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Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  K R A C Z K O W E J  

Pięknego zimowego dnia wraz z moją klasą  udałam się 

na wycieczkę do Fabryki Bombek w Nowej Dębie. Po 

ponad godzinnej 

jeździe autobusem 

dotarliśmy na miej-

sce. 

Gdy znalazłam się 

w środku  budynku, 

pomyślałam: 

"Warto było tu 

przyjechać". Pod 

sufitem wisiały 

różnokolorowe bańki oraz mnóstwo kolorowych świate-

łek. Po oddaniu płaszczy do szatni, pani przewodnik roz-

poczęła oprowadzanie nas po fabryce. Pierwszym punk-

tem zwiedzania były stanowiska z choinkami z różnych 

części świata i epok. Każde stanowisko było jedyne w 

swoim rodzaju, 

osobliwe, jednym 

słowem niesamo-

wite. Później obej-

rzeliśmy szklane 

gabloty, w których 

znajdowały 

się...BOMBKI. 

Nie były to zwy-

kłe szklane kule o mdłym kolorze, każda była odmienna 

i uderzała wyrazistością kolorów oraz wzorów. Widzie-

liśmy również, jak tworzy się bańkę choinkową, nadaje 

jej kształt i zdobi.  

Następnie przeszliśmy  do sali dekoratorskiej. Tam zo-

baczyliśmy stanowiska pracy, przy których siedziały 

panie, każda ze swoim kompletem baniek  

i własnym warsztatem artystycznym. Na pracę tych pań 

można było patrzeć w oczarowaniu całymi godzinami. 

W ten sposób zwiedzanie dobiegło końca, ale nie powie-

działam jeszcze o największej atrakcji, a mianowicie 

własnoręcznym zdobieniu bombki. 

Otrzymaliśmy specjalny klej, którym na wybranej bańce 

mogliśmy pisać i rysować. Gdy ukończyliśmy swoje 

rysunki klejem, posypywaliśmy je różnokolorowym bro-

katem, co dawało piękny efekt. Następnie oddawaliśmy 

je pani, która wypalała je w dużym piecu.  

W fabryce znajdowało się jeszcze jedno  niezwykłe 

miejsce, a mianowicie sklep z mnóstwem kolorowych, 

pięknych   bombek. To tutaj spędziliśmy sporo czasu. 

Oferowane w nim wyroby  przyprawiały  

o zawrót głowy i  powodowały ogromną dziurę  

w portfelu.  

 Niestety dzień w fabryce szczęścia dobiegał końca, 

trzeba było wsiadać do autobusu i odjeżdżać, ale jestem 

pewna, że jeszcze tam wrócę.  Myślę, że za każdym ra-

zem, gdy tam przybędę, będę odnosić wrażenie, jakbym 

tam była po raz pierwszy, ponieważ ludzie tam pracują-

cy oraz to wyjąt-

kowe miejsce 

wciąż będą 

wzbudzać mój 

podziw i za-

chwyt !         

 

Oliwia Janowska 
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Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  

w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym 

Caritas w Wysokiej 

W środę 13 

grudnia Wolon-

tariusze SKC 

wraz z opiekun-

ką - panią Ma-

rzeną Wołos 

udali się do 

Ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci w Wyso-

kiej. Tak, jak w ubiegłych latach przekazali podo-

piecznym placówki dary zebrane w czasie andrzej-

kowej akcji zorganizowanej w sklepie Stokrotka w 

Kraczkowej. Spotkali się z bardzo miłym przyję-

ciem ze strony dyrekcji i pracowników Ośrodka. 

Wolontariuszki ze wzruszeniem i dużą przyjemno-

ścią spędziły czas z dziećmi i zapewniają, że wizy-

ta ta na długo pozostanie w ich pamięci. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 

wsparcie akcji na rzecz podopiecznych Ośrodka 

Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wy-

sokiej. 

Kiermasz ozdób  

świątecznych  

Szkolnego Koła Caritas 

W środę 13 grud-

nia Szkolne Koło Caritas 

zorganizowało kiermasz 

ozdób świątecznych. 

Uczniowie mogli zakupić stroiki, bombki, choinki, 

pierniki i figurki, a wszystko to wykonane własno-

ręcznie przez wolontariuszy. Kolorowe „cudeńka” 

cieszyły się du-

żym zaintereso-

waniem, za co 

bardzo serdecz-

nie dziękujemy, 

gdyż nasza ak-

cja służy celom 

charytatywnym. Tym razem pragniemy wspomóc 

dzieci z naszej szkoły, które borykając się z trudną 

sytuacją materialną, nie mogą skorzystać z wyjaz-

dów i wycieczek szkolnych. 

Magdalena Gargała 

,,Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u 

kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz odwieczną Mi-

łość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w 

Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. 

