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Już za chwilkę Andrzejki
i adwent, więc czas na
nowy numer naszej
szkolnej gazetki! Zwykle
w tym czasie nikomu
nie chce się już uczyć.
Trudno się dziwić! Za
oknami szaruga, czasami pojawią się delikatne promienie słońca
albo leciutko poprószy
śnieg. W takie popołudnia najlepiej usiąść
przy kubku dobrej herbaty z cytryną i wziąć do
ręki jakąś ciekawą
książkę ( a najlepiej
lekturę, pani od polskiego
się
u cie s zy) .

R E DA K C J I
Dla osób nie umiejących usiedzieć spokojnie chwilę w miejscu
może przydać się też
miły, szybki spacerek
po najbliższej okolicy.
Tylko nie zapomnijcie
się ciepło ubrać! Aby
wykorzystać ten czas,
niektórzy wpadają na
różne pomysły: rozwijają swoje talenty wokalne, aktorskie, taneczne,
artystyczne itp. Inni poprawiają swoje wyniki w
grach komputerowych
( tego typu spędzania
czasu w nadmiarze nie
polecamy), a jeszcze
inni poświęcają czas
swoim pupilom. Każdy
ma swój sposób na niepogodę. A tymczasem
możecie też zerknąć do

naszego skromnego
pisemka. Dowiecie się z
niego wielu ciekawych
rzeczy, jak na przykład
zrobić jakąś ciekawą
potrawę, można też
przeczytać co nieco o
sporcie, dowiedzieć się
czegoś o pięknych,
szybkich i super drogich
samochodach, jak odpowiadaliście na nasze
pytania dotyczące różnych spraw związanych
z życiem naszej szkoły.
Proponujemy też wróżby andrzejkowe. Może
urządzicie sobie miłe,
koleżeńskie spotkanie?
Dobrze, już nie przedłużam i zachęcam...
Zajrzyjcie do środka!
-Ewa Jankowska

CZY
Ważne tematy:

• Andrzejki— proponujemy Wam wróżby, a w
Kąciku Kulinarnym
danie, które można
przygotować dla przyjaciół.
• Kim chcę być w przyszłości? Przeczytajcie,
czego dowiedziały się o
Waszych planach nasze
redaktorki.

WIESZ, ŻE….
C I E K A W O S T K I Z K R A J U I Z E Ś W I A TA
Andrzejki, dzień świętego
Andrzeja. Obchodzony w
Polsce w noc z 29 na 30
listopada. Obecnie jest
imprezą skupiającą młodzież. W Polsce w czasie
tego dnia wróży się przyszłość w postaci lania
wosku na zimną wodę. Ta
wróżba przeznaczona jest
dla wszystkich uczestników zabawy andrzejkowej
i bez wahania można powiedzieć, że jest jedną z

najbardziej popularnych
wróżb andrzejkowych.
Andrzejkowe wróżbysposób na przyjaźń
Wróżenie to dyskretne podglądanie przyszłości. Wróżby są bardzo pożyteczne i
wcale nie należy się ich
wstydzić. To jakby poszerzanie istniejącego, realnego
świata o coś magicznego,
ukrytego w innym wymiarze.
Andrzejki można po prostu

:-)

wykorzystać jako pretekst
do zorganizowania miłego
spotkania w gronie koleżanek i kolegów.
Zaproś więc przyjaciół i
wywróżcie sobie mnóstwo
dobrych rzeczy.

