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KONKURS
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
ORGANIZATOR I CZAS
TRWANIA KONKURSU:
Organizatorem Konkursu Językowego są nauczyciele języków obcych w naszej szkole.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez nauczycieli języków obcych do dnia
30.01.2010 r.

Repertuar jest dowolny
(piosenka, poezja śpiewana
itp.). Wykonanie może być a
capella, bądź z podkładem
muzycznym na kasecie lub
na płycie CD (uprzednio
przygotowanej przez uczestnika). Podkłady muzyczne
zapewnia uczestnik.

ZADANIE KONKURSOWE: W konkursie mogą brać
udział soliści, duety lub grupy
do 4 osób. Uczestnik wykonuje
jeden utwór obcojęzyczny.

Rozstrzygnięcie konkursu i
ogłoszenie listy zwycięzców
nastąpi w dniu 18.02.2011 r.
(czwartek).

„Z RĘKI DO RĘKI”
DYREKTOR ZESPOŁU
SZKÓŁ
IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH
OGŁASZA KONKURS NA
STRONĘ INTERNETOWĄ
UMOŻLIWIAJĄCĄ
UCZNIOM SZKOŁY
SPRZEDAŻ I KUPNO
UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW POD HASŁEM
"Z RĘKI DO RĘKI"

Pełny Regulamin
Szkolnego Konkursu
"Z RĘKI DO RĘKI" dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Prace można składać do dnia 15.04.2011 r. w
formie elektronicznej na
adres admin@sredniawski.pl
lub na innym nośniku bezpośrednio u administratora.

Gazetka szkolna
wydawana przez
uczniów Zespołu
Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego
Z ostatnią kartką kalendarza zerwijcie wszystkie złe
nastroje. Zapomnijcie o
wszystkich nieudanych
dniach, przekreślcie niewarte w pamięci chwile i
wejdźcie w Nowy Rok jak
w nowej sukni wchodzi się
na najwspanialszy bal
świata.
SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU
ŻYCZY REDAKCJA
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Karolina Orawin stypendystką
Prezesa Rady Ministrów
Karolina Orawin,
uczennica naszej szkoły,
klasy III TA otrzymała prestiżowe Stypendium Prezesa
Rady Ministrów. Jako laureatka tego wyróżnienia wzięła
udział w spotkaniu Stypendystów z Małopolskim Kuratorem Oświaty – Aleksandrem
Palczewskim, które miało
miejsce 15 grudnia w Auli I
Liceum Ogólnokształcącego
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
Al e ks a n d e r
Palczewski w słowach
skierowanych do stypendystów mówił o
konieczności pogłębiania swojej wiedzy i
rozwijaniu zainteresowań. Życzył wszystkim
przybyłym laureatom
wytrwałości w trudach
nauki, dalszych sukcesów i szczególnych
osiągnięć. Zachęcał
również do stawiania
sobie wysokich celów
zgodnie ze słowami
motta widniejącego
nad Aulą I LO w Krakowie
„Semper in
Altum”
(„zawsze
wzwyż”). To znaczy
nie poprzestawać na

jednorazowych sukcesach,
ale zdobywać nowe, poszerzać horyzonty i stale się
rozwijać.
A teraz kilka słów
o samej stypendystce. Karolina to osoba rezolutna, roześmiana i bardzo towarzyska.
Wszędzie jej pełno, każdemu
chętnie pomoże, lubi brać
udział w różnych przedsięwzięciach np. akcje charytatywne czy promocja szkoły. Wolny czas spędza na

rolkach lub „kopiąc” piłkę.
Uwielbia także spędzać czas
ze swoim młodszym bratem
grając z nim w gry komputerowe. A po wysiłku fizycznym oddaje się kulinarnym
rozkoszom, objadając się
karpatką z podwójnym kremem.
Jeśli chodzi o naukę, jej pasję stanowi geografia, biologia i chemia. Swoją
przyszłość wiąże z architekturą krajobrazu albo jakimś
pokrewnym kierunkiem.
Marzy o studiach na Politechnice Krakowskiej, czego
oczywiście jej z całego serca
życzymy.
dc
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Świetne zwycięstwo w
Krakowie

