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Witajcie!
Z powodów organizacyjnych, niezależnych od nas, nie został
wydany numer listopadowo–grudniowy, za co jednak przepraszamy i oddajemy w Wasze ręce numer styczniowo–
lutowy. Pozostajemy w dobrym nastroju dzięki feriom zimowym i proponujemy Wam tematy, które mogą umilić nam
przetrwanie zimy i doczekanie wiosny. Humor na pewno
poprawią nam dobre wieści ze szkoły i sukcesy Wasze oraz
Waszych kolegów i koleżanek, a także artykuły o sprawach
pozaszkolnych, zaproponowane przez naszą redakcję.
Zapraszamy!

Biblioteka szkolna w internecie!
Z przyjemnością informuję, że od niedawna biblioteka szkolna pracuje
w nowym systemie MOL
NET+. Umożliwia on dostęp do katalogu bibliotecznego i konta użytkownika
przez internet.
Na stronie internetowej
szkoły umieściliśmy link do
katalogu szkolnej biblioteki:
https://m008695.molnet.mol
.pl/. Logowanie uczniów
następuje na podstawie tego
samego adresu e-mailowego
i hasła, które są używane do
logowania do dziennika
elektronicznego. Po zalogowaniu można sprawdzić stan
swojego konta, w razie potrzeby przedłużyć termin
wypożyczenia
książki,
a także wyszukać w katalo-

gu bibliotecznym i zarezerwować potrzebną pozycję,
którą na następny dzień
można odebrać w bibliotece.
W razie jakichkolwiek
pytań czy problemów zapraszam do szkolnej biblioteki. Mam nadzieję, że
dzięki nowemu systemowi
korzystanie ze zbiorów
bibliotecznych stanie się
łatwiejsze i przyjemniejsze,
a poziom czytelnictwa
w szkole będzie nadal
wzrastał.
AG

Rozdanie nagród
w XV Turnieju Wiedzy
o Patronie Szkoły
Jak co roku, uczniowie klas
pierwszych wzięli udział
w Turnieju Wiedzy o Patronie Szkoły, zorganizowanym przez Arletę Garbień
i Elżbietę Górecką. Konkurs
polegał na wypełnieniu
testu, sprawdzającego wiedzę o życiu i działalności
patrona szkoły – Andrzeja
Średniawskiego oraz znajomość dziejów ufundowanej
przez niego szkoły. Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie: Weronika Kurowska z klasy 1TG, któr a
zdobyła pierwsze miejsce,
Hubert Zębol z kl. 1TIA –
drugie miejsce, a trzecie
miejsce ex aequo przypadło
Gabrieli Tupcie i Gabrieli
Żegleń, obu z kl. 1TR.
Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe (sprzęt elektroniczny) i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy!
AG
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Trzecie miejsce Moniki Machał
Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, Grupa
Literacka „Tilia” oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Myślenicach w ramach
inicjatywy lokalnej ogłosiły
konkurs pt. „Moje rozumienie patriotyzmu”. Mogli
w nim uczestniczyć wszyscy
mieszkańcy Powiatu Myślenickiego. Uczennica naszej
szkoły, Monika Machał z kl.
3 TR, zajęła w tym konkursie
trzecie miejsce.
Napisała esej, w którym
przedstawiła swoje rozumienie patriotyzmu, i wywalczy-

ła sobie podium. Wręczanie
uczestnikom nagród połączone było z panelem dyskusyjnym, w którym wzięli udział
zaproszeni goście. Wśród
nich byli m.in. poseł Jarosław Szlachetka, poseł Józef
Brynkus, dr Piotr Sadowski
i dr hab. Janusz Majcherek.
Panowie wypowiadali się,
czym dla nich jest patriotyzm
oraz jaką, w dzisiejszych
czasach, mają receptę na
patriotyzm.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
JR

Niesamowity rekord! Napisaliśmy 1068 listów
w obronie praw człowieka
Podczas
tegorocznego
Maratonu Pisania Listów
stanęło przed nami nie lada
wyzwanie, a mianowicie –
przebić liczbę listów napisanych w zeszłym roku, a było
ich 948… Mam dla Was
dobrą wiadomość – udało
się! Napisaliśmy 1068 listów.
Najwięcej, bo 270 listów,
zostało napisanych do Czadu
w sprawie Mahadine, któremu grozi więzienie za opublikowanie posta na Facebooku.

