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Witajcie!
Czas płynie nam aż za
szybko, stąd też dopiero
teraz przedstawiamy Wam
nowy numer szkolnej gazetki. Choć szkolne mury nadal
świecą pustkami, dzieją się
różne
ciekawe
rzeczy.
W najnowszym numerze
tradycyjnie chwalimy się
sukcesami, jakie odnoszą
nasi uczniowie. Znajdziecie
tu jak zwykle podsumowanie
różnych wydarzeń związanych ze szkołą, które odbyły
się w ostatnim czasie. Nasza
redakcja przygotowała też
dla Was inne ciekawe teksty,
m.in. na temat bezpieczeństwa w sieci, nauki języków
obcych czy też hodowli
zwierząt domowych. Przypominamy, że cały czas nasze
łamy są otwarte dla wszystkich, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, a za
współpracę z gazetką wpadają bonusy ;)
Zapraszamy do lektury!
Redakcja

Gazetka szkolna
redagowana przez
uczniów Zespołu
Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego
w Myślenicach
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Uczniowie naszej szkoły, którzy zostali
stypendystami Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2020/2021:
Bartłomiej Irzyk – klasa 3 TIA
Michał Górnisiewicz – klasa 2 TIB
Radosław Święch – klasa 2 LO
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Dzień
zdrowej
żywności
Tradycyjnie, jak co roku
w listopadzie, uczniowie
technikum żywienia i usług
gastronomicznych przygotowują Dzień Zdrowej Żywności. Tym razem w związku
z rzeczywistością, z jaką
przyszło nam się mierzyć,
dzień ten zorganizowany
został w sposób zdalny.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był „Wpływ
żywności na odporność człowieka w dobie pandemii
koronawirusa”. Wiadomo, że
do najskuteczniejszych sposobów zapobiegania zakażenia należą środki ochrony

osobistej – noszenie maseczek, higiena rąk i dystans
społeczny. Niemniej ważne
jest również wspieranie odporności organizmu poprzez
odpowiednią dietę.
Uczniowie klasy 3 i 4 TG
przygotowali sałatki, koktajle
warzywno-owocowe, galaretki z owocami, krem z brokułów, roladę szpinakową, pierogi z kaszą gryczaną i białym
serem, sakiewki z kiszoną
kapustą, kanapki z pastami
serowymi, rybę pieczoną,
omlet z warzywami – potrawy
i napoje, które pomagają poprawić funkcjonowanie układu immunologicznego. Są one
bogate przede wszystkim
w witaminę C, zawartą
w warzywach i owocach,

dzięki której jesteśmy odporniejsi na infekcje, oraz
witaminę D, która również
wpływa na stan naszej odporności i według licznych
badań obniża ryzyko wirusowych infekcji dróg oddechowych, a znajduje się ona
m.in. w rybach, jajkach,
mleku i jego przetworach.
Naszą odporność możemy
również wzmacniać, spożywając produkty zbożowe
pełnoziarniste, a także pamiętając o piciu wody, najlepiej z dodatkiem cytryny
czy imbiru.
Zachęcamy wszystkich
do zdrowego odżywiania!
Zespół Gastronomiczny
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O wynikach chłopcy
wraz z opiekunem dowiedzieli się podczas finałowej
gali, która odbyła się 3 grudnia 2020 r. za pośrednictwem
środków komunikacji na
miczno-Gastronomicznych
im. J. Piłsudskiego w Tarno- odległość.
wie, Zespół Szkół Łączności
Przypominamy, że rozim. Obrońców Poczty Pol- grywki prowadzone były
skiej w Gdańsku w Krako- w oparciu o Branżowe Sywie, Zespół Szkół Elektrycz- mulacje Biznesowe firmy
no-Mechanicznych w No- REVAS. Podczas rywalizacji
wym Sączu oraz I Liceum uczniowie w trzyosobowych
Ogólnokształcące im. Króla zespołach
wcielali
się
Kazimierza
Wielkiego w zarząd firmy i podejmowaw Bochni. Ponadto chłopcy li strategiczne decyzje związdobyli dwie z czterech do- zane z zarządzaniem wirtualdatkowych nagród: w run- nym przedsiębiorstwem.
dzie „Inwestycyjnej” za najMaksymilianowi, Mateuwyższy wskaźnik rozwoju szowi i Rafałowi serdecznie
firmy (nagrodę ufundowaną gratulujemy i życzymy dalprzez Krakowski Park Tech- szych sukcesów! Pani Danunologiczny) oraz w rundzie cie Murzyn dziękujemy za
siódmej „Uniwersyteckiej” opiekę nad uczniami i zachęza najwyższy wskaźnik fi- canie młodzieży do rozwoju
nansowy (nagrodę w tej run- przedsiębiorczości.
dzie ufundował Rektor UniMO
wersytetu
Ekonomicznego
w Krakowie).

