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Humor

- A gdzie ty tak pędzisz?

- Lecę do domu, bo moja
- Tato, kto to jest alkoholik? - żona czyta „101 Dalmatyńpyta Jasiu.
czyków”.
- Widzisz te cztery drzewa?
☺☺☺
alkoholik widzi osiem.
- Ale tato, tam są tylko dwa - Jasiu, wymień zdanie
drzewa.
z ptakiem.
☺☺☺
- Tata przyszedł do domu
nawalony jak szpak.
Trzej żonaci mężczyźni spotkali się w kościele. Jeden
- Teraz z dwoma ptakami.
mówi:
- Tata przyszedł nawalony
- Wiecie co? Gdy moja żona
jak szpak i wywinął orła.
była w ciąży, czytała książkę
„Jaś i Małgosia” i mamy dwo- - A j a k w y m i e n i s z
z pięcioma dostaniesz szóstje dzieci.
kę.
Mówi drugi:
- Tata przyszedł do domu
- A gdy moja żona była w
nawalony jak szpak, wywinął
ciąży, czytała „Trzech muszorła, po czym wyleciały mu
kieterów” i mamy troje dzieci. dwa gile, puścił pawia i poszedł dalej nawalać na sępa.
Ostatni zerwał się do drzwi,
a jeden spytał:
☺☺☺

Nauczyciel wchodzi do klasy
i mówi:

W naszym zimowym numerze przeczytacie o aktualnościach z życia szkoły,
a dzięki naszym wróżkom
sprawdzicie co was czeka
w najbliższej przyszłości.
Przygotowaliśmy też dla
Was różnego rodzaju porady dotyczące ferii, bo są
już za pasem. Znajdziecie
także stałe rubryki takie jak
przepisy szkolne, recenzję
czy humor.
Miłej lektury!

- Kto głupi wstać.
Nauczyciel pyta:
- Czemu wstałeś?
- Bo nie chciałem, żeby pan
tak sam stał.
☺☺☺
Jasio zwierza się koledze:
- Wczoraj aż dwa razy dostałem od ojca w skórę:
- Dlaczego aż dwa razy?
- Pierwszy raz, gdy mu pokazałem świadectwo, a drugi
raz, gdy się okazało, że to
jego.
W
☺☺☺
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Podziękowania darczyńcom
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział
w tegorocznej akcji „Prezent
pod choinkę - książka do
biblioteki”. Byli to: dyrektor
Jerzy Cachel, pani Angelika
Zięba, pani Dominika Cere-

Zespół Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego w Myślenicach jest placówką doskonale
wyposażoną – funkcjonuje
w niej pięć pracowni komputerowych (cztery stacjonarne
i jedna przenośna). Niestety,
sprzęt komputerowy należy
do najszybciej „starzejącego
się” wyposażenia szkoły.
Konieczna jest nieustanna

mon, pani Mariola Flazik,
pani Maria Zięba i pani Monika Ożóg. Dzięki Wam udało
się wzbogacić zbiory biblioteki szkolnej o kolejne wartościowe pozycje.
AG

Otwarcie nowej pracowni
komputerowej
modernizacja, zarówno
sprzętu, jak i oprogramowania, by mógł on
sprostać coraz większym wymaganiom.

Jasiu wstaje.

Gazetka szkolna
wydawana przez
uczniów Zespołu
Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego
w Myślenicach

Dzięki dofinansowaniu
Starostwa Powiatowego w Myślenicach w
końcu roku kalendarzowego udało się zakupić 18
zestawów komputerowych
wyposażonych w najnowsze
oprogramowanie. Otwarcia
tej nowej pracowni dokonał
w szkole dyrektor Jerzy Cachel w obecności zaproszonych gości: starosty Józefa
Tomala, wicestarosty Tomasza Susia i skarbnika powiatu
Marii Niżnik.

Obecni na otwarciu
nauczyciele przedmiotów
informatycznych w Zespole
Szkół podkreślają, że szkoły
zawodowe zobligowane są
do nieustannej modernizacji
sprzętu, nie tylko ze względu
na postęp techniczny, ale
z uwagi na nową podstawę
programową w zawodzie
technik informatyk oraz nową formułę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Tylko spełnienie
tych wymagań daje pewność,
że uczniowie technikum
staną się konkurencyjnymi
pracownikami na tak wymagającym rynku pracy jakim
jest informatyka.
AG
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Koło dziennikarsko-kulturalne
na Uniwersytecie Pedagogicznym

W ramach nagrody
w konkursie „100 lat temu
w mojej miejscowości” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział
w Krakowie uczennice naszej
szkoły otrzymały zaproszenie
na wykłady organizowane
przez Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Wybraliśmy się tam wraz
z kołem dziennikarskokulturalnym 22 stycznia 2015
roku.
Z g r o m a d z o n yc h
przywitał dr Michał Rogoż,
który zaprezentował plan
spotkania i przedstawił prelegentów: dr. hab. Władysława
Kolasę, dr. Stanisława Skórkę, dr. Adama Bańko, dr
Sabinę Kwiecień, dr Beatę
Langer i dr Wandę Matras.
Pracownicy Instytutu zapoznali zebranych

z różnymi projektami,
które realizują wraz ze
studentami, wygłosili
ciekawe i pouczające wykłady dotyczące
m.in. pozycjonowania
stron www, obecności
bibliotek w dziełach
filmowych czy umiejętnego wykorzystywania pamięci i czasu.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr. Stanisława
Skórki dotyczący nowoczesnego kierunku, jakim jest architektura informacji. Student
uczy się projektowania przestrzeni informacyjnych i funkcjonalnego komunikatu wizualnego, posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania,
analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych, wizualizowania informacji oraz
architektury stron internetowych. Dla naszych przyszłych
techników organizacji reklamy
to „wielka porcja” przydatnych
informacji jeśli chodzi o dalsze
kształcenie.
Przed uczestnikami
spotkania wystąpili również
studenci Instytutu, prezentując
swoją działalność na uczelni,
i na poważnie, i „do śmiechu”,
pokazując tym samym, że studia to nie tylko „ślęczenie”
z nosem w książkach, ale
i świetna przygoda.
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Zimowe przepisy