Uczniowie naszej
szkoły zostali laureatami
małopolskiego konkursu na
ulotkę (wolant) „Na znak
świetnego zwycięstwa”.
Organizatorem imprezy z
okazji upamiętnienia 600
rocznicy bitwy pod Grunwaldem był Zamek Królewski na
Wawelu, we współpracy z
"Dziennikiem Polskim".
Zadanie postawione przed uczestnikami polegało na wykonaniu wolantu –
średniowiecznej ulotki sławiącej zwycięstwo pod
Grunwaldem. Na konkurs
zgłoszono 49 prac autorstwa
121 uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych.
Wybrano 14 najlepszych.
Poziom był bardzo wyrównany, dlatego nie przyznano
pierwszych nagród.

Uczestnicy
konkursu z naszej szkoły wraz z opiekunem
panią Elżbietą Górecką
zostali zaproszeni na
rozdanie nagród, które
odbyło się 6 grudnia na
Wawelu. Na początku
organizatorzy imprezy
poinformowali zebranych o sposobach
sprawdzania i oceniania
prac, kryteriach jakie
były brane pod uwagę
oraz o najczęściej popełnianych błędach. Następnie
przystąpiono do rozdania
nagród.
Nikt z nas nie spodziewał się, że zajmiemy II
miejsce! Po rozdaniu
zaproszono nas na
poczęstunek, mogliśmy
również obejrzeć inne
nadesłane prace. Nasze
laureatki z klasy I TA
udzieliły także wywiadu prasowego. Zdobyliśmy atrakcyjne nagrody, m.in. plecaki, gry
planszowe, encyklopedie, płyty Rocha Modrzejewskiego i słodycze. Opiekunowie
otrzymali książki. 7
grudnia w "Dzienniku
Polskim" ukazał się
artykuł na temat konkursu.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
II MIEJSCE ex aequo
Aneta Bochenek, Aleksandra Fus, Łukasz Stachura
Ewa Kazimierczak, Aneta Mistarz, Paulina
Szczygieł
Zespół Szkół im. A.
Średniawskiego w Myślenicach
Opiekun: Elżbieta Górecka
ŁS
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Napisaliśmy 384 listy!
8 grudnia zakończył się w naszej szkole zorganizowany przez p. Joannę Ryś - Maraton Pisania
Listów w obronie praw człowieka. Listy pisaliśmy już po

raz trzeci, ale wynik tegoroczny okazał się bardzo
imponujący - 384 listy.
Przez dwa dni pisaliśmy listy w obronie następujących osób: katolickiego
księdza z Meksyku, który za
pomoc migrantom jest ciągle

innych nie jest nam obojętny,
nękany i zastraszany, obrońtym bardziej że taka forma
czyni praw kobiet w Chinach
pomocy nic nas nie kosztuje,
i obrończyni praw kobiet w
a może ocalić komuś życie.
Gwatemali, którym za ich
działalność grożono śmiercią, oraz w obronie mężczy-

zny więzionego od 10 lat w
XI Maraton Pisania
więzieniu w Iraku, któremu Listów w całej Polsce odbędo tej pory nie przedstawiono dzie się w dniach 11-12 grudzarzutów i nie osądzono go.
nia 2010. W niedzielę wieczorem już powinny być znane
Tegoroczny Maraton cieszył
wyniki. Wśród podanej liczsię wielkim zainteresowaby, będą i nasze 384 listy
niem wśród uczniów i nanapisane w Zespole Szkół im.
uczycieli, co następnie przeA. Średniawskiego w Myślełożyło się na liczbę listów.
nicach.
Jest to dowodem tego, że los
JR
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3 TA górą... czyli konkurs kolęd i pastorałek
1 TG. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3 TA, która zaśpiewała piosenkę Ani Szarmach
„Coraz bliżej święta…” oraz
zatańczyła śnieżny taniec do
zaaranżowanej piosenki Lady
Gagi. A drugie miejsce wyśpiewały sobie połączone siły
klas czwartych, zwłaszcza
brawurowo odśpiewana kolęda „Mizerna cicha”.