blicznej, gdzie do napisania
listów przez dwa dni zachęcali
uczniowie
klasy
4TR/TIb: Magdalena Gubała,
Agnieszka Górka, Damian
Daniel i Kamil Niepsuj.
Dzięki ich staraniom do naszych szkolnych listów mogliśmy dołączyć 143 listy
napisane w bibliotekach.
Warto wspomnieć, że sporo
z nich napisali słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

drodzy uczniowie, i dziękuję
za każdy napisany list. Wielkie dzięki również dla klasy
3 TG, która wszystkie te listy
policzyła.

Przypomnę, że oprócz ZS
listy można było też napisać
w Bibliotece Pedagogicznej,
gdzie dyżur pełniły uczennice klasy 3TR: Monika Machał i Karolina Chlebda, oraz
w Miejskiej Bibliotece Pu-

Dziękuję
wszystkim,
którzy chętnie włączyli się do
akcji: dyrektorowi Jerzemu
Cachlowi, nauczycielom oraz
pani Elżbiecie Łabędź. Jednak największe podziękowania kieruję w Waszą stronę,

Małe
podsumowanie:
w ciągu 10 lat napisaliśmy
w sumie 6411 listów!

Teraz będziemy czekać
na dobre wiadomości. Mamy
nadzieję, że w niedługim
czasie dowiemy się o uwolnieniu którejś z osób bądź
poprawie jej losu. Informacje
te możecie na bieżąco śledzić
na stronie amnesty.org.pl.

JR
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Koszykarze z naszej szkoły wicemistrzami powiatu!
3 stycznia odbyła się
Powiatowa
Licealiada
w Koszykówce Chłopców.
Zawody rozegrano w hali
sportowej
przy Zespole
Szkół im. A. Średniawskiego
i wzięło w nich udział sześć
drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego. Oprócz gospodarzy
były to: ZSO w Myślenicach,
ZSTE w Myślenicach, ZSP
Małopolska Szkoła Gościn-

ności w Myślenicach, ZSOiZ w Lubniu oraz ZS
w Dobczycach.
W pierwszej fazie turnieju zespoły zostały podzielone w drodze losowania na
dwie grupy. Koszykarzom
Średniawskiego
przyszło
rywalizować na tym etapie
z ZSO oraz ZSTE. Z pierwszym z wyżej wymienionych
rywali odnieśli pewne zwy-

Sukcesy w innych dyscyplinach:

cięstwo 18:3. Mecz z ZSTE
był znacznie bardziej zacięty
i wyrównany, a zwycięstwo
w stosunku 15:13 dał celny
rzut Tomasza Sosina oddany
równo z końcową syreną.
Dwie wygrane w fazie
grupowej dały awans do finału, w którym reprezentanci
Średniawskiego zmierzyli się
ze zwycięzcą drugiej grupy –
ZS w Dobczycach. Po wyrównanym i pełnym sportowej
walki meczu rywale z Dobczyc zwyciężyli 6:4 i to oni
sięgnęli po tytuł mistrzowski.
Zawodnikom
Zespołu
Szkół im. A. Średniawskiego
należą się gratulacje i słowa
uznania za zaangażowanie
i walkę do samego końca
o zwycięstwo w turnieju,
a zdobycie wicemistrzostwa
w rywalizacji na tak wysokim
i wyrównanym poziomie stanowi ogromny sukces.
Skład Zespołu Szkół im.
A. Średniawskiego: Tomasz
Sosin, Michał Grabczyk, Kamil Głogowski, Łukasz Rogowiec, Dominik Suder oraz
Krzysztof Leksander, Rafał
Mielecki, Dawid Krawczyński, Andrzej Serafin, Mateusz
Trojan, Adrian Słowiak, Konrad Korzeń.
Opiekun: mgr
Drewienkiewicz

Łukasz
ŁD
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Święto zakochanych w Japonii
Walentynki to w Japonii święto istotne, jednak
podobnie jak w przypadku
innych
„zapożyczonych”
wydarzeń kalendarzowych
– różnią się one od klasycznego święta zakochanych,
jakie znamy w tradycji
zachodniej.