Różne są w życiu „pory roku”: jeśli czujesz aku-

rat, że zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, 

że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią porą Twe-

go życia będzie wiosna: wiosna zmartwychwsta-

nia. Całość twojego życia sięga nieskończenie da-

lej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo." 

+ Z bazyliki św. Piotra przemawiał po polsku i w kilku 

innych "nietypowych" językach, np. po litewsku, ukraiń-

sku, węgiersku, czesku itp. Tak było np. w czasie pontyfikalnej Mszy św., rozpoczynającej pontyfikat 22 październi-

ka 1978 r. 

+ W lipcu 1992 przeszedł operację w celu usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym.  

+ Zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:17. 

+ Pogrzeb Karola Wojtyły odprawiał Joseph Ratzinger (który 11 dni później został następcą zmarłego papieża). 

+ Papież chorował na nieuleczalną chorobę Parkinsona.  

+ Uprawiał (jako pierwszy papież w historii) alpinizm, narciarstwo, kajakarstwo i pływanie. 

Gabriela Ruszel 
 

Ciekawostki z życia Jana Pawła II: 
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Dzień Babci i Dziadka są kolejno obchodzo-

ne 21 i 22 stycznia. Od dziecka robimy wtedy  miłe 

upominki, kupujemy czekoladki lub przygotowuje-

my laurki. Ale chyba niewielu z nas zastanawiało 

się, co 

dla nas 

robią 

dziadko-

wie i dla-

czego, 

tak na-

prawdę, 

to święto jest takie  ważne? 

Z babcią i dziadkiem nie wszyscy mamy 

bardzo zażyłe relacje. Nie widzimy się z nimi co-

dziennie jak z rodzicami i czasem nie są oni nieo-

dzowną częścią na-

szego życia, jednak 

mają na nie znaczący 

wpływ. Mama i tata 

wychowują nas, ale 

inaczej. Zwracają 

uwagę na inne spra-

wy i wydarzenia niż 

dziadkowie. Ci zaś są zawsze czuli i wyrozumiali. 

Rzadko nas karcą, a za to często rozpieszczają i fol-

gują. Dziadkowie pomagali rodzicom wpajać nam 

zasady dobrego wychowania, ciągle zwracali nam 

uwagę, że po domu nie biega się w brudnych bu-

tach, a na kanapie się siedzi, nie skacze. My, nie 

chcąc zrobić przykrości tak miłej osobie, jaką była 

dla nas babcia, grzecznie zdejmowaliśmy obuwie i 

mówiliśmy „przepraszam”. 

Gdy dziadkowie zwracają 

nam już uwagę, patrzymy 

na to z większym dystan-

sem. W końcu nie są tak 

decyzyjni wobec nas jak 

rodzice, ale jednocześnie na 

tyle ważni, by liczyć się z 

ich zdaniem. 

To są osoby, które przekazują nam wiedzę, 

doświadczenie, ale przede wszystkim uczą życia.  

 

 

Dużo starsi od nas, mają za sobą wiele do-

świadczeń i przeżyć. Opowiadają, jak wyglądało 

życie dawniej, gdy większość z nich miała własne 

gospodarstwo, a dzień był podporządkowany pracy 

na nim. Babcia i dziadek to też źródło opowieści o 

dziejach Polski,  polityce i zmianach, które w czasie 

 Dużo starsi od nas, mają za sobą wiele doświad-

czeń i przeżyć. Opowiadają, jak wyglądało życie 

dawniej, gdy większość z nich miała własne gospo-

darstwo, a dzień był podporządkowany pracy na 

nim. Babcia i dziadek to też źródło opowieści o 

dziejach Polski,  polityce i zmianach, które w czasie 

ich bogatego życia gwałtownie zachodziły. Z pew-

nością znacie niejedną ciekawostkę i zabawną hi-

storyjkę przedstawiającą wydarzenia w czasach, 

gdy elektronika nie była tak powszechnie używana, 

a Internet i komputery dopiero raczkowały w umy-

słach wynalazców. Dziadek z pewnością wytłuma-

czy nam temat, który nas interesuje i chętnie wda 

się w dyskusję. Nauczy praktycznych rozwiązań, 

gdy pojawia się zwyczajny gospodarski kłopot. 

Babcia za to, z łatwością opowie o tajnikach goto-

wania, co i jak działa, dlaczego najpierw tak, a nie 

inaczej, nauczy wyszywać, zacerować czy wywabić 

plamę. Wysłucha smutków i pocieszy. Na poznanie 

opowieści nie trzeba długo czekać, wystarczy po-

święcić chwilę na spotkanie z dziadkami i zadanie 

krótkiego pytania. Z pewnością to zauważyliście i 

odbyliście niejedną taka rozmowę z nimi, a zarazem 

podróż do przeszłości. 