Po wykładach
zgromadzeni zostali zaproszeni na mały poczęstunek.
Poniżej wypowiedzi Marioli, Ani, Marcina,
Klaudii i Wioli po wykładach:
- Było bardzo ciekawie.
Szczególnie zainteresował
mnie wykład na temat kierunku architektura informacji.
Wydaje się być zawodem
przyszłościowym.
- Podobała mi się prezentacja studentów i reakcja na
nią ich wykładowców. To
pokazało, że panuje tam miła
atmosfera i wszyscy są przyjaźnie nastawieni.
- Przypomniały mi się zajęcia
z panem Janusem na temat
pozycjonowania stron. Kiedy
wykładowca o tym opowiadał, wiedziałem, o czym mówi.
- Wykłady uzmysłowiły mi
jakie umiejętności przydadzą
mi się w dalszym zdobywaniu
wiedzy i wykształcenia.
- Ha, zauważyłam, że życie
studenta nie skupia się tylko
i wyłącznie na egzaminach.
Można zaangażować się
w ciekawe projekty, które
uczą samodzielności.
EG

Sałatka zimowa:
Ta sałatka to jedna z naszych
ulubionych potraw na długie,
zimowe wieczory.
Składniki:
- 50 dag makaronu (rurki,
kokardki lub muszelki)
- 20 dag żółtego sera
- 4 plastry ananasa z puszki
- 1 duża cebula
- 10 dag kukurydzy konserwowej
- 4 połówki papryki konserwowej
- 10 dag ogórków konserwowych
- sól
- cukier
- pieprz
- pęczek szczypiorku
Sos:
- ząbek czosnku
- 100 ml jogurtu naturalnego
- 10 dag majonezu
- łyżka musztardy

Przygotowanie:
Makaron gotujemy
al dente, odcedzamy. Paprykę kroimy w paski, a pozostałe składniki w kostkę.
Kukurydzę osączamy z zalewy. Wszystkie składniki
mieszamy z makaronem.
Z jogurtu, majonezu, musztardy i posiekanego czosnku
robimy sos i zalewamy warzywa z makaronem. Sałatkę
doprawiamy do smaku solą,
cukrem i pieprzem, dokładnie mieszamy. Szczypiorek
myjemy, osuszamy i siekamy. Posypujemy sałatkę.

Sałatka z tuńczyka
z orzeszkami ziemnymi:
Sałatka jest idealna zarówno
na wieczorne zimowe spotkania z przyjaciółmi, jak
i na wszelkie uroczystości
rodzinne.
Składniki:
- 2 puszki tuńczyka w sosie
własnym
- 1 puszka kukurydzy

- 20 dag orzeszków ziemnych solonych
- 1/2 strąka czerwonej
papryki
- 20 dag żółtego sera
- majonez
Przygotowanie:
Tuńczyka odcedzamy z sosu, po czym
wykładamy do naczynia.
Dodajemy odcedzoną kukurydzę i orzeszki ziemne.
Wszystko razem dokładnie
mieszamy. Z papryki usuwamy gniazdo nasienne,
miąższ kroimy w drobną
kostkę i dodajemy do tuńczyka. Żółty ser ścieramy
na tarce o dużych oczkach
i dodajemy do pozostałych
składników sałatki. Doprawiamy majonezem wedle
uznania i wszystko dokładnie mieszamy.
M

2014/2015

styczeń — luty

Str. 10

Str. 3

ZRÓB TO SAM!
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Przemyślenia świeżej „dziewiętnastki”

Rozgrzewające napoje na zimowe wieczory :D
Gdy nastaną chłodne zimowe wieczory, warto
się zastanowić - co sprawi, że
nasza temperatura ciała wzrośnie, a jednocześnie poprawimy sobie humor? W tym
numerze proponujemy rozgrzewające napoje, które na
pewno wam pomogą i które
są tak proste w wykonaniu, że
z pewnością
sobie
poradzicie
sami :D
Gorąca czekolada
Klasyk wśród rozgrzewających napojów :) Do
rondelka wlewamy mleko
i śmietankę, dodajemy cukier
puder. Podgrzewamy na średnim ogniu co chwilę mieszając (nie zagotować). Czekoladę siekamy na małe kawałeczki i wsypujemy do gorącego mleka. Podgrzewamy
na średnim ogniu cały czas
mieszając, aż czekolada się
rozpuści. Dodajemy cynamon
i zagotowujemy. Na koniec
można masę zmiksować.
Masa powinna wyjść brązowa
i gładka.
Zaleca się pić w ciepłym
sweterku i przy kominku :)