kulturze nie jest mile widziane publiczne wyrażanie
uczuć. Japończycy są cnotliwi i jako wadę uważają nieumiejętność
kontrolowania
emocji. Jedynym wyrazem
miłości w dniu walentynek
przez Japonki jest wykonanie
własnoręcznie
słodkiego
przysmaku dla wybranka
serca, a obdarowanie pozoMogłoby się wydawać, stałych mężczyzn kupnymi
że Walentynki to święto zare- smakołykami.
zerwowane stricte dla miłosnych uczuć. Mieszkańcy Jak obchodzi się Walentynki w Japonii?
Kraju Kwitnącej Wiśni nazywają dzień 14 lutego „dniem
W Japonii 14 lutego nie
czekoladek” – jap. giri cho- znajdziemy dekoracji obfituko. Wbrew pozorom czekola- jących w serca i wyznania
dowych przysmaków nie miłosne. Witryny sklepów
wręczają jednak mężczyźni zapełnione są jednak czekokobietom, lecz kobiety męż- ladkami, a szyldy zwiastują
czyznom. Określenia giri nadejście chocolate day –
używa
się
w
Japonii dnia czekolady. Giri choko
w stosunku do różnego ro- wręczane są przez kobiety
dzaju zobowiązań.
każdemu mężczyźnie, wobec
Święto
zakochanych którego mają jakieś zobowiąw Japonii ma więc nieco zania. W zależności od rangi
wywrotowy charakter. To społecznej obdarowywanego
kobiety wręczają czekoladki zmienia się ilość i jakość
mężczyznom, ale wcale nie czekoladek. Obecnie tradycja
znaczy to, że pałają do nich ulega zmianom – w sklepach
uczuciem. Najczęściej czeko- Kraju Kwitnącej Wiśni kupić
ladki wręczane są współpra- można w dniu Walentynek
cownikom, sąsiadom, kole- również tak zwane honmei
gom lub innym mężczyznom, choko – czekoladki, które
wobec których panie mają wręczane są z miłości, lub
różnego rodzaju zobowiąza- tomo choko – czekoladowe
upominki, które wręcza się
nia.
przyjaciołom. 14 lutego JaCzekoladki wdzięczności
pończycy nie chodzą na
Często na czekoladkach randki, tak jak jest to przyjęwidnieje napis „kansha”, co te w świecie zachodnim.
w języku japońskim oznacza Mężczyźni odwdzięczają się
„wdzięczność”. W japońskiej kobietom miesiąc po walentynkach – 14 marca. W dniu
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tym obchodzi się tak zwany
„Biały dzień”.
Japońskie walentynkowe
czekoladki
Japończycy słyną z wyszukanego gustu, jeśli chodzi
o czekoladki. Pięknie zdobione, wykonane z najlepszych
półproduktów słodycze od
ponad 100 czekoladowych
producentów z całego świata
zalewają 14 lutego japońskie
sklepy. Japonki wydają podczas dnia czekolady od 3 do 15
tysięcy jenów. Każdy z producentów stara się, by jego produkty zostały wybrane przez
Japończyków – z tego powodu
prześcigają się oni w fantazyjnych kształtach i smakach.
Znajdziemy
czekoladki
w kształcie małych zwierzątek,
motylków, serduszek, kokardek i innych uroczych
i „dziecięcych” motywów,
opakowane zawsze w kolorowe
pudełka
przeplecione
wstążką.
Tekst ze strony:
http://www.oyakata.com.pl/
ksiega-mistrza-oyakata/kultura
-japonska/walentynki-wjaponii-czekoladowy-dzienzakochanych

Str. 5

_bez_nazwy//

Wizyta w centrum komputerowym Cyfronet
Dnia 13 grudnia 2017
roku klasa 1TIb wraz z wychowawcą
p.
Wiesławem
Grzegorczykiem, p.
Przemysławem Pączko oraz
p.
Martyną
Szlachetką
uczestniczyła w wycieczce
zawodoznawczej w Krakowie.

kundę. Wynik ten plasuje go
na 77. miejscu listy najmocniejszych komputerów na
świecie (w 2015 roku znajdował się na 59. miejscu).

dzone godzinnym wykładem, który dotyczył budowy
superkomputerów, ich wykorzystania oraz zastosowania.