Babcia i dziadek to też zabawa po prostu. To 

przecież oni pod nieobecność rodziców opiekowali 

się nami. Kupowali nam słodycze i zabawki.  

Dziadkowie zawsze pozwalają na więcej, no nie? 

I zdarza się, że to oni 

wstawiają się za nami u 

rodziców. Gdyby nie 

dziadkowie, to aż strach 

pomyśleć... 

Czy myśleliście o któ-

rymś z tych powodów, 

gdy składaliście im życzenia? Mam nadzieję, ponie-

waż babcia i dziadek to osoby, o których nie może-

my zapomnieć. I nie przypominajmy sobie o nich 

tylko ten jeden dzień w roku. Warto być dla nich 

miłymi przez cały czas, bo są po prostu niezastąpie-

ni. Pamiętajmy o tym i co dzień wykazujmy się 

życzliwością i pomocą wobec nich. 

Kinga Szmuc 

Ile znaczą dla nas dziadkowie? 
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Jak wiadomo 

utrzymanie 

porządku jest 

niezwykle 

trudne i wy-

maga zaanga-

żowania oraz 

chęci, a mimo 

to każdy z nas chciałby, aby jego pokój wyglądał 

czysto nie tylko na święta, lecz także na co dzień.  

Nie od dziś wiadomo, że w schludnym otoczeniu 

czujemy się lepiej i łatwiej nam cokolwiek znaleźć.  

Być może wielu z nas próbowało utrzymywać po-

rządek przez jakiś czas, jednak zniechęceni niepo-

wodzeniem całkiem to sobie odpuściliśmy. 

Poniższe sposoby mogą ułatwić ci sprząta-

nie pokoju: 

SYSTEMATYCZNOŚĆ -  jest to chyba najważ-

niejszy punkt, wymaga on jednak codziennego 

zaangażowania. Wystarczy, że co wieczór ro-

zejrzysz się po pokoju i odłożysz na miejsce 

rzeczy, które znalazły się nie tam, gdzie trzeba. 

ORGANIZACJA I SEGREGACJA - wyjmij 

wszystkie rzeczy na środek pokoju i zacznij je 

segregować, a następnie przydziel im w szafce 

stałe miejsce. Najlepiej jednak robić to stopnio-

wo, gdyż ogrom bibelotów może nas przerazić 

i zniechęcić. 

MINIMALIZM  - nie chodzi tu o to, aby od razu 

wyrzucać połowę swoich rzeczy. Choć nie za-

wadziłoby przeglądnięcie ich i pozbycie się 

tych niepotrzebnych. Wystarczy, że schowamy 

je do szafek, pudeł itp. Z dwojga złego lepiej, 

żeby zalegały one w miejscu, które nie rzuca 

się w oczy. Im mniej rzeczy znajduje się na 

wierzchu, tym łatwiej jest później ścierać kurz, 

a pokój wydaje się schludniejszy.   

NAWYKI - pomocnym tutaj może być wyrobienie 

sobie kilku prostych nawyków tj. ścielenie łóż-

ka, odkładanie ciuchów do szafy czy ogarnięcie 

biurka z niepotrzebnych śmieci. Już takie małe 

czynności pomogą zachować względny porzą-

dek. 

PODZIEL NA ETAPY -  jeśli jednak doprowa-

dziliśmy pokój do takiego stanu, że aż przeraża 

nas myśl o przystąpieniu do sprzątania i nie 

chcemy marnować na nie całego dnia, najlepiej 

będzie, jeśli podzielimy to sobie na etapy. Każ-

dego dnia sprzątajmy jedną część naszego po-

koju lub po prostu dany mebel. Aby dodatkowo 

zmotywować się na kolejne dni, dobrze jest 

zrobić zdjęcie PRZED i PO. 

Należy pamiętać, że nikt nie jest idealny, a bałagan 

to nie powód do załamania się. Najważniejsze to 

wytrwać w swoich postanowieniach. Powodzenia!  

Justyna Szydełko 

Jak utrzymać porządek? 

 

SKŁADNIKI:  

1 opakowanie -  

cukier wanilinowy  

0,5 łyżeczki - pro-

szek do pieczenia  

2 szklanki - mąka pszenna  

50 g - masło  

50 g - cukier puder  

2 łyżki - śmietana gęsta 18%  

2 sztuki - żółtko  

1 sztuka - jajko  

cukier puder do dekoracji 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj cukier wanilino-

wy, proszek do pieczenia i masło, posiekaj nożem. 

Żółtka i całe jajko utrzyj z cukrem pudrem, dodaj 

śmietanę. Połącz z mąką. Zagnieć ciasto i odłóż 

do lodówki na 30 minut. Po wyjęciu z lodówki 

zagnieć jeszcze raz, rozwałkuj i wycinaj foremką 

serduszka. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i 

układaj ciastka. Wstaw do piekarnika nagrzanego 

do 180°C. Piecz na rumiano około 15 minut. Gdy 

ostygną, posyp je cukrem pudrem. 