NLLook z tytułem
„Manager Roku”!
Z radością i dumą informujemy, że uczniowie klasy
2 TI – Maksymilian Gołąb,
Mateusz Ożóg i Rafał Bajer,
czyli przedsiębiorcza drużyna NLLook – zdobyli tytuł
„Manager
Roku”
w Konkursie Ekonomicznym organizowanym przez
Fundację „Będzie Dobrze”
z siedzibą w Starym Sączu
ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego w ramach projektu „Edukacja –
zdalnie i cyfrowo”.
Nasi kreatywni zawodnicy pod opieką kierownika
kształcenia
praktycznego
Danuty Murzyn pokonali
w finale drużyny takich
szkół jak: Zespół Szkół
Ekonomicznych w Nowym
Sączu, Zespół Szkół Ekono-
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Skuteczna nauka języków
Zgaduję, że każdy chociaż raz pomyślał o nauce
języków obcych. Przykładowo swobodne posługiwanie się językiem angielskim to w XXI wieku podstawa. Ale zapewne zastanawiasz się, od czego zacząć?
1. Pobierz aplikację do
nauki języków – moim
zdaniem najlepszym z takich programów jest DUOLINGO, gdzie zaczynając
od podstaw, nauczysz się
tysięcy słówek oraz będziesz umieć układać zdania i mówić w wybranym
języku.
2.
Oglądaj
filmy
w języku, którego chcesz
się uczyć, z polskimi napisami lub na odwrót – to
także bardzo ciekawy sposób. Oglądając film na
przykład po angielsku
i czytając polskie napisy,
twój mózg podświadomie
będzie wyłapywał słówka
i uczył się składni, a nawet
całych zdań.
3. Czytaj książki / sam
je pisz. Jeśli nie rozumiesz
czegoś, przetłumacz i zapisz w zeszycie na słówka,

który musisz założyć. Sam
możesz zacząć pisać książki
w wybranym języku, to także
pomoże.
4. Znajdź znajomych
z zagranicy. Jest to bardzo
przydatna porada – nauczysz
się ich slangu, skrótów, akcentu, kultury… I oczywiście
pomoże ci to w nauce! Pamiętaj jednak, że nie wszystkie kraje używają Facebooka,
więc nie zniechęcaj się, jeśli
nie znajdziesz tam nikogo
w swoim typie. Zamiast tego
spróbuj Instagrama, którego
używają wszyscy.
5. Oglądaj zagranicznych
youtuberów. Jeżeli na razie
nie chcesz rozmawiać z ludźmi z innych krajów, znajdź
filmy w wybranym języku na
Youtube lub oglądaj vlogerów, to także ci pomoże.
6. Ostatnia porada – dobre nastawienie! Nie wmawiaj sobie, że ci się nie uda,
ponieważ to tylko cię zniechęci. Pamiętaj, że musisz
karmić się dobrymi emocjami, a nauka przyjdzie ci
z łatwością.
OM

Sukces
w konkursie
historycznym
W listopadzie 2020 r.
kilkoro uczniów naszej
szkoły
brało
udział
w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym na
prezentację multimedialną
„Chrzest Polski”.
Ze
względu na bardzo dużą
liczbę prac, jaka napłynęła
na konkurs, na jego rozstrzygnięcie
musieliśmy
czekać aż do lutego. Miło
mi poinformować, że Jakub
Borówka, uczeń klasy 2 TI,
za swą prezentację uzyskał
wyróżnienie.
Gratulujemy!
JR
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Nowości w bibliotece
Zapraszamy do biblioteki po najświeższe nowości!
Zakupiliśmy dla was następujące pozycje:
Anna Todd – cykl „After”:
„Płomień pod moją skórą”,
„Już nie wiem, kim bez
ciebie jestem”, „Ocal mnie”,
„Bez siebie nie przetrwamy”, „Before. Chroń mnie
przed tym czego pragnę”
Jeanine
Cummins
„Amerykański brud”
Diana
Brzezińska
–
„Będziesz moja”, „Zaufasz
mi”, „Obiecasz mi”
Jenny
Han
–
cykl
„Chłopcy”: „Do wszystkich
chłopców, których kochałam”, „P.S. Wciąż cię kocham”, „Zawsze i na zawsze”
Aneta Jadowska
miód, Malina”