W tym roku konkurs kolęd i pastorałek, który
odbył się 22 grudnia, to było
istne „szoł”. Już kiedyś przekonałam się, że inwencja
naszych uczniów nie zna
granic, ale teraz występy
niektórych klas przeszły
najśmielsze oczekiwania.
Klasa 2 TI swój
występ przygotowała
na zasadzie znanej
telewizyjnej produkcji
„Mam Talent”, nie
zabrakło
więc
„wykwalifikowanego”
jury i nie mniej dziwnych uczestników.
Natomiast klasa 1 TG
zabawiała publiczność, a zwłaszcza p.
Leszka Hanusiaka, p.
Dorotę Mirek i ucznia
4 TI Łukasza Ślusar-

czyka, czyli szanowną komisję oceniającą występy, skeczem o zagubionym baranie.
Wyróżnione zostały
uczennice klasy 4 TA Klaudia Fus i Ela Piekarz, uczennica klasy 3 TA Monika
Szczurek oraz właśnie klasa

Nagrody czyli słodycze
i dofinansowanie do szkolnej
wycieczki ufundował p. Dyrektor Zespołu Szkół.
Wszystkim wyróżnionym i
zwycięzcom gratulujemy i
mamy nadzieję, że za rok
będziemy się bawić równie
dobrze.
dc
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DZIEŃ DAWCY SZPIKU

Pod
hasłem
"Przyłącz się do walki z białaczką!" w Zespole Szkół im.
A. Średniawskiego przeprowadzono po raz pierwszy
Dzień Dawcy Szpiku w Myślenicach.
W poniedziałek 29
listopada w murach nowej
hali sportowej Zespołu Szkół
przybyli goście mogli wysłuchać prelekcji, zasięgnąć
informacji na temat dawstwa
szpiku i zarejestrować się
jako potencjalny dawca.
Prelekcję prowadziła p.
Katarzyna Ombach, reprezentantka Fundacji DKMS
Baza Dawców Komórek
Macierzystych Polska,
współorganizatora akcji.
Pomysłodawcą i koordynatorem imprezy była nauczycielka Zespołu Szkół p.
Małgorzata Jakuta-Ćwierz.

W trakcie
wykładu
przybliżono
zebranym
problem
leczenia
chorych na
białaczkę
oraz
ich
szansę na
wyzdrowienie
przy
zastosowaniu nowoczesnych metod.
W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór kości czyli
białaczka. Co drugi chory na
białaczkę nie znajduje dawcy. Ten, kto zarejestruje się
jako dawca, podejmuje ważną decyzję. W przypadku,
gdy okaże się, że jest genetycznym bliźniakiem chorego
na białaczkę, daje komuś
nadzieję na nowe życie.

- Plonem akcji jest aż 81
zarejestrowanych potencjalnych dawców - mówi koordynatorka akcji, Małgorzata
Jakuta-Ćwierz. - Udało się to
mimo niewielkiego odzewu
ze strony innych szkół: tylko
dwie placówki zgłosiły chęć
udziału w akcji, dodatkowo
jedna nie dotarła na spotkanie z powodu złych warunków pogodowych. Cieszy
również aprobata dla naszych
działań płynąca z zewnątrz,
otrzymaliśmy m.in. list od p.
Róży Thun, a dyrektor myślenickiego szpitala udzielił
nam wsparcia medycznego
dysponując na dzień akcji
lekarza i pielęgniarki do
przeprowadzenia pobrania
krwi. Organizacja imprezy
nie byłaby też możliwa bez
wsparcia dyrektora Zespołu
Szkół Jerzego Cachla, a rangę akcji podkreślili przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Maciej Ostrowski i starosta
Józef
T o m a l ,
którzy również wzięli
udział
w
spotkaniu.
AG
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Wieści ze szkolnej biblioteki :)
pani Elżbieta Górecka