Ciepła herbatka z miodem,
cytryną i sokiem malinowym
- wsypujemy herbatę do kubka
- zalewamy wrzącą wodą
- dodajemy łyżeczkę miodu
- wlewamy odrobinę soku
malinowego oraz wrzucamy
plasterek cytryny ( można
wkropić sok)
- wszystko razem mieszamy.
Zaleca się pić w miłym towarzystwie :)
Ciepłe kakao
- zagotowujemy mleko
- wsypujemy 3 łyżeczki kakao do kubka
- zalewamy ciepłym mlekiem
- mieszamy i gotowe :)
Zaleca się pić pod kocykiem
i z dobrą książką :D
Masala czaj
To niezwykle aromatyczna i rozgrzewająca
herbata przyrządzona na indyjski
sposób :)
- do rondla wlewamy 2
szklanki wody, dodajemy
przyprawy (kardamon, goździki, kora cynamonu, gałka
muszkatołowa, imbir, czarny
pieprz)
- wsypujemy 3 łyżeczki czar-

nej herbaty
- wszystko gotujemy na wolnym ogniu
- gdy będzie wrzało dodajemy szklankę mleka
- zagotowujemy
- przecedzamy wszystko
przez sito i słodzimy do
smaku cukrem lub miodem.
Zaleca się pić po dniu spędzonym aktywnie na świeżym powietrzu:)
Kawa z chili i czekoladą
Kawa ta przyspiesza metabolizm, a nawet
zapobiega powstawaniu
komórek tłuszczowych
i błyskawicznie rozgrzewa:
- na niewielkim ogniu najlepiej w kąpieli wodnej rozpuszczamy w słodkiej śmietance gorzką czekoladę
- dodajemy rozkruszone
chili
- dodajemy filiżankę świeżo
zaparzonej kawy
- wszystko dosładzamy
- przelewamy do kubeczka
i dekorujemy bitą śmietaną.
Gotowy napój zaleca się pić
po ciężkim i stresującym
dniu :)
M

Wiele w moim życiu się zmieniło po
„dziewiętnastce”. Wzrosła
pewność siebie i poczucie
własnej wartości :) Bardziej
poważnie myślę o przyszłości
ale wciąż pojawiają się rozmowy ze znajomymi
o wszystkim i o niczym :D
Kończąc te 19 lat postawiłam
sobie pewne cele w życiu,
m.in.:
- Życie aż do śmierci :D
- Własna super prosperująca
firma :D
- Wspaniały mąż, który będzie mnie nosił na rękach :D
- Dużo małych dzieciaczków :D
- Spokojna starość z wysoką
emeryturą :D
Marzeniem każdej
młodej dziewczyny jest wyjść
za mąż za szalenie przystojnego księcia z bajki, wyglądać
w sukni ślubnej jak kopciuszek na balu i żyć w stanie
błogości długo, długo, aż do
śmierci. Aby osiągnąć
wszystkie te cele potrzebna
jest solidna praca, dlatego też
już dzisiaj postanowiłam nie
odpuszczać!!! Zacznę od
szkoły, bo przecież ukończyć
technikum ze średnią 6,0 to
pikuś :D Następnie studia,
dotacje unijne i mogę otwierać biznes, który będzie jedną

z lepiej działających firm
w tym kraju :D Znaleźć porządnego męża to też nie lada
wyzwanie :D ale myślę, że
jakoś dam radę :) Wiadomo,
że jak się ma męża to są
i dzieciaczki, które należy
wychować na porządnych
ludzi. Kiedy już w pełni się
zrealizuję zawodowo, na starość czeka mnie odpoczynek
u boku męża w małym domku
nad jeziorem. :p Będę miała
wysoką emeryturę, więc na to
będę mogła sobie pozwolić :D

Jako szczęśliwa już pewnie
babcia będę oczekiwać
z niecierpliwością i z szarlotką w rękach moich wnucząt i dzieci :D
Jednak to dopiero
19 lat :D Te przemyślenia
mogą ulec zmianie, ale
jeden cel w życiu na pewno
pozostawię: Żyć szczęśliwie u boku najbliższych :D
M

Walentynki
Coroczne święto zakochanych przypada w tym
roku w weekend, kiedy będziemy mieć już ferie.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem).
Dzień 14 lutego stał się też okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami
w postaci kwiatów,
słodyczy, pluszowych
maskotek, jak również
bardziej osobistych
elementów garderoby.
Redakcja gazetki zachęca wszystkich do
wysyłania życzeń walentynkowych. Jeśli nie
macie odwagi powiedzieć komuś o swoich uczuciach, zrobimy to za Was. Życzenia można wrzucać do skrzynki na korytarzu pod tablicą
samorządu lub w bibliotece do czwartku 12.02.2015 roku.
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Strony chwały
Beata stypendystką
W dniu 9 grudnia 2014 r. w Auli Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom,
którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Nagrodę otrzymała także Beata
Łojek - uczennica
naszej
szkoły
uczęszczająca do
klasy 4TR.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Trzecie
miejsce
w Powiecie
Nasi uczniowie zajęli
trzecie
miejsce
w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym
w Sułkowicach.

_bez_nazwy//

Matura za pasem
Konkurs języka
angielskiego
Dziewiąty Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego organizowany co roku
przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach odbył się 5 grudnia
2014 roku.
W etapie
szkolnym konkursu wzięło udział
25 uczniów z Zespołu Szkół
im. A. Średniawskiego,
a najwyższe wyniki punktowe uzyskali:
Arkadiusz Dudzik - klasa 4TI
Marek Strzebak - klasa 4TI
Szymon Biela - klasa 3TI,
kwalifikując się tym samym
do drugiego etapu konkursu,
który odbędzie się 6 marca
2015 roku w Zespole Szkół
Techniczno-Ekonomicznych
w Myślenicach. Wszystkich
uczestników tegorocznej
edycji konkursu zachęcamy
do udziału w kolejnym roku
szkolnym, a zwycięzcom
serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia
w drugim etapie konkursu na
s z c z e b l u p o wi a t o w ym.

Gratulujemy!
Nauczyciele języka
angielskiego

Studniówka już za
nami, więc to ostatni dzwonek
by przygotować się do matury
i wypaść jak najlepiej :). Egzamin dorosłości lada chwila,
a z Twoją powtórką marnie?
Spokojnie, my się już postaramy o to, aby przebiegła ona
łatwo i przyjemnie. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka
niezbędnych podpowiedzi,
dzięki którym szybko przygotujesz się do matury z przedmiotów obowiązkowych.