Przygotowały: Monika
Zakrzewska i Iwona Zawacka
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HOROSKOP
Z PRZYMRUŻENIEM OKA—
„TY W PRZYSZŁOŚCI”
Koziorożec 22 XII – 20 I
Czeka Cię ś wietlana
przyszłość. Jednak nie
podejmuj pochopnie żadnych
decyzji, bo Twoje marzenia
rozpłyną się jak we mgle. Jeśli
będziesz chciał odkryć swój
talent, na pewno nie zostanie
zmarnowany. Może nawet
zostaniesz sławnym artystą?
Wodnik 21 I – 20 II
Oj, będzie się działo! Raz
dobrze, raz źle. Twoje
niezdecydowanie doprowadzi
Cię do zguby! Nie łącz w
przyszłości pracy z życiem
prywatnym, bo spotkają Cię
przykre konsekwencje.
Ryby 21 II – 20 III
Ucz się, ucz, bo nauka to
potęgi klucz – to powinno być
Twoje motto. Dużo zabawy, a
mało pracy to nie jest dla
Ciebie właściwy tryb życia. Nie
lekceważ złych ocen, bo w
przyszłości wszyscy będą
patrzeć Ci na ręce!
Baran 21 III – 20 IV
Ojej! Kochany Baranku!
Popraw swoje stopnie, bo
Twoje życie stanie się istnym
koszmarem! Ucz się dużo,
mało leniuchuj, a może da się
jeszcze coś zrobić z Twoimi
ocenami.
Byk 21 IV – 21 V
Nawet spoko!
Życie jak poemat, ale nie
spoczywaj na laurach, bo
będzie nieciekawie. Ale Byczki
jak to Byczki wyplączą się
zawsze z kłopotów. Nie
lekceważ przyjaciół, bo
możesz nigdy ich nie
odzyskać!
Bliźnięta 22 V – 21 VI
Wszystko po staremu… Słaba
praca… Niechęć do życia…
Rutyna… Ale nie musi tak być!
Zacznij żyć pełnią życia!
Pracuj i baw się na całego!
Twoim mottem powinny być
słowa ,,Baw się i pracuj’’ !
CIĄG DALSZY— STR. 3

L i s to p ad

KĄCIK SPORTOWY
Robert Kubica - polski kierowca wyścigowy. W 2005
roku zdobył tytuł mistrzowski w cyklu World Series by
Renault. Obecnie jest kierowcą zespołu BMW Sauber w Formule 1. Kubica
jest pierwszym w historii
Polakiem startującym w
F o r m u l e
1 .
Przed
Formułą
1
Kubica zaczynał karierę od
gokartów, pierwszy raz
usiadł za jego kierownicą w
wieku 6 lat, cztery lata później był już mistrzem Polski
juniorów. Zdobył ten tytuł
sześciokrotnie. W wieku 13
lat wyjechał do Włoch, aby

rozwijać swój talent.
W 1998 roku został juniorskim mistrzem Włoch i wicemistrzem Europy, wygrał
też prestiżowe zawody w
Monako, a rok później te
sukcesy powtórzył. Potem
były również starty i wygrane w Formule A. W 2001
rozpoczął przygodę z Formułą Renault 2000 Eurocup i zajął w niej 14. miejsce. W 2002 roku w tych
samych rozgrywkach uzyskał 7. lokatę. W 2003 zadebiutował w Formule 3
Euroseries i zdobył 12.
miejsce, zaś rok później był
już 7.

Jak myślisz, kim będziesz w przyszłości?
a) -Bogatym biznesmenem z
dwiema limuzynami, służbą i
willą w każdym dużym mieście- 23 głosy
b) -Skromnym nauczycielem
niezmordowanie dążącym do
przekazania wiedzy uczniom
-5 głosów
c) -Przystojnym ratownikiem,
za którym będą szaleć
ws zyst kie dzi ewc zyn y
-9 głosów
d) -Zwykłym rolnikiem dbającym o swoje gospodarstwo -20 głosów
e) -Kimś zupełnie innym 103 głosy
Oto Wasze odpowiedzi! Jak
widzicie definitywnie wygrała
odpowiedź ,,e’’, czyli zupełnie
ktoś inny. Teraz moglibyśmy
się zastanawiać godzinami
„Kto to jest?, Kim większość
naszych uczniów chciałaby
zostać?”. Bardzo możliwe, że