Prezent pod choinkę - książka
do biblioteki!

pani Natalia Jakubas-Breksa
pan Krzysztof Janus
pani Magdalena Kurowska

Nikt chyba nie
przypuszczał, że to hasło
rzucone przez bibliotekarza
szkolnego zdobędzie taki
odzew wśród społeczności
naszej szkoły.
W czasie trwania
akcji czyli w dniach 29 listopada - 22 grudnia zebrano aż
75 książek o wartości oszacowanej na 1009,20 złotych!
Wśród ofiarowanych pozycji
znalazły się zarówno książki
pachnące nowością, piękne
albumy i ważne książki fachowe, jak i czytadła, lektury
i mniej znana literatura piękna, wyciągnięte z zakamarków domowych biblioteczek.
Pięć podarowanych książek,
stanowiących literaturę dzie-

cięcą, zostało przekazanych
dalej - na rzecz biblioteki
Szkoły Podstawowej im.
Karoliny Lanckorońskiej w
Jasienicy. Pozostałych 70
woluminów wpisano do księgozbioru bibliotecznego naszej szkoły i z pewnością
znajdą one szybko swoich
czytelników.
Naszymi
dawcami są:

ofiaro-

pani Teresa Łętocha
pan Łukasz Nowak
pan Krystian Spytek
pan Łukasz Stachura
pani Anna
Zdrzenicka

Witalis-

pani Katarzyna Ziembla

pani Justyna Drożdż

Wszystkim, którzy
zdecydowali się podzielić z
biblioteką swoimi zbiorami
składamy serdeczne podziękowania. Pozostałych zaś
zapraszam do częstego korzystania z biblioteki szkolnej!

pani Anna Figlewicz

AG

pan Jerzy Cachel, dyrektor
Zespołu Szkół
pani Dominika Ceremon
pani Marta Cholewa

Na zdjęciu obok można podziwiać najnowszy nabytek biblioteki szkolnej - czytnik kodów kreskowych. Dzięki
uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół Jerzego Cachla zakupiono zarówno sam czytnik, jak i kody kreskowe. Kody zostaną
naklejone na każdą książkę, co powinno zdecydowanie uprościć i przyspieszyć proces wypożyczania i oddawania książek.
Na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka
szkolna funkcjonuje już Katalog online, za pomocą którego
bez wychodzenia z domu można przeszukiwać zasoby naszej
biblioteki. W najbliższej przyszłości planuje się również uruchomienie modułu, umożliwiającego zamawianie książek przez
Internet.
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O Betlejem inaczej — krajoznawczo

Dzisiaj do Betlejem
łatwo trafić. Nie to co kiedyś,
kiedy poszukiwali go Kacper
Melchior i Baltazar. To miasto położone kilka kilometrów od Palestyny gromadzące wyznawców islamu i
chrześcijaństwa.
W Betlejem należy zobaczyć :
Pole Pasterzy — według tradycji to tam Anioł

zwiastował pasterzom, że
narodził się Zbawiciel. Znajdującą się tam grotę zaadaptowano na kaplicę, w której
cały rok śpiewane są kolędy,
także w polskim języku.
Mleczną Grotę — to
tutaj Maria karmiła małego
Jezusa. Ściany groty są białe,
gdyż jak głosi legenda kilka
kropel mleka upadło na ziemię.

Bazylikę Narodzenia Pańskiego
—
przebudowywana
była
wielokrotnie,
gdyż
kilkakrotnie była
burzona. Kilkakrotnie
też z mieniała s woich
„opiekunów” a przez to od-

wiedzali ją różni
w yz n a w cy. Dziś
opiekują
się
nią
prawosławni
cerkwi
greckiej i
katolicy.
Bardzo trudno
dostać się do środka, gdyż jest tam pełno
zwiedzających. Warto
zejść do podziemi, żeby
zobaczyć miejsce, gdzie
narodził się Jezus Chrystus. Na podłodze znajdują się mozaiki, które tworzą niepowtarzalny klimat.