Analiza tekstu czytanego
Epoki literackie (ramy czasowe, prądy umysłowe, kierunki
literackie, teoria literatury,
gatunki literackie, główni
przedstawiciele)
- Antyk
- Średniowiecze

- Geometria analityczna

- Renesans

- Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

- Barok

- Stereometria

- Oświecenie

- Potęgi o wykładnikach
wymiernych

Pierwsza, podsta- - Romantyzm
wowa rzecz to koncentracja. - Pozytywizm
Wyłącz wszystkie urządzenia,
- Młoda Polska
które Cię rozpraszają, jak np.
telefon czy telewizja. Drugą - Dwudziestolecie międzywoważną rzeczą jest systema- jenne
tyczna powtórka. O wiele
- Współczesność
łatwiejsze jest uczenie się
czegoś małymi krokami niż PRZEĆWICZ PISANIE WYwszystkiego na raz (niestety, PRACOWAŃ!
ale takie są fakty...).
Zobacz, jakie zasady towarzyProponujemy również otworzyć arkusze maturalne z ubiegłych lat oraz
stare notatki z poprzednich
klas.

szą punktowanym cechom
wypracowania typu: styl,
kompozycja, język, walory –
środki stylistyczne i artystyczne itp.

A jeśli uważasz, że
na to wszystko nie starczy Ci
czasu, mamy listę podstawowych zagadnień, z którymi na
pewno spotkasz się na maturze:

Z MATEMATYKI:

Z JĘZYKA POLSKIEGO:

- Trygonometria

Podstawowe wzory z danych
działów czyli:
- Funkcja liniowa
- Funkcja kwadratowa
- Nierówność kwadratowa

Lektury (najważniejsze wia- - Procenty
domości z treści i autorów)

- Równania
tryczne

trygonome-

Rozwiązywanie
maturalnych.

arkuszy

Systematycznie uczęszczanie na fakultety.
Z JĘZYKÓW OBCYCH:
Słownictwo.
Ćwiczenie wypowiedzi ze
wzorców rozmów.
Korzystanie z przykładowych wzorów wypracowań.
Zachęcamy również do
brania udziału w fakultetach!
A nam młodszym klasom
pozostaje trzymać kciuki za
was.
Powodzenia!
Ania
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Ferie tuż tuż
To już niedługo…
za parę dni. Wielu uczniów
ma już różnego rodzaju plany: wyjazd na narty, odwiedziny rodziny lub wyjazd
z przyjaciółmi. A co z tymi,
którzy zostają w domu? Co
zrobić, jeżeli z niewiadomych
przyczyn nasze plany legną
w gruzach?! Warto się nad
tym zastanowić. Dlatego MY
proponujemy kilka prostych
rozwiązań, aby się nie nudzić
ani nie narobić. Pierwsza
propozycja jest oczywista ;D
Rób to, co Ci sprawia największą przyjemność! Może
to być czytanie książek lub
oglądanie filmów. Poniżej

proponujemy książki godne
uwagi :
Dziewczyny z Powstania
Autor: Anna Herbich
Zapomniany
ogród
Autor: Kate Morton
Ostatni Olimpijczyk
Autor: Rick Riordan
Mechaniczna księżniczka
Autor: Cassandra Clare
Ptaki ciernistych krzewów
Autor: Colleen McCullough
Ostatnia spowiedź - Tom II
Autor: Nina Reichter
Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
Autor: Stieg Larsson
Milion małych kawałków
Autor: James Frey
Sześć lat później

Autor: Harlan Coben
Zwiadowcy. Królowie Clonmelu
Autor: John Flanagan
Nieważne, co będziesz robił, ważne, abyś te
dni wolnego spędził na czynnościach, które nie będą nudne. Kolejna rada to: spotykaj
się ze znajomymi. W ten
sposób sprawisz, że nie tylko
miło spędzisz czas, ale również bardziej pogłębisz swoje
relacje ze znajomymi. Nie
obejdzie się również bez
aktywnego spędzania czasu!
Sprzyjającą pogodę warto
wykorzystać na sporty zimowe oraz jogging lub piesze
wędrówki ;)
W.

DZIEŃ NASZYCH UKOCHANYCH DZIADKÓW
Dnia 21 i 22 stycznia wszystkie babcie i dziadkowie zostali obdarowani
kwiatami, życzeniami, bombonierkami, a szczególnie naszymi uśmiechami. Jest to ważne
święto dla naszych dziadków,
więc warto o nim pamiętać.
Jeśli ktoś zapomniał, to pamiętajcie, że nigdy nie jest za
późno na życzenia.
Pomysł powstania
święta w Polsce pojawił się
w tygodniku „Kobieta i Życie”
w 1964 roku. Już rok później
święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”.
W roku 1966 również
„Express Wieczorny” ogłosił
dzień 21 stycznia „Dniem

babci”. Później powstała
również tradycja obchodzenia „Dnia Dziadka”. Święto
„Dnia dziadka” do Polski
zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki
w latach osiemdziesiątych
XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze.
W Rosji, jesienią
2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto –
„Dzień babci i dziadka”. Nie
ma ono ustalonej oficjalnej
daty obchodów.
Amerykańskim
(w USA i Kanadzie) odpowiednikiem dni dziadka
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i babci jest Narodowy Dzień
Dziadków. Nie jest więc
świętem rozdzielonym na
dwa dni. Święto celebruje się
w gronie rodzinnym przy
ogniskach czy grillach. Dzień
ten ma za zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele zawdzięczają swoim dziadkom.
Wnuki są zachęcane do pomocy najstarszym członkom
rodziny.
W Wielkiej Brytanii National Grandparents
Day obchodzony jest
w pierwszą niedzielę października.
Ziemniak