niektórzy marzą o karierze lekarza – przecież w naszej szkole
nie brakuje tęgich umysłów!
Inni mogą zastanawiać się nad
życiem artysty. Może chcieliby
połączyć swoje życie ze śpiewem, grą na jakimś instrumencie, albo malarstwem? Niektórzy może chcieliby zostać w
przyszłości księdzem, siostrą
zakonną, albo zakonnikiem? To
są tylko nasze ,,gdybanki’’ , a
kim tak naprawdę chciałaby
zostać większość z Was, najlepiej wiecie sami! 23 osoby wybrały odpowiedź ,,a’’ , czyli życie
bogatego biznesmena. Niektórzy mają taką żyłkę do robienia
pieniędzy. Jednak żeby firmę
rozwinąć trzeba się nieźle napracować, aby wyrosło z niej
prawdziwe imperium! Inni wybrali odpowiedź ,,d’’, czyli zwykły rolnik, żyjący na łonie natury. Czyż to nie piękne? Wszędzie widać piękną przyrodę,

PIĘKNE I SZYBKIE
Porsche Carrera GT , jeden z najlepszych samochodów
sportowych, wyprodukowano w ilości zaledwie 1380 egzemplarzy. Posiadacze tego wyprzedanego już modelu
mogą teraz poczuć się jeszcze bardziej wyjątkowo i zakupić...
….stuningowaną wersję pojazdu przygotowaną przez firmę
Gemballa. Wersja GEMBALLA Mirage GT ukaże się bowiem
jedynie w 25 egzemplarzach.
Może ktoś z Was posiada odpowiednią ilość gotówki? ;-)
Przygotowali:Piotr Domeracki i Radek Weidner

Przygotował:
Piotr Domeracki
ptaki śpiewają, gdzieś w oddali
słychać dźwięk maszyn młócących zboże… Można by opowiadać o tym godzinami i tak by
się nam nie znudziło. Jednak
zdziwiło nas to, że tak mało
osób marzy o karierze ratownika lub ratowniczki! Przecież
zwykle chcemy, aby ktoś nas
podziwiał i cały czas myślał:
„Jaki on piękny!”. Niestety mamy bardzo niewielkie grono
tych, którzy chcieliby zostać
nauczycielami! Zastanówcie się
jaki to piękny zawód? Można
zdobywać satysfakcję dzieląc
się swoją wiedzą z młodzieżą
chodząca z zapałem do szkoły,
taką jak Wy. Czy to Was nie
zachęca?;-) Jednak prawdę
mówiąc, to nie jesteśmy jeszcze
w tym wieku, w którym podejmuje się decyzje o przyszłości.
Myślę, że jeśliby zadać Wam to
samo pytanie za 10, może 15
lat, to nasz wykres odpowiedzi
przewróciłyby się DO GÓRY
NOGAMI!
Ewa Jankowska i Julia Bittner
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WYRAŹ

S WOJE ZDA NIE,
C Z Y L I N A S Z A S O N DA
Najważniejsza cecha
nauczyciela to:
Sprawiedliwość – 46 głosów
Uprzejmość - 5 głosów
Pomysłowość - 30 głosów
Umiejętność rozmawiania z
młodzieżą – 69 głosów
Mądrość – 10 głosów
Oto wasze odpowiedzi!! Zauważyliśmy, że dla nas
uczniów najważniejsze jest,
aby nauczyciel mówił do nas
naszym językiem. A co to
znaczy?? –zapytacie. Ważne
jest, aby nauczyciel mówił do
nas zrozumiałym językiem , a
nie tylko terminami związany-

mi z przedmiotem. Chcielibyśmy, aby nauczyciel porozmawiał z nami od czasu
do czasu po prostu o życiu.
Zwracacie także uwagę na
sprawiedliwość i pomysłowość. Każdy z nas przecież
chce byś pochwalony za
dobrze zrobione zadanie,
albo za dobrą odpowiedź.
Pomysłowość też jest ważną cechą nauczyciela, żebyśmy się nie nudzili na
lekcjach i byli nimi zainteresowani. Wyobraźcie sobie, jakie lekcje byłyby
nudne, gdyby nauczyciel
cytował cały czas tekst z
podręcznika?! Zadziwiło
nas to, że tak mało osób