Plac Żłóbka— tocentrum miasta, które
jest jego żywą historią. Dzielnice posiadają nazwy od osadników, którzy osiedlili się w Betlejem.
Ulica Żłóbka— to
główny trakt w Betlejem. Na niej znajdują
się liczne sklepy i
inne atrakcje miasta.

2010/2011

Szachownica
Upiec jasny i ciemny biszkopt.
Krem straciatella
pół litra mleka
2 łyżki mąki pszennej i 2
łyżki mąki ziemniaczanej
pół szklanki cukru
1 biała czekolada
1 gorzka czekolada
1 margaryna
2 galaretki truskawkowe
Polewa czekoladowa:
pół kostki margaryny
pół szklanki cukru
3 łyżki kakao
Biszkopt jasny: białka
ubić na sztywną pianę, pod
koniec ubijania dodać
cukier, a następnie żółtka.
W dalszej kolejności dodać mąki wymieszane z
proszkiem do pieczenia,
wszystko delikatnie połączyć. Piec w temp 180
stopni ok. 35 minut.
Biszkopt ciemny : przygotowujemy tak samo jak
biszkopt jasny z dodatkiem
kakao. Pieczemy także 35
minut w temp. 180 stopni.
Krem straciatella : z mąki, mleka i cukru gotujemy
budyń. Odstawiamy do
ostygnięcia. Zimny budyń
dodajemy stopniowo do
utartej margaryny i razem
ucieramy na puszystą ma-
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Ze szkolnej kuchni
sę. Białą czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej z dodatkiem 2 łyżek
mleka. Gdy trochę przestygnie, dodajemy do masy
budyniowej i razem ucieramy. Czekoladę gorzką
kruszymy lub ścieramy na
tarce na drobne kawałeczki. Dodajemy do masy i
całość lekko mieszamy.
Galaretki rozpuszczamy w
2 szklankach wody. Odstawiamy do stężenia.
Polewa: składniki polewy
rozpuszczamy na ogniu i
odstawiamy do przestudzenia.
C i as t o banan ow o—
kokosowe
Ciasto:
25 dag margaryny
1 ½ szklanki cukru
cukier waniliowy
7 łyżek wody
3 łyżki kakao
4 jajka
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Krem bananowokokosowy:
3 banany
1 łyżka soku z cytryny
½ litra śmietany 30%
3 łyżki cukru pudru
2 opakowania „śmietan-fix”
15 dag wiórek kokosowych
10 dag czekolady mlecznej
lub białej
Do dekoracji:

ok. 10 dag wiórek kokosowych.
Margarynę roztopić, a następnie dodać do niej cukier, cukier waniliowy,
wodę i kakao. Wymieszać.
Do ciepłej jeszcze masy
dodać żółtka i mąkę pszenną wymieszaną z proszkiem
do pieczenia. Całość wymieszać. Białka ubić na
sztywną pianę. Dodać do
masy i delikatnie wymieszać. Następnie ciasto wylać
do wysmarowanej tłuszczem prostokątnej formy o
wymiarach 25 na 36 cm.
Włożyć do nagrzanego
piekarnika i piec około 40
minut w temperaturze 180°
C. Ostudzić i przekroić na
dwa placki. Banany obrać,
pokroić w drobną kostkę i
skropić sokiem z cytryny.
Schłodzoną śmietanę ubić z
cukrem pudrem, na koniec
dodać „śmietan-fix” i wymieszać. Do ubitej śmietany
dodać banany, wiórki kokosowe i pokrojoną w kostkę
czekoladę. Wymieszać i
podzielić krem na połowę.
Na jeden placek wyłożyć
połowę kremu. Przykryć
drugim plackiem, lekko
docisnąć i wyłożyć resztę
kremu. Wiórki kokosowe
zrumienić na złoty kolor na
suchej patelni i obficie posypać nimi ciasto. Schłodzić
w lodówce.
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Alfabet
wigilijnych smaków
kami. W większości oczywiście znajdziemy grzyby i
kapustę.