Wielki Turniej
Edukacji Medialnej
Z n a m y w yn i ki
I etapu Wielkiego Turnieju
Edukacji Medialnej. Jest to
konkurs sprawdzający kompetencje medialne uczniów
i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z
trzech etapów: testu on-line,
samodzielnie realizowanego
projektu medialnego oraz
zawodów finałowych.
Do testu on-line,
który odbył się 18 listopada
2014 roku, przystąpiło ponad
400 osób (8 uczniów naszej
szkoły), a przesłało 387
uczniów i uczennic szkół
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy i uczestniczki w ciągu
90 minut musieli zmierzyć
się z 21 pytaniami w formie
otwartej i zamkniętej, które

sprawdzały ich kompetencje
medialne. Pytaliśmy ich m.in.
o to:
- co łączy Myszkę Miki
z wydłużeniem okresu funkcjonowania praw autorskich?
- czym jest plonk?
- jakie poziomy widoczności
postów można ustawić na
Facebooku?
Do drugiego etapu
konkursu zakwalifikowały
się 83 osoby z całej Polski,
w tym uczennica naszej szkoły Justyna Ziemianin - 4TR
uzyskując wynik 38,5 pkt.
GRATULUJEMY!
KJ
Źródło: https://nowoczesna
polska.org.pl/ 2015/01/05/
wtem-ogloszenie-wynikow-ietapu/

Absolwentka stypendystką
Miło nam poinformować, że nasza absolwentka
Technikum Gastronomicznego Monika Łętocha,
kontynuująca naukę w Staropolskiej Szkole Wyższej
w Kielcach (filia w Myślenicach), na kierunku
pedagogika szkolna i wczesnoszkolna została
stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Gratulujemy i życzymy realizacji dalszych planów.
EG
Więcej o tym wydarzeniu pod linkiem:
http://www.myslenice-itv.pl/studentka-z-mysleniclaureatka-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego/

Nasza
absolwentka
nagrodzona
Nasza absolwentka
Technikum o profilu technik
architektury krajobrazu Magdalena Sułkowska konsekwentnie realizuje swoje
plany zawodowe. Po zdaniu
egzaminów kontynuowała
naukę wybranego kierunku
na Politechnice Krakowskiej.
Swoją pracę magisterską
poświęciła zagospodarowaniu terenów przy zaporze
w Dobczycach.
Odkąd pamiętam
temat tamtych okolic był
obecny w różnorodnych jej
pracach już w technikum, co
nie jest dziwne, gdyż pochodzi z Brzączowic. Praca magisterska została zgłoszona
do konkursu organizowanego
przez Małopolską Agencję
Rozwoju Regionalnego oraz
Sapere Auso i została nagrodzona.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
EG
Więcej na ten temat pod
linkiem:
http://miasto-info.pl/
myslenice/10052,dobczycejak-zagospodarowac-terenpod-zapora.html
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W od ni k
(21.0119.02)

Bliscy: Twoi bliscy będą
podawać Cię jako przykład
stabilności i dążenia do przodu w zgodzie z samym sobą :D

polepszą wasze relacje.
Bliscy: Wspólne spędzenie
ferii wzmocnią wasze więzi.
Twoje zwierzę: Żaba

Szkoła:
Wyróżniasz się
unikalną
postępowością. Szukasz rozwiązań, które przyniosą satysfakcję Tobie i innym.

Twoje zwierzę: Boa psiogło- Szczęśliwy dzień: 6.03 piątek
wy

Miłość: Jeśli nie wiesz czemu
partner robi tyle zamieszania
i ma do Ciebie o wszystko
pretensje, warto się oddalić
na chwilę, aby móc do siebie
wrócić z inną perspektywą.

Ryby (20.02-20.03)

Bliscy: Masz ogromne
wsparcie ze strony najbliższych.
Twoje zwierzę: Tapir malajski.
Szczęśliwy dzień: 9.02 poniedziałek
Dobra rada: Nie daj się
zwieść pozorom.
Koziorożec ( 22.12-20.01)
Szkoła: Można całkowicie na
tobie polegać, chętnie pomagasz innym w nauce :) Jednak uważaj, żebyś nie był
wykorzystywany…
Miłość: Czeka na Ciebie
wiele pięknych chwil :) Będąc wierny swoim uczuciom
możesz sięgnąć nawet do
gwiazd :D

Szczęśliwy dzień: 25.03 - Dobra rada: Nie czekaj na
ostatnią chwilę.
środa
Dobra rada: Znajdź więcej
czasu dla siebie :)

Byk (21.04-22.05)

Szkoła:
Niech powodzenie i uznanie nie uśpi Twojej
czujności. Masz szanse osiąSzkoła: Zależy Ci na rozwognąć jeszcze więcej!
ju swojej kariery szkolnej, ale jeżeli nie znajdziesz Miłość: Myślisz, że między
w sobie wystarczająco dużo wami jest za dobrze? Wylusiły, Twoje starania pójdą na zuj! Może być jeszcze lepiej :)
marne…
Miłość: Bardzo koncentru- Bliscy: Baran i Rak będą Cię
jesz się na uczuciu, jakim wspierać w ciężkich chwilach.
darzysz swoją połówkę :)
Bliscy: Cenisz rodzinne war- Twoje zwierzę: Panda
tości :) Znajomi uważają Cię Szczęśliwy dzień: 12.02 za zabawnego kompana :D
czwartek
Twoje zwierzę: Kostera Dobra rada: Uporządkuj
kropkowana
swoje życie, wtedy wszystko
Szczęśliwy dzień: 13.02 - wyda Ci się bardziej kolorowe!
piątek
Dobra rada: Zrelaksuj się Bliźnięta (21.05-21.06)
w najbliższy weekend :D
Szkoła: Ferie to najlepszy
czas na nabranie sił.
Baran (21.03-20.04)
Szkoła: Słuchaj co radzą Miłość: Zaufaj drugiej połonauczyciele, na pewno to wie, ona chce dla Ciebie
dobrze.
wykorzystasz.
Miłość: Ciekawe walentynki
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Bliscy: Dobrze zaplanowany