Zwiedzanie hali z superkomputerem zostało poprze-

WG

Uczniowie
odwiedzili
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET, które
mieści się na Akademii
Górniczo-Hutniczej. Główną
atrakcją wizyty w Cyfronecie
był z pewnością superkomputer PROMETHEUS, który
został oddany do użytku
w 2015 roku i stanowi najszybszy
superkomputer
w Polsce z wydajnością ok.
2,7 biliarda operacji na se-

Dzień Zdrowej
Żywności

5 grudnia obchodziliśmy
Dzień Zdrowej Żywności pod
hasłem: Witaminowe przekąski na szkolnej przerwie. Uczniowie technikum gastronomicznego przygotowali: kanapki, świeże warzywa i owoce, roladki z twarożkiem,
szynką i sałatą, ciasteczka
owsiane i galaretki owocowe:
przekąski, które mogą zastąpić produkty z dużą ilością
cukru, tłuszczu i soli. Uczniowie technikum organizacji
reklamy wykonali plakaty
promujące wiedzę o zdrowym
żywieniu. Celem Dnia Zdrowej Żywności jak co roku jest
zachęcanie do zdrowego stylu
życia.

Miło nam poinformować, że
8 listopada 2017 roku nasz
uczeń, Patryk Wypartowicz,
odebrał Stypendium Prezesa
Rady Ministrów z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty
Barbary Nowak. Uroczystość odbyła się w Kuratorium Oświaty w Krakowie
i została uświetniona występem wielokrotnie nagradzanego Chóru Szkoły Podstawowej w Michałowicach
„Bez Batuty”.
Patrykowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
MJ

Zespół Gastronomiczny

2017/2018

styczeń–luty

Str. 6

HOROSKOP
BARAN
Wenus i Mars w twoim znaku. Czegóż chcieć więcej od
życia? Z pewnością będziesz
najbardziej pożądaną partią
na walentynkowy wieczór.
Pamiętaj, aby tego dnia zachować ostrożność, jak
ognia unikaj kłótni. Czasami
nawet najlepsze prognozy
astrologiczne mogą zostać
zniszczone przez twój wybuchowy temperament.
BYK
Niezależnie od tego, gdzie
przebywają Wenus i Mars,
ty zawsze tryskasz zmysłowością.
Prawdopodobnie
tego dnia będziesz chciał
zaplanować coś, co będzie
realizowane przez następne
miesiące. Pamiętaj, aby nie
myśleć o przyszłości. Walentynkowy wieczór spędź
z ukochaną osobą, przygotowując kolację. W końcu
jesteś mistrzem w kuchni.

BLIŹNIĘTA
Wenus i Mars podarują ci
pozytywną energię spod
zaprzyjaźnionego
znaku
Barana. Jesteś tym szczęśliwcem, który ma zagwarantowaną
romantyczną
opiekę planet w tym dniu,
oczywiście jeśli masz przy
sobie partnera lub partnerkę.

RAK
Połączenie
Wenus
i Marsa w znaku Barana
nie jest dla ciebie dobre
w dniu zakochanych.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby spędzenie
tego wieczoru w domu,
ale razem z partnerem
lub partnerką. Jeżeli
jesteś singlem, wybierz
wieczór z przyjaciółmi.
LEW
Wpływy Marsa i Wenus
są dla ciebie wyjątkowo korzystne. Wygląda na to, że
spędzisz ten dzień bardzo
szczęśliwie i romantycznie.
Zapowiada się wyjątkowo
miły i udany wieczór.
PANNA
Wenus zapowiada szczęśliwy
i harmonijny dzień. Twoje
serce bije teraz trochę głośniej i szybciej niż zwykle.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zapowiada się wyjątkowy
dzień. Samotne Panny mogą
liczyć na wyznanie miłości.
WAGA
Wenus i Mars w opozycji do
twojego znaku nie są najlepszą wróżbą na dzień zakochanych. Uważaj na to, co i jak
mówisz do swojego partnera.
Na szczęście Jowisz w twoim

znaku wspiera cię i łagodzi
wszelkie nieporozumienia.
Z jego pomocą i wsparciem
możesz liczyć na miły i czuły
nastrój podczas romantycznej
kolacji. Ale pamiętaj – jak
ognia unikaj rozmów na
trudne tematy.
SKORPION
Masz teraz niepowtarzalną
szansę, aby swym blaskiem
oślepić kogoś naprawdę interesującego i wyjątkowego.
Jeżeli nie chcesz się jeszcze
związać na stałe, to miej się
na baczności, bo to ty możesz stać się „ofiarą” sideł
miłosnych zarzuconych właśnie na ciebie. Wówczas już
możesz nie mieć odwrotu.
Walentynkowy wieczór zapowiada się jako pełen magii
i niespodziewanych wydarzeń.
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WALENTYNKOWY
STRZELEC