HOROSKOP
Z PRZYMRUŻENIEM OKA—
„TY W PRZYSZŁOŚCI”

stwierdziło, że najważniejszą cechą nauczyciela jest
mądrość. Przecież gdyby
nauczyciel nie był mądry,
to czego by nas uczył? No
i uprzejmość. Nad nią
można się trochę pozastanawiać. Przecież uprzejmość nie jest najważniejszą cechą nauczyciela, ale
fajnie jest, gdy nauczyciel
jest dla nas wyrozumiały,
uśmiecha się, bo wtedy
lekcje są milsze.
Przygotowały:
Ewa Jankowska i Julia Bittner

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
Lanie wosku
W garnuszku trzeba roztopić wosk, a potem lać go
przez ucho klucza do miski z
wodą.
Według dawnych wierzeń
klucz, ułatwia kontakt z dobrymi duchami, które mogą
odsłonić przyszłość. Woskowe figurki trzeba oglądać
jako cienie na ścianie. Puśćcie wodze fantazji zastanawiając się, co one znaczą.
Szpilkowy alfabet
Potrzebne jest 13 szpilek.
Trzeba je włożyć do kubka,
potrząsnąć i wysypać na stół
przykryty obrusem. Odczytaj-

cie, jakie litery zostały
utworzone przez rozsypane szpilki.
A— Przed Tobą podróż lub
przeprowadzka.
E- Pomyślność w miłości i
w pracy, jeśli litera jest
odwrócona -przejściowe
kłopoty.
H- Szczęście w miłości.
K- Sukces w szkole
L-Ktoś zechce ci coś odebrać.
M- Wyjątkowo korzystna
propozycja.
N- Wszystko będzie się
układać.

T- Pomoc przyjaciół.
W- Uwaga na kłamców wokół
Ciebie.
V- Ktoś będzie chciał Cię wykorzystać.
X- Szczęście sprzyja Ci we
wszystkim.
Mówiąca księga
Niech każda uczestniczka
wróżb, zada sobie ważne
pytanie, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”.
Weź grubą książkę, otwórz ją
na chybił trafił i sprawdź.
Dodaj cyfry tworzące numer
strony. Wynik parzysty- „tak”,
nieparzysty „nie”
Przygotowały:
Monika Zakrzewska i Iwona Zawacka

KĄCIK

Rak 22.VI- 22 VII
W przyszłości będziesz
bardzo bogaty. Kupisz sobie
super limuzynę, której będą
Ci wszyscy zazdrościć. Twój
małżonek będzie spod znaku
Skorpiona lub Lwa i razem
zamieszkacie w willi.
Lew 23 VII-22 VIII
Będziesz
bardzo
utalentowany!!! Karierę
rozpoczniesz w chórze
kościelnym, a potem będziesz
wokalistą słynnego zespołu
r o c k o w eg o . Na to m ia s t
wszystkie gaduły spod tego
znaku zabłysną w telewizji !
Panna 23 VIII-22 IX
Niektóre Panny będą marzyć
o t ym , ż e b y z o s ta ć
architektem lub malarzem.
Niestety nie uda Wam się to
od razu, ale krok po kroku
(jeżeli będziecie się dobrze
uczyć i ładnie malować),
dojdziecie do celu. I tego
Wam życzymy!!!
Waga 23.IX-23.X
Częś ć z Was będz ie
p r a c o wa ł o w ak c ja c h
charytatywnych, a druga
część będzie bezrobotna. No,
no….nieźle. Ale nawet
bezrobotni będą mieli z
czegoś zadowolenie.
Skorpion 24.X-21.XI
Skorpiony, które marzą by w
przyszłości
zostać
informatykiem, na pewno to
im się uda!!! A ci, którzy
chcieliby
zostać
telewizyjnymi ,,pogodynkami”
mogą liczyć na sukces ale jak
popracują nad charyzmą!