Święto Tłustego
Czwartku wywodzi się
z połączenia tradycji ludowej
i chrześcijańskiej. Jest to
ostatni czwartek przed Środą
Popielcową i Wielkim Postem. Święto symbolizuje
pożegnanie karnawału. Początkowo tym dniem był
wtorek, ale z czasem święto
przesunięto na czwartek.
Stąd w niektórych krajach
takich jak Wielka Brytania
czy Australia obchodzony
jest dzień Mardi Gras.
K o r z e n i e t e go
święta sięgają starożytności.
W ten sposób świętowano
odejście zimy i zbliżającą się
wiosnę. W tym dniu ucztowano: jedzono tłuste potrawy
i pito wino, a do dań podawano pączki z ciasta chlebowego nadziewane słoniną.
Były one symbolem obfitości.
Etnografowie podkreślają, że do końca nie
wiadomo, skąd tradycja jedzenia pączków w Tłusty
Czwartek dotarła do Polski.
Zwyczaj jedzenia pączków,
zwanych pampuchami, zadomowił się w Polsce już
w XVII wieku, ale raczej
w miastach i na dworach. Na
wsi pojawiły się pod koniec
XIX i na początku XX wieku. Popularne dzisiaj słodkie
i puszyste pączki dawniej
jadano ze skwarkami. Pampuchy wyrabiane były z najlepszej mąki, prawdopodob-

nie pszennej. Jednak jadano je
nie na słodko, jak współcześnie, ale obficie okraszone
skwarkami.
Zapustowe pieczywo smażone było, podobnie
jak współczesne pączki,
w głębokim, gorącym tłuszczu, najczęściej na smalcu.
Chodziło o to, żeby pampuch
był jak najbardziej tłusty.
Trzeba było bowiem najeść
się przed 40-dniowym postem, w czasie którego jedzono
tylko postne potrawy.
Jednak w uboższych
domach pączków nie smażono
w głębokim tłuszczu, ponieważ nie było go pod dostatkiem. Tam pampuchy pieczono w piecu chlebowym lub
smażono na blasze. Aby jednak zachować tradycję jedzenia tłusto, pojawiały się właśnie na nich skwarki.
Dawne pampuchy
różniły się nie tylko smakiem
od współczesnych pączków,
ale także konsystencją; były
znacznie twardsze od znanych
dzisiaj delikatnych, puszystych pączków; zrobione były
z bardziej zbitego ciasta, bez
drożdży.
Tłusty Czwartek
inicjował zapusty, zwane też
mięsopustami, czyli czas zabaw, uciech oraz sutego, tłustego jedzenia. Tańce i obfitość pożywienia, które były
obowiązkowe, oprócz przyjemności, dawały także podstawę do wróżb i zaklinania

urodzaju. Wierzono bowiem
w ich magiczny sens.
Oprócz pampuchów jedzono
również pierogi z kaszą gryczaną lub jaglaną, kapustę
dobrze omaszczoną słoniną
lub sadłem, dobrze omaszczony żur. Jedzono też wieprzowe żołądki nadziewane
kaszą, tzw. maćki, i smażone
albo gotowane jajka. Najpopularniejszym napojem było
piwo lub wódka, którymi
w czasie zapustów, raczono
się w nadmiarze. Wędliny
zwane dzisiaj chłopskimi,
nie były wówczas rozpowszechnione.
Obfitość jedzenia
miała prowokować urodzaj
i dobrobyt na cały rok. Dla
wróżby przed zapustami bito
świnię, a następnie goszczono się tak długo, aż całe
przygotowane pożywienie
zjedzono. Wówczas przenoszono się do kolejnego domu.
Po hucznych, obfitych w pożywienie dniach
następował 40-dniowy post.
W domach szorowano
wrzątkiem garnki, aby nie
został w nich tłuszcz z gotowanego wcześniej mięsa.
Odtąd aż do świąt Wielkiej
Nocy jedzono tylko postne
potrawy: kaszę, ziemniaki
i żytni barszcz, oraz koncentrowano się na modlitwie
i umartwianiu.
Anonimus
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Symbolicznie o kwiatach i kolorach
Kolory kwiatów
mają bardzo duże znaczenie,
dlatego warto się zastanowić
nad barwą bukietu, jaki chcemy wręczyć osobie, na której
nam zależy. Kwiaty doskonale potrafią przekazać nasze
uczucia.
Znaczenie kwiatów:
Konwalia:
Konwalia jest symbolem delikatności i nieśmiałości. Konwalie podarowuje
się osobie, którą uważa się za
bardzo ładną.
Goździk:
W zależności od
koloru kwiat ma wiele znaczeń. Biały kwiat oznacza
niewinność, ale żółty to już
pogarda. Czerwony to podziw, a różowy symbolizuje
wieczną pamięć o obdarowanej goździkiem osobie.
Tulipan:
Najlepiej otrzymać
od kogoś czerwonego tulipana, gdyż jest on wyrazem
miłości. Gorzej, jeżeli otrzymamy żółty kwiat, ponieważ
jest on oznaką miłości bez
przyszłości, która niedługo
się skończy.
Róże:
Najlepiej podarować czerwone róże, symbol
nie zmąconej niczym miłości,
takiej aż do śmierci, bez żadnych upadków.
Białe kwiaty możemy podarować osobie, której