WODNIK

Wenus z Marsem zapowiadają wyjątkowo udany dzień.
Wykorzystaj ich przychylność w miłości. Możesz spotkać swoją miłość zupełnie
niespodziewanie. Nie obawiaj się i idź za głosem serca.
Tylko ono zna ciebie i twoje
potrzeby.

To dla ciebie
wielki
dzień,
chociaż
przeważnie nie lubisz tego typu
świąt. Możesz
wykorzystać
pozytywne energie płynące od
Wenus i Marsa
do
wyznania
miłości komuś
zajmującemu
wyjątkowe miejsce w twoim
życiu. Jeżeli nie
chcesz się z nikim wiązać,
jest to świetna okazja na
spędzenie uroczego wieczoru
z przyjacielem lub przyjaciółką. Będziesz rozmowny,
dzięki czemu uda ci się
zwerbalizować
prosto
i przejrzyście wszystko to, co
do tej pory mogło budzić
wasze wątpliwości.

KOZIOROŻEC
To jeden z chłodniejszych
dni w tym miesiącu. Niestety
tak działają Wenus i Mars
w kwadraturze do twojego
znaku. Możesz czuć się skrępowany i osaczony przez
kilka osób, które będą chciały umówić się z tobą na randkę. Jeżeli przełamiesz te
negatywne aspekty i zdecydujesz się na romantyczny
wieczór z jedną z nich, to
Pluton goszczący w twoim
znaku podkręci temperaturę
uczuć.

RYBY
Przed
tobą
wieczór
w towarzystwie ukochanej
osoby. Wenus i Mars nie
dają ci takiej opieki, jakiej
byś oczekiwał, ale zapowiadają dzień pod znakiem przytulania, miłości,
słodkich wyznań i przyjemnych chwil z partnerem. Możesz uważać się
za zodiakalnego szczęściarza.
Tekst za:
http://magia.onet.pl/
artykuly/astrologia,606/
horoskop-milosny-nawalentynki2017,66807.html
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Rozgrzewające herbaty na zimowe dni
Herbata
z rumem

Malinowa herbata
z cynamonem

Składniki:

Składniki:

2 łyżeczki
suchej, czarnej
herbaty

torebka ekspresowej
herbaty malinowej





3 łyżeczki
cukru trzcinowego


Herbata z goździkami
i pomarańczową nutą
Składniki:






szklanka czarnej herbaty
2 goździki
plaster pomarańczy

miód

Sposób przygotowania:
Do zaparzonej, gorącej herbaty dodać goździki, miód do
smaku oraz plaster pomarańczy.
Limonkowa herbata
z miodem i imbirem
Składniki:



szklanka zaparzonej
herbaty





2 plastry limonki
miód, najlepiej lipowy

szczypta mielonego
imbiru
Sposób przygotowania:
Do gorącej herbaty dodać
limonkę, imbir oraz miód do
smaku.

100 ml rumu

Sposób przygotowania:
Zagotować dwie szklanki
wody i zalać nią herbatę.
Parzyć przez 5 minut pod
przykryciem, przecedzić. Na
koniec dodać rum, cukier
i dokładnie wymieszać.






szczypta cynamonu

łyżeczka miodu, najlepiej lipowego
Sposób przygotowania:
Herbatę malinową zalać
wrzątkiem, zaparzyć. Dodać
cynamon i miód.
Herbata czarna z jabłkiem
i cynamonem
Składniki:

Herbata z lipy
Składniki:



2 łyżeczki suszonych
kwiatów lipy




wrzątek
sok malinowy

Sposób przygotowania:
Do szklanki wsypać dwie
łyżeczki kwiatów i zalać
wrzątkiem.
Zostawić
pod
przykryciem na
15 minut, następnie
wlać
odrobinę soku
malinowego dla
smaku.