„Cud,

Philip Pullman – cykl
„Mroczne materie”: „Zorza
Polarna”, „Delikatny nóż”,
„Bursztynowa luneta”
Malcolm XD „Edukacja”
Wojciech Chmielarz „Farma
lalek”
Suzanne Collins „Ballada
ptaków i węży”

Mario Escobar Golderos
„Kołysanka
z
Auschwitz”
„Opowiem ci o zbrodni.
Historie prawdziwe” ze
wstępem Michała Fajbusiewicza
Jana Wagner „Pandemia”
Joanna
Góra”

Bator

„Piaskowa

Christina Lauren „Podróż
nieślubna”
Piotr Żołądź „Potworność
i krytyka. Studia o cyklu
wiedźmińskim
Andrzeja
Sapkowskiego”
Blake Crouch „Rekursja”
Jozef Karika „Szczelina”
Katharine McGee „Tysiąc
pięter”
Yoko Ogawa „Ukochane
równanie profesora”

Rebecca F. Kuang „Wojna
makowa”, „Republika Smoka”
Christie Golden – cykl
„World
of
Warcraft”:
„Arthas”, „Narodziny hordy”
Maciej Siembieda „Wotum”
Elena Ferrante „Zakłamane
życie dorosłych”
Andre
mnie”.

Aciman

„Znajdź

Do waszej dyspozycji są też
trzy nowe audiobooki:
„Proces”, „Dzieje Tristana
i Izoldy” oraz „Mitologia”.
AG
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Zwierzęta domowe
W Polsce około połowa
społeczeństwa
hoduje
zwierzątka
domowe,
a bardzo duża część chce je
dopiero mieć. O czym trzeba wiedzieć i jak je wybrać?
Po pierwsze i najważniejsze: nie można zapomnieć, że nie są to zabawki, mają swoje potrzeby.
W zależności od zwierzaka
należy zapewnić mu odpowiednie warunki do życia,
które są zależne od tego, na
jakiego towarzysza się
zdecydujemy.
Możemy
wybierać pomiędzy zwierzętami terrariowymi, klatkowymi oraz wolno chodzącymi po domu. Każde
z nich potrzebuje innej
przestrzeni do życia i różnego rodzaju pokarmu.
Tutaj ważne jest to, aby nie
przesadzić z jedzeniem –
sprawdźmy, jak dużo i co
jaki czas powinniśmy je
karmić. Zapewnijmy im też
wszystko, co jest im potrzebne, by mogły zaspokajać swoje potrzeby fizjologiczne.
Przejdźmy teraz do
wyboru naszych pupili.
Zwierzaki najczęściej wy-

bierane do polskich domów
względu na łatwość ich hodowli to psy, koty, chomiki
i rybki, dlatego są też najbardziej polecane. Tu od razu
wspomnę, że jeżeli decydujemy się na psa lub kota, trzeba
pamiętać o regularnych wizytach u weterynarza. Jest to
bardzo ważne, gdyż nie tylko
chronimy naszego przyjaciela, ale też nas przed różnymi
chorobami.
Sprawdzajmy
zawsze, które z naszych
zwierzątek powinny uczęszczać do weterynarza i co jaki
czas. Psy i koty warto regularnie zabezpieczać przed
pasożytami, jak pchły i kleszcze. Dobrym rozwiązaniem
jest też zachipowanie pupila,
abyśmy mogli go odnaleźć
w razie potrzeby.