c h c e m y p o d z i ę ko w a ć ,
lub dziecku, ale również
wręczyć jako kwiaty ślubne.
Biały kolor to symbol szacunku, skromności oraz
niewinności, ale też niewinnej pierwszej miłości.
Jeżeli podarujemy
komuś różowe róże, to jest
to oznaką przyjaźni. Objaw
uznania, wdzięczności za
coś niezwykłego, podziękowania.
Żółte róże są symbolem zazdrości, wredności,
złych uczuć. Staramy się nie
wręczać kwiatów w takim
kolorze, gdyż mogą one
tylko sprawić przykrość
obdarowanej osobie.
Róża o pomarańczowej barwie płatków może wyrażać zdradę,
ale również być symbolem
pożądania.
Natomiast błękitne
róże wyrażają wierność.
Kolory kwiatów i ich symbolika.
Biel:
Biel to symbol
czystości, niewinności
i szczerości. Dając komuś
kwiaty o tej barwie, wyrażamy wobec niego same szlachetne, szczere uczucia.
Żółć:
Nie należy nikomu
dawać kwiatów w tym kolorze, gdyż są one symbolem
złych uczuć i wywołują
tylko negatywne emocje.
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Żółty kolor to symbol zazdrości oraz złości.
Róż:
Podarowanie komuś kwiatów w
różowym kolorze wyraża przyjaźń wobec obdarowywanej
nimi osoby.
Czerwień:
Kwiaty w tym
kolorze daje się tym, których
się kocha, są dla nas najważniejsi. Dziewczynie, matce,
żonie. Czerwień to symbol
miłości i pożądania oraz
namiętności.
Błękit:
Kolor ten oznacza
wierność drugiej osobie,
wierność na zawsze, na wieki.
Fiolet:
Kwiatami w tym
kolorze nie obdarowujemy
nikogo dlatego, że fiolet
oznacza żal oraz smutek. W
przypadku miłości fioletowy
kolor symbolizuje jej koniec.
Łączenie kolorów kwiatów.
Łącząc ze sobą
kolory kwiatów zmieniamy
znaczenie całego przekazu,
na przykład radość i szczęście to połączenie żółtej barwy z czerwoną. Żółty kolor
przestaje tutaj być odbierany
negatywnie.
Natomiast białe kwiaty
połączone z czerwonymi
oznaczają jedność.
~~ANDRZEJ

weekend da wam masę wspomnień.

bować Twoich słów zachęty i wsparcia.

Twoje zwierzę: Zebra

Twoje zwierzę: Jenot

Szczęśliwy dzień:
i 20.02 - piątki

13.03

Szczęśliwy dzień: 16.03 poniedziałek

Dobra rada: Robiąc coś dla
siebie, nie zapominaj o innych.

Dobra rada: Bądź optymistą!

Rak (22.06-22.07)
Szkoła:
Wyjazd w gronie
klasowym może zakończyć
się przykrą niespodzianką.
Zachowaj rozwagę.

Panna (23.08-22.09)
Szkoła: Nowy semestr
otwiera dla Ciebie nowe
szanse, wykorzystaj to!
Miłość: Unikaj sprzeczek, bo
to sie może źle skończyć.

Miłość: Ktoś oczekuje, że
się zmienisz, ale Ty nie masz
na to ochoty ;/

Bliscy: Konflikty z bratnią
duszą nie wróżą nic dobrego.

Bliscy: Wkrótce w Twoim
otoczeniu pojawi się nowa
osoba! Od razu się polubicie ;)

Szczęśliwy dzień: 16.02,
każdy poniedziałek lutego.

Twoje zwierzę: Biedronka
Szczęśliwy dzień: 13.02 piątek

Twoje zwierzę: Paw

Dobra rada: Nie polegaj tylko
na sobie, inni też chętnie Ci
pomogą.
Skorpion (24.10-22.11)

Dobra rada: Unikaj stresujących sytuacji, bo ucierpi na
tym twoje zdrowie.

Szkoła: Problemy z językiem angielskim zaczną się
całkiem niewinnie.

Lew (23.07-23.08)

Miłość:
czyjeś wyznanie
miłosne trochę Cię wystraszy i zniechęci.

Szkoła: Znasz poczucie własnej wartości i masz w sobie
pragnienie otrzymywania
pochwał :) ale pamiętaj, że na
to musisz zapracować.
Miłość: Osiągnij spokój
i pewność siebie, a zdobędziesz się na odwagę, aby
wyznać swoje uczucia.
Bliscy: Najbliżsi będą potrze-

Bliscy: Zaproponuj wspólny
wypad, zorganizuj domówkę!
Twoje zwierzę: Pingwin
Szczęśliwy dzień: 10.02 wtorek
Dobra rada: Wzajemna sympatia będzie tym, czego naj-

bardziej teraz Ci trzeba.
Strzelec (23.11-21.12)
Szkoła: Zaczynasz działać
dopiero wtedy, gdy sytuacja
jest naprawdę niebezpieczna.
Nie igraj z nauczycielami!
Miłość: Los związku jest
w Twoich rękach. Odważ się,
a wygrasz! :)
Bliscy: Nie masz powodu do
niepokoju. Twoi znajomi Cię
akceptują.
Twoje zwierzę: Czarna wdowa ;D
Szczęśliwy dzień: 14.02 sobota
Dobra rada: Wybierz pływanie, jogę lub gimnastykę,
a poprawisz kondycję kręgosłupa i przez cały rok będziesz w dobrej formie.
Wróżki Samsona,
Delfina i Hedwiga

2014/2015

styczeń — luty

Str. 8

Wywiad z Panią Katarzyną Birnbaum
Dzisiejsza młodzież jest
grzeczna i mniej grzeczna.
Jaki według Pani jest wzorowy uczeń?
To taki, który uczy się systematycznie i zawsze jest
przygotowany do lekcji.