łyżeczka czarnej herbaty




cynamon

łyżeczka suszonego
jabłka
2 goździki

Sposób przygotowania:
Składniki zalać wrzątkiem
i parzyć pod przykryciem ok.
4 minuty.
Anonimus
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Do poczytania...

Claire North Dotyk
Możesz
być,
kim
chcesz. Zmieniać swoją
postać poprzez delikatne
muśnięcie skóry i już jesteś
kimś
innym.
Kobietą
w wełnianych rękawiczkach,
mężczyzną w żółtych kaloszach, nastolatkiem w autobusie czy nawet prezydentem USA. Wystarczy tylko
dotyk...
Widmo, znane pod przezwiskiem Kepler, uzmysławia sobie, że jest śledzone
przez tajną agencję, która
zajmuje się likwidowaniem
takich jak ona. Likwidują
widma, które „pożyczają”
sobie ludzkie ciała. Mieszkają w nich, wydają ich
pieniądze i żyją ich życiem.... Czy zdarzają ci się
zaniki pamięci? Jedziesz
autobusem, a po chwili
orientujesz się, że jesteś
w zupełnie innym państwie,
masz inne ubrania, a na
dodatek jesteś oskarżony
o coś, czego nie zrobiłeś....
To ich sprawka, sprawka
widm, które przeskoczyły

w twoje ciało. Elektryzujący
thriller najbardziej tajemniczej brytyjskiej autorki. Jesteś gotowy, aby zmierzyć
się z tą książką?
Zastanów się dobrze...
Odwrotu już nie będzie...
Tamsyn Murray Drugie
bicie serca
A gdyby tak móc dostać
od losu długo wyczekiwaną
szansę? Możliwość na nowe,
lepsze życie? Życie bez
sprzętu szpitalnego, do którego jesteś podłączony przez
cały czas? W końcu uciec od
dźwięku, podtrzymującego
twoje funkcje życiowe...
Nie daj się zwieść okładce. To nie jest kolejny tani
romans dla nastolatek. Dotyczy piękna i bólu, a także
cierpienia i niepodjętych
decyzji. Opowiada o kłamstwie i przyjaźni oraz o problemach, zwłaszcza tych po
przeszczepie serca...
Jonny większość swojego piętnastoletniego istnienia
spędził w szpitalu, przykuty
do berlińskiego serca, które
podtrzymuje go przy życiu.

Kiedy dostaje swoją szansę
na przeszczep i ten udaje się
bez komplikacji, nie spodziewa się, jak to zdarzenie
wywróci jego ówczesne
życie do góry nogami...
Poznaj niezwykłą historię
walki i cierpienia, historię
o tym, że zawsze jest nadzieja na lepsze jutro, bo
jutro wszystko może się
zmienić...
Kathryn Ormsbee Milion
odsłon Tash
Wyobraź sobie niespodziewaną sytuację. Kręcisz
z przyjaciółmi serial internetowy, który nagle z dnia na
dzień zyskuje coraz to większą sławę. Staje się popularny, a widzów wciąż przybywa, jest ich coraz więcej
z każdą mijającą minutą.
Słowa pochwał i zachwytów, gify i hasztagi, a nawet
własny fanklub w mediach
społecznościowych. Wreszcie jesteś kimś i istniejesz na
kartach przeglądarek. Dostajesz nominacje do Złotych
Tub...
Życie Tash pędzi coraz
szybciej, wywiady, sława,
tysiące nowych fanów. Zobacz, jak dziewczyna odnajdzie się w tym zupełnie
nieznanym dla niej świecie.
Jak poradzi sobie z krytyką
innych i rozczarowaniami
popularnością w internecie.
Idealna
opowieść
o „internetowym” życiu
pełnym niespodzianek, które
nie zawsze są miłe…
MM
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Opowiadanie z szuflady
„Bałwany atakują”
Gdzieś za górą, za rzeką,
gdzieś bardzo daleko, gdzieś
na samym czubku Ziemi
mieszkały śniegowe bałwany. Była to kraina wiecznego
chłodu, nie brakowało tam
śniegu ani lodu. Dla bałwanów były to warunki wymarzone. Żyły zatem beztrosko,
całe dnie spędzając na zabawach. Ich ulubioną zabawą,
jak nietrudno zgadnąć, było
rzucanie śnieżkami. Zdarza
się czasem, że bałwany tak
zapędzą się w zabawie, że
nawet my to odczuwamy.
Tak mocno rzucają śnieżkami, że te lecą bardzo wysoko

