miał takie „widzimisię”, tylko dlatego, że ich życie jest zagrożone całkowitym wyginięciem!
Marcelina Kubańska VIc

Relacja z pierwszego dnia 3-dniowej wycieczki klas szóstych
Ok. godziny 4:45, klasy 6 wyjechały spod szkoły. Po jakichś kilku godzinach jazdy (były korki,
więc trochę minęło), wybraliśmy się do Panoramy Racławickiej. Spędziliśmy tam
ok. pół godziny. Tuż po wykładzie wyruszyliśmy do Wrocławia. Widzieliśmy Sky Tower, Most
Zakochanych, Krasnale Wrocławskie, pomniki zwierząt na dawnej ulicy kiełbasianej,
na której pracowali rzeźnicy, rynek główny z zegarem astronomicznym, Uniwersytet Wrocławski i
wiele, wiele innych miejsc. Następnie wybraliśmy się do Afrykarium, gdzie widzieliśmy mnóstwo
zwierząt, zarówno leśnych, które możemy spotkać w lesie, jak
i egzotycznych. Widzieliśmy też dużo ryb, rekinów, fok, wielorybów, płaszczek i wiele innych
gatunków. Po tym bardzo ciekawym, aczkolwiek męczącym dniu, wyruszyliśmy
w czterogodzinną podróż do Lewina Kłodzkiego, do ośrodku Marysieńka. Zjedliśmy obiadokolację (pierwsze danie – kapuśniak, a drugie – kotlety mielone, ziemniaki i surówkę). Potem ,,walczyliśmy” o klucze do pokoi. Dopóki autokar nie zaczął lśnić czystością, nie otrzymaliśmy kluczyków. Później poszliśmy do pokoi i po kilku godzinach skończył się pierwszy dzień naszej szkolnej wycieczki do Gór Stołowych.
Natalia Kołodziej VIc

„Nowa”

– list do przyjaciółki
Maków Podhalański, 11. 06. 2016r.
Droga Karolinko!

Piszę ten list, aby opowiedzieć Ci trochę o roku szkolnym spędzonym w nowej szkole.
Muszę przyznać, że wcale nie było tak źle… a nawet było wspaniale! Początkowo myślałam, że nie będą mnie lubić, odrzucą mnie… A jednak. Kto by pomyślał, że w tym,
z pozoru zwykłym gmachu szkoły, jest tylu wesołych, otwartych i pomocnych uczniów, którzy z
przyjemnością zaprosili mnie do zabawy… Mam tutaj wiele nowych koleżanek
i kolegów, ale nie oznacza to, że zapomniałam o Was. Wypytywali mnie o poprzednią szkołę
i znajomych, o miejscowość, z której pochodzę… Mówili nawet, że chcieliby Was poznać! Muszę
wspomnieć o nauczycielach. Są serdeczni, potrafią tłumaczyć tak, aby każdy zrozumiał oraz są wyrozumiali. Nie wybierają tu swoich „pupilków” i sprawiedliwie oceniają. Teraz w szkole trwają prace remontowe, których już widać efekty. Budynek z każdą chwilą staje się coraz piękniejszy! Organizują tu dyskoteki, konkursy międzyklasowe, a gdy są jakieś uroczystości, odbywają się przedstawienia związane z tą okazją.
To miejsce jest wyjątkowe! Niestety (a dla niektórych może i „stety”) rok szkolny się już
kończy… Tyle miłych chwil, tyle nowych osób, tyle zabawy i radości zaznałam przez te dziesięć
miesięcy…
Ania
Martyna Sala VIc