Mamy wiele możliwości
pozyskania zwierzęcia, m.in.
kupno czy adopcję. Kupując
zwierzę, sprawdźmy warunki
hodowli – dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych sytua-
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cji, a także chorób. Adoptując, możemy wcześniej poznać swojego pupila, np.
wyprowadzając psa na spacer czy bawiąc się z nim.
Psy i koty w schroniskach są
przebadane, zaszczepione,
najczęściej wykastrowane
czy wysterylizowane, co jest
bardzo pomocne dla początkującego właściciela.
Podejmując
decyzję
o hodowli bardziej egzotycznych zwierząt, koniecznie zwróćmy uwagę, czy
potrzebujemy na dane zwierzątko pozwoleń i czy posiadanie ich jest w Polsce legalne.
A oto lista najpopularniejszych zwierząt trzymanych w polskich domach.
Może kogoś z was zachęci
chociażby do obejrzenia ich
w Internecie i poczytania
o nich, a kto wie – może
nawet na jakieś się zdecydujecie:
koty, papugi, kanarki,
króliki, tchórzofretki, świnki
morskie (kawie domowe),
myszy, szczury, chomiki,
szynszyle, żółwie, węże,
żaby, pająki, jeże, psy.
MŚ
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Małopolska
chmura edukacyjna

Bezpieczni w sieci
Dzisiejszy świat opiera
się w ogromnej mierze na
sztucznej inteligencji oraz
sieci. W czasie koronawirusa większość transakcji zawiera się właśnie przez sieć,
więc warto wiedzieć, jak
być w niej bezpiecznym.
Wśród zagrożeń związanych z Internetem można
wyróżnić:

· Cyberprzemoc
· Uzależnienie
· Niebezpieczne treści
· Kradzież danych osobowych

· Włamania komputerowe
· Zagrożenia wirusami
komputerowymi

· Wyłudzanie poufnych
informacji.
Jak temu zapobiegać?
Cyberprzemocy zapobiec możemy poprzez reagowanie na wyśmiewanie innych ludzi w Internecie. Nie
zostawiajmy ich samych
z problemem. Poinformujmy o sprawie innych i poszukajmy najlepszego rozwiązania. Pamiętajcie, że
cyberprzemoc jest karalna!
Uzależnieniu od interne-

tu możemy zapobiegać sami
poprzez ograniczanie wolnego czasu spędzanego np. na
portalach
społecznościowych.
Niebezpieczne
treści
możemy zwalczać poprzez
zgłaszanie tego administratorom danej strony czy portalu społecznościowego.
Bardzo popularna jest
kradzież danych osobowych,
dlatego nie powinniśmy
podawać swoich danych na
podejrzanych stronach internetowych oraz osobom,
których nie znamy.
Włamaniom komputerowym i wirusom możemy
zapobiegać np. nie otwierając maili niewiadomego
pochodzenia.
ZO

Szkoła rozpoczęła udział
w projekcie pn. „Realizacja
w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych
podnoszących kompetencje
kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii
komunikacyjnych. MChE – edycja V”.
W ramach projektu realizowane są:
– koło naukowe z matematyki pod nadzorem nauczycieli
akademickich
– zajęcia on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w Krakowie w obszarze
tematycznym: matematyka.
W budynku informatycznym
została
wykonana
z ramienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
instalacja
nowoczesnego
sprzętu do realizacji projektu.
(red.)
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Zespół Szkół im. A. Średniawskiego
ul. 3 Maja 97b 32-400 Myślenice
Tel.: 12 2720118 Faks: 12 2743565
E-mail: sekretariat@sredniawski.pl
www.sredniawski.pl
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Redakcja:
Oliwia Malina, Martyna Ślusarczyk,
Zuzanna Oramus, Paweł Hobot (redakcja
techniczna)
Opiekunowie merytoryczni:
Elżbieta Górecka
i Arleta Garbień

Wyróżnienie dla Aliny Zięby
Miło nam poinformować, że nasza uczennica –
Alina Zięba z kl. 4 TR –
została laureatką konkursu
na
recenzję
książki
„Najlepsze 2020” organizowanego przez Miejską
Bibliotekę
Publiczną
w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Myślenice.

Jury w składzie: A. Byrska,
T. Dziki, K. Szuba dokonało wyboru najlepszych recenzji książek. Alina otrzymała wyróżnienie w kategorii recenzja młodzieżowa.

W swojej pracy zaprezentowała
książkę
„Zamknięty” Mikołaja Mardeusza, którą określiła m.in.
jako „mechanizm prowokuZadaniem uczestników jący do myślenia”.
było
zaprezentowanie
Gratulujemy i życzymy
książki
przeczytanej dalszych sukcesów!
(niekoniecznie wydanej!)
w 2020 r. która wywarła na
AG
nim największe wrażenie.