i daleko. Z samego czubka
Ziemi potrafią dolecieć do naszej krainy. Kulki śnieżne rozpadają się po drodze na malutkie płatki, które osypują białym
puchem nasze domy, ulice, pola
i lasy, zamieniając je w bajkowe krajobrazy.
Niektóre bałwany nie znają
umiaru w białym szaleństwie.
Gdy śniegu wokół nich już
brakuje, robią śnieżki z siebie.
W taki oto sposób nim się zorientują, to już w postaci śniegu
w naszej krainie miękko lądują.
Na tym nie kończy się jednak
ich przygoda. A wszystko za
sprawą dzieci. Gdy pierwszy
śnieg spadnie, dzieci od razu
zabierają się za lepienie bałwana. W ten sposób niejeden bałwan przywędrował
ze swojej śnieżnej
krainy do naszego
ogródka, na osiedlowe boisko albo
na
przedszkolny
plac zabaw.
Tak właśnie było
i tym razem. Grupka przedszkolaków
wyszła na podwórko, na którym pojawił się pierwszy
śnieg.
Wszystkie
zgodnie zabrały się
za lepienie bałwana.
Wspólnymi siłami,
dzieci, mimo że
były z grupy maluchów, ulepiły bardzo dużego bałwana. Z wielkim trudem ustawiały na
sobie
ogromne
śnieżne kule. Na

koniec przylepiły mu oczy
z kamyków, dorobiły ręce
z patyków. Bałwan był już
gotowy. Stał nieruchomo,
zaskoczony tym, że raptem
znalazł się w zupełnie innej
krainie. Z samego czubka
Ziemi, z krainy wiecznego
chłodu, gdzie jest pełno
bałwanów, w dziwny sposób przywędrował do krainy
pełnej dzieci. Dzieci wesoło
biegały wokół bałwana,
jeszcze ostatnie poprawki
wprowadzały, klepały po
bokach, zgrabny kształtu
mu nadając. W końcu wyszedł bałwan nad bałwany.
Dzieci na lepieniu bałwana nie zakończyły zabawy. Podzieliły się na dwie
drużyny i zaczęły bitwę na
śnieżki. Na linii rzutów stał
bałwan, za którym dzieci się
chowały. Nic więc dziwnego, że najwięcej śnieżek
trafiało właśnie w niego.
Bałwan czuł, że robi się
coraz grubszy i grubszy.
Nie przerażało go to wcale.
Uwielbiał takie śniegowe
zabawy. Lecące z każdej
strony kule sprawiły, że
bałwan poczuł się jak
u siebie w domu. Był
w swoim żywiole. Nie mógł
się dłużej powstrzymać,
zaczął łapać lecące śnieżki
i rzucał nimi w dzieci. Dodać należy, że był w tym
prawdziwym
mistrzem.
Wszystkie jego rzuty były
celne. W dodatku robił to
tak szybko, że dzieci nawet
nie zauważyły, iż bałwan
przyłączył się do zabawy.
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Jak się nie przeziębić zimą?
– Jedz dużo warzyw zawierających substancje bakterioi wirusobójcze (czosnek, cebula, kapusta, pomidory, dynia).
– Wprowadź do diety kiszonki, które zawierają pożyteczne
bakterie kwasu mlekowego,
wzmacniające odporność.
– W ciągu dnia popijaj herbatki ziołowe z dzikiej róży
i głogu, które są bogate
w witaminę C będącą silnym
antyutleniaczem. A to oznacza, że w organizmie jest
mniej wolnych rodników,
które niekorzystnie działają na
zdrowie.
– Ubieraj się „na cebulkę” –
w ten sposób chronisz się
przed przegrzaniem i wychłodzeniem.
– Bierz naprzemienne chłodno
-ciepłe prysznice, zaczynając
od stóp.
Były przekonane, że to drużyna przeciwna nasiliła atak. Po
takim natarciu dzieci zaczęły
się poddawać. Zdziwiły się
bardzo, gdy zauważyły, że
zarówno jedna, jak i druga
drużyna ogłosiła rozejm. Nie
było jednak czasu na ustalanie, kto wygrał, bo czas był
wracać
do
domu.
Gdy dzieci opuściły plac zabaw, bałwankowi zrobiło się
trochę smutno. Chętnie bawiłby się dalej. Na szczęście