K jak kutia —
gotowana pszenica lub kasza
z makiem i miodem, walczy
o pierwszeństwo przed kluskami z makiem. Najbardziej
popularna jest na Podkarpaciu i Podlasiu.

Ś jak śledź —
podawany na tysiąc sposobów np.. z owocami, warzywami, bakaliami, śmietanie,
jogurcie.

M jak moczka
A jak aniołki
— wykonywane z ciasta
piernikowego, się z miodowników wielkich — bochnów
chleba robionych na miodzie.

B jak barszcz

— pojawia się w domach
śląskich. Ma wygląd marmolady śliwkowej z widocznymi kawałkami orzechów,
migdałów i ugotowanych
suszonych owoców i bakalii,
a smakuje jak piernik czekoladowy.

— to danie w większej Polski. Tradycja kiszenia ćwikły
sięga aż czasów średniowiecza.

G jak gołąbki
postne

— pojawiają się na
wigilijnym stole Ślązaków.
Mogą być z kaszą jęczmienną, gryczaną albo z ziemnia-

wa zupa pojawiająca się na
wigilii śląskiej. Potrawę gotuje się na bazie mleka, a
podawana z ryżem.

Anonimus

C jak chałka
— to słodkie puszyste, drożdżowe ciasto. W Krakowie
nazywana jest chałką, plecionką i struclą na Górnym
Śląsku, a kukiełką na Podhalu.

Z jak zupa
migdałowa — to słodka-

S jak siemionka

— to słodko –słona zupa
na bazie mielonych ugotowanych nasion konopi i mleka.
Na Śląsku podawano tę zupę
z gotowaną na sypko kaszą
tatarczaną lub grzankami.
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Im bardziej pa
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śnieg,
Bim – bom
Im bardziej pr
ószy
śnieg,
Bim – bom
Tym bardziej sy
pie
śnieg
Bim – bom
Jak biały puch
z poduszki.

The more it sn
(Tiddely pom)
The more it go
(Tiddely pom)
The more it go
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,
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,
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(Tiddely pom),
On snowing.

And nobody kn
ows
I nie wie zwie
rz ni
(Tiddely pom),
człek,
How cold my to
Bim – bom
es
Choć żyłby ca
ły wiek, (Tiddely pom),
Bim – bom
How cold my to
kiedy tak pada
es
śnieg,
Bim – bom
(Tiddely pom),
Jak marzną mi
paluszAre growing.
ki.
(A. A. Milne Ch
atka
Puchatka)

Na wesoło :)
- Kup pan zegarek. To doskonała kopia szwajcarskiego
zegarka.
- Biorę. Oto doskonałe kopie
dolarów...
- Proszę wybaczyć, że te
pieniądze takie mokre - mówi
klientka u jubilera - ale mój
mąż strasznie płakał, kiedy
mi je dawał.
Dwaj studenci przed egzaminem:
- Co czytasz?
- "Mechanikę kwantową".
- A czemu trzymasz książkę
do góry nogami?
- A co za różnica...?

Właściciel apteki do praktykanta:
- ...a z tej bańki nalewamy
tylko wtedy, gdy recepta jest
całkiem nieczytelna.

- Proszę powiedzieć, doktorze, to poważna sprawa?
- Na pańskim miejscu mydlanych oper już bym nie zaczynał oglądać...

Mama pyta małego dresa:
- Synku, masz coś do prania?
- Nie, pranie jest spoko...

- Ale było polowanie! Przeszło trzydzieści zajęcy!
- Że przeszło, to wierzę, ale
ile zostało?

- Co to może być, trzeci
dzień nie chce mi się robić?!
- Pewnie środa.
- Dlaczego faceci lubią łowić
ryby?
- Bo mogą się zdrzemnąć 3
godziny i nazwać to sportem.

- Jakie jest najstraszniejsze
słowo wśród fizyków jądrowych?
- Ooops...
- Jasiu, ile to będzie 2 + 2?
- Jeśli przelewem to 3, na
raty 5, a gotówką 4, pszepani.