KULINARNY

Pieczone ziemniaki
+ sos
-) Składniki dla 2 osób:
450 g ziemniaków,
2 duże łyżki oleju, sól
Tak to się robi:
1.Rozgrzej piekarnik do 240
stopni C.
2. Umyj ziemniaki, oczyść i
wysusz.

3.Pokrój je na równe kawałeczki.
4.Rozłóż pokrojone ziemniaki
na blasze piekarnika.
5. Polej olejem i posyp solą.
6. Piecz 30-40 minut, aż staną
się zarumienione i chrupiące.
Smacznego!
Przygotowała: Iwona Zawacka

UWAGA KONKURS!
WYMYŚL HASŁO REKLAMUJĄCE NASZĄ GAZETKĘ
„DO GÓRY NOGAMI”.
ZAPISZ SWÓJ POMYSŁ
NA KARTCE. PODPISZ
SIĘ. KARTKĘ PRZYNIEŚ
DO SALI 304.
CZEKAJA NAGRODY!

Strzelec 22.XI-21.XII
Zadebiutujesz w polskiej
drużynie koszykówki. Zgrabna
sylwetka, siła i wysoki wzrost
są Twoimi dobrymi cechami.
Pamiętaj- nigdy nie kłam, bo
k ła m s tw o m a k r ó tk ie
nogi!!!!!!!!!!
Przygotowały: Ewa
Jankowska i
Julia Bittner

KRZYŻÓWKA KULINARNA Z NAGRODĄ
1

2

3

4

5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robisz z niego jajecznicę.
Pijesz go z butelki lub z kartonu.
Zielony do sałatki.
Pijesz z niego herbatę.
Dodajesz je do pizzy.
Jest on przeważnie na urodzinach.

W tych kratkach odczytasz hasło!
Przygotowała: Iwona Zawacka

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI ZAPISZ
NA KARTCE WRAZ Z IMIENIEM,
NAZWISKIEM I KLASĄ, DO KTÓREJ
CHODZISZ.PRZYNIEŚ DO SALI 304

ŚMIEJ SIĘ Z NAMI :-)
*Wiecie, po co są kury? Dla jaj.
*Jeden pociąg pojechał w prawo drugi w lewo a trzeci za nimi ;-)
*Gdzie mieszkają łosie? Łosie mieszkają na łosiedlu.
*Wszedł ślimak do łazienki i ukradł muszlę...
*Ukradł koleś krzesło, a teraz siedzi w więzieniu.
*Ala ma kota ,a sierotka ma rysia.
*****
Dowcipy o Wąchocku
-Jaki napis jest na dnie basenu w Wąchocku?
- Tu nie wolno palić!
-Dlaczego w Wąchocku nie ma płotów?
- Bo wróżka przepowiedziała sołtysowi, że zdechnie jak pies
pod płotem.
- Dlaczego nikt w Wąchocku już nie ogląda telewizji?
- Bo sołtys sobie założył żaluzje.
-Czy wiecie, jak duży nos ma córka sołtysa?
- Może spokojnie palić papierosa pod prysznicem, nie martwiąc się, że jej zgaśnie..
- Dlaczego świnie w Wąchocku mają na końcach ogonków
supełek?

- Żeby się nie mogły przecisnąć między sztachetami płotu...
- Dlaczego sołtys w Wąchocku już nie jeździ czołgiem?
- Bo mu gąsienice pozdychały.
OPISY z GADU-GADU
(-_(-_(-_(-_(-_-)_-)_-)_-)_-) pogaduszki z przyjaciółmi
============
|---||:(:(:(:(||-----> zastrzyk mojego smutku
============
/\/\/\/\/\/\/\_________________ użytkownik nie żyje
d(-_-)b słucham muzy

REDAKCJA
Ewa Jankowska
Julia Bittner
Iwona Zawacka
Monika Zakrzewska
Piotr Domeracki
Radek Weidner
Opiekun: Anna Gaczyńska