– Raz na tydzień przez 10
minut mocz stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem
soli morskiej.
– Nie zapominaj o nakryciu głowy! (przez głowę
tracimy ok. 40 proc. ciepła).
– Każdego dnia spaceruj
co najmniej 30 minut szybkim krokiem bez względu
na pogodę.
– Rano poświęć 5-10 minut na gimnastykę, najlepiej przy otwartym oknie.
– W miarę możliwości
często spaceruj boso (ale
wyłącznie po nierównym
podłożu – trawie, kamykach czy chociażby chropowatej
wykładzinie
w mieszkaniu).
PB

dzieci często go odwiedzają, dzięki czemu dalej może
bawić się śnieżkami.
A gdy jest sam, czasami, by nie wyjść z wprawy,
z ukrycia rzuci w kogoś
śnieżką. Dlatego, gdy zupełnie
niespodziewanie
uderzy w was śnieżka,
a w pobliżu nikogo nie
będzie, możecie być pewni,
że zrobił to bałwanek.
PB

Dawid Jopek, uczeń klasy
3TIa, zajął III miejsce
w finale Międzynarodowego twórczego konkursu
programistycznego
Creative Baltie ’17.
Konkurs ten rozpoczął się
w październiku br. od etapu
szkolnego, następnie odbyły się po kolei: etap powiatowy oraz wojewódzki. Do
etapu
ogólnopolskiego
dotarły cztery drużyny
z naszej szkoły. Po zaciekłej rywalizacji dalej przeszła już tylko jedna drużyna
(jednoosobowa), a końcowy etap – międzynarodowy
– odbył się 23 listopada
2017 r. w Brnie.
GRATULUJEMY!
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Andrzej Tylczyński „Kochać”
Kochać – jak to łatwo powiedzieć
Kochać – to nie pytać o nic
Bo miłość jest niepokojem
nie zna dnia, który da się powtórzyć.

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego
ul. 3 Maja 97b 32-400 Myślenice
Tel.: 12 2720118 Faks: 12 274 35 65
E-mail: sekretariat@sredniawski.pl
www.sredniawski.pl

Nagle świat się mieści w Twoich oczach
Już nie wiem, czy Ciebie znam
Chwile – kolorowe przeźrocza
więdną, szybko zmienia je czas. (…)
Jeszcze obok Ciebie moje ramię,
A jednak szukamy się.
Może nie pójdziemy już razem,
Słowa z wolna tracą swój sens.

Redakcja:
Paulina Bargieł, Monika Machał,
Karolina Radoń

Kochać – jak to łatwo powiedzieć
Kochać – to nie pytać o nic
Bo miłość jest niewiadomą,
Lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi.

Opiekunowie merytoryczni:
Elżbieta Górecka
i Arleta Garbień

Short jokes

Girl: First day? Do you mean
I have to go back tomorrow?
*

A family of mice were surprised by a big cat. Father
Mouse jumped and said,
"Bow-wow!". The cat ran
away. "What was that, Father?" asked Baby Mouse.
"Well, son, that's why it's
important to learn a second
language."
*
The doctor to the patient:
You are very sick.
The patient to the doctor:
Can I get a second opinion?
The doctor again: Yes, you
are very ugly too…
*
Mother: Did you enjoy your
first day at school?

A teenage girl had been talking on the phone for about
half an hour, and then she
hung up.
"Wow!" said her father,
"That was short. You usually
talk for two hours. What
happened?"
"Wrong number" replied the
girl.
*
"I was born in California."
"Which part?"
"All of me."
*
The teacher to a student:
Conjugate the verb ‘to walk’
in simple present.

The student: I walk. You
walk…
The teacher interrupters him:
Quicker please.
The student: I run. You
run…
*
A: When I stand on my head
the blood rushes to my head,
but when I stand on my feet
the blood doesn't rush to my
feet. Why is this?
B: It's because your feet
aren't empty.
*
Teacher: Tell me a sentence
that starts with an ‘I’.
Student: I is the....
Teacher: Stop! Never put 'is'
after an ‘I’. Always put 'am'
after an ‘I’.
Student: OK. I am the ninth
letter of the alphabet.