Jak zmieniła się szkoła odkąd była Pani uczniem?
Według mnie szkoła nie zmieniła się znacząco, ponieważ
jest miejscem bardzo ważnym,
gdyż najczęściej wkracza w
życie każdego młodego człowieka i w dużej mierze je
wypełnia. Przygotowuje nas
do życia w społeczeństwie
dorosłych.
Czy miała Pani jakieś
„przygody” będąc w naszym
wieku?
Już od szkoły podstawowej
zaczęła się moja „wielka przygoda” z piłką ręczną. Jako
nastolatka grałam w Reprezentacji Polski Juniorek, dzięki
czemu miałam okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc.
Jak ocenia Pani współczesną
młodzież?
Dzisiejsza młodzież potrafi
walczyć o swoje, można ją
podzielić na setki kategorii, ale
tak chyba było od zawsze.

Jakie przedmioty lubiła
Pani w szkole?
Wf, biologia, język polski
i geografia.
Jakie było Pani największe
marzenie i czy się spełniło?
Jeszcze się nie spełniło…
Czy gdyby miała Pani
przeżyć swoje życie jeszcze
raz, to czy wybrałaby Pani
zawód nauczyciela?
Myślę, że tak, ponieważ daje
mi to sporo satysfakcji. Bardzo lubię przebywać z młodzieżą i zachęcam ich do
aktywnego trybu życia.
Dlaczego wybrała Pani
WF?
Sport był zawsze moją pasją.
Czy pamięta Pani swój
autorytet z młodości? Jeśli
tak, to kto to był?
Moim autorytetem był mój
trener, który nauczył mnie
dyscypliny i pokazał, że
dzięki ciężkiej pracy można
wiele osiągnąć.

Czy podoba się Pani współczesne oblicze świata?
(szybkie tempo życia, bylejakość)
Szybkie tempo życia to jeden
z elementów teraźniejszości,
który na pewno odbija się na
jakości naszego życia. Czasami powinniśmy zwolnić
i zadbać o siebie.
Czy uważa się Pani za
szczęśliwego człowieka?
To zależy ile czekolady posiadam w danym momencie,
a tak serio, to jestem optymistką.
Jaka jest Pani ulubiona
potrawa?
Bardzo lubię mięso, wszelkiego rodzaju surówki, ogólnie jedzenie, które ładnie
wygląda, bo jestem wzrokowcem i „jem oczami”.
Jaki jest Pani ulubiony
kolor i dlaczego?
Zielony jest kolorem przyrody i zwiastuje zbliżające się
WAKACJE!!!
Jaki przepis na życie zaproponowałaby Pani młodemu
człowiekowi?
Pamiętaj, że koleje losu są
zmienne i „po złej chwili
piękny dzień przychodzi”.
Wywiad przeprowadził
Marcin
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O „Malowanym człowieku” Petera V. Bretta
„Niech Cię mrok
pochłonie…” Jakże głębokie
przesłanie niosą słowa na
okładce „Malowanego człowieka” Petera V. Bretta.

ją pomiędzy wioskami. Lecz
jest ich coraz mniej. Arlen
postanawia stać się jednym
z takich ludzi, wierzy bowiem, że to nie nocne zło jest
powodem ciągłych porażek
Historia rozgrywa
ludzkości, ale właśnie strach
się w świecie, gdzie noc wyprzepełniający ludzkie serca.
pełniają budzące krew w żyłach otchłańce, a wraz z naLeesha to młoda
dejściem świtu odchodzą dziewczyna
wychowywana
z powrotem do Otchłani. Noc przez „wymagającą” matkę
to jedna krwawa walka, i posłusznego ojca. Pewnego
w której
potwory
mają dnia przez kłamstwo narzeogromną przewagę. Ludzie czonego postanawia udać się
nie potrafią skutecznie bronić do starej zielarki mieszkającej
się przed stworami, a tylko na skraju wioski. Kiedy Ledzięki nielicznym runom esha
podejmuje
decyzję
ochronnym mogą się urato- o nauce sztuki zielarstwa,
wać. Każdy modli się, by drzwi do nowych możliwości
dożyć następnego poranka. stoją dla niej otworem. Powoli
Nikt nie jest bezpieczny. I nie uczy się jak leczyć, ale rówwygląda na to, by w przyszło- nież jak walczyć.
ści było inaczej. Coraz więcej
ludzi ginie, coraz bardziej
w ludziach gości uczucie
strachu. Czy nie ma ratunku?
Młody
chłopak
Arlen żyje w jednej z nielicznych wiosek, którym jeszcze
udaje się wygrywać walkę
z otchłańcami. Jednak dystans
pomiędzy
zamieszkałymi
wioskami
wciąż
rośnie
i każdy z ludzi zdaje sobie
z tego sprawę. Kontakt jest
utrudniony i nieliczni odważni przewoźnicy przenoszący
jedzenie, informacje i czasem
listy od najbliższych podróżu-

I Rojer, chłopak,
któremu minstrel „zagrał”
tak, że jego los się odmienił.
Całą trójkę bohaterów łączy jedno: chęć pokonania otchłańców i pokazania, kto tu rządzi. Są uparci
i wierzą w to, że wiedza,
którą im przekazano, nie jest
kompletna. Chcą poznać
prawdę i opuszczając bezpieczny azyl z run ruszają
w drogę ku niewiadomemu.
Czy uda się uratować świat
i ludzi? Wszystko się okaże.
Pierwszy
tom
„Malowanego Człowieka”
jak najbardziej zachęca do
kontynuowania serii. Przyjemnie się go czyta, choć
momentami można poczuć
lekki wiatr nudy, jednak nie
ma ich dużo i ogólnie nie ma
na co narzekać. Fabuła nie
jest skomplikowana, a i język też jest prosty. Cały
tekst urozmaicają rysunki,
tak więc jest też na czym
zawiesić oko.
Na chłodne styczniowe noce, lektura jak znalazł.
KŚ