Magdalena Gargała, Magdalena Bem 
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Wielki Post w tym roku zaczął się w środę 14 

lutego od posypania głów popiołem, a skończy 

się w czwartek 29 marca. W chrześcijaństwie 

trwa 40 dni i  jest to czas pokuty przygotowują-

cy do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan 

świąt wielkanocnych. W Polsce zgodnie z obo-

wiązującym kalendarzem liturgicznym wielki 

post trwa do Wielkiego Czwartku, a w Wielki 

Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post 

paschalny.  

Tradycyjne nazwy niedziel wielkiego postu  

1.Wstępna – łac. Invocavit 

2.Sucha – łac. Reminiscere 

3.Głucha – łac. Oculi 

4.Środopostna – łac. Laetare 

5.Czarna – łac. Judica 

6.Palmowa – łac. Palmarum 

Tradycje i obyczaje wielkopostne 

Dawniej czas wielkiego postu był bliższy ludziom 

niż ówcześnie; był czasem pokuty i ograniczenia 

posiłków. Okres ten wyróżniał się na tle innych 

dni. Ludzie dokładnie wiedzieli, dlaczego poszczą. 

W  tym czasie chleb smarowało się powidłami lub 

maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmie-

tany, kawa również była bez śmietany i bez cukru, 

za to z palonych żołędzi. Inną z tradycyjnych po-

traw był kisiel owsiany. Piło się herbatę lipową, 

zamiast deserów podawano mało słodkie ciastka 

zwane "wiekuistymi", gdyż można je było jeść w 

pół roku po upieczeniu. 

Kobiety na sześć tygodni zdobiły się czarnymi 

agatami albo drobiazgami z hebanu i onyksu w sre-

brze. 

W czas postu nie wypadało grać skocznych polek i 

mazurków. Jeśli już, to smętne dumki i nokturny. 

Zdarzało się, że w czas postu dzieciom chowano 

zabawki, zostawiając tylko te naj-

bardziej zniszczone, a zamiast 

baśni czytano im żywoty świę-

tych. 

 W dzisiejszych czasach nikt 

praktycznie nie mówi o wielkim poście, dla wielu 

Środa Popielcowa jest zwykłym dniem tygodnia. 

Nikt nie trudzi się, aby odmówić sobie czegoś na 

ten czas. Tylko nieliczni postana-

wiają zrezygnować z jakiejś przy-

jemności, ale bardzo często podda-

ją się już na początku. Niewielu 

podejmuje faktyczne wyrzeczenia i 

walkę ze słabościami. Należy pa-

miętać jednak, że dla chrześcijanina Wielki Post 

jest czasem przygotowania do świętowania zmar-

twychwstania. W Wielkim Poście nie chodzi o ja-

kieś jednorazowe ćwiczenie czy umartwienie. Jest 

to czas coraz pełniejszego stawania się chrześcija-

ninem przez ukierunkowanie się na Chrystusa i 

zerwanie z grzechem oddzielającym od Boga. 

Przeżyjmy ten czas właściwie i owocnie dla naszej 

przyszłości. 

Justyna Dubiel 

WIELKI POST 

 

 

Rozdział 3 

Wreszcie nadszedł ten dzień. Dzisiaj miało odbyć 

się przedstawienie. Kornelia przyszła do szkoły 

podekscytowana. Weszła do sali, w której czekała 

 już pani McKenley. To ona organizowała wszyst-

ko. Nauczycielka odezwała się: 

-Dzień dobry Kornelio! Twój strój jest w kantorku. 

Podejdź tam! 

- Dobrze, dziękuję! - odrzekła dziewczynka. 

- Trzymam za ciebie kciuki - powiedziała. 

- Dziękuję! Postaram się wypaść jak najlepiej! 
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O godzinie 11:00 wszyscy zebrali się na sali gimna-

stycznej. Zaczął się spektakl. Dziewczynce poszło 

wspaniale. Na koniec wszyscy bili brawa. Niektórzy 

nawet rzucali kwiaty. Na scenie znalazło się rów-

nież pudełko z napisem: „Dla Kornelii”. Była bar-

dzo zaskoczona, gdyż nie spodziewała się żadnego 

prezentu. Postanowiła, że dopiero w domu spraw-

dzi, co to takiego.  

Po lekcjach wyszła ze szkoły. Bardzo ciekawił ją 

tajemniczy podarunek. Zjadła obiad i jak najszyb-

ciej pobiegła do swojego pokoju. Ściągnęła wieczko 

z pudełka i zobaczyła tam naszyjnik z przyczepio-

nym kluczem. Do tego dołączony był list, a w nim  

tajemnicze słowa: „W pięciokątnym domu, powiem 

ci skrycie, stoi zwierciadło, a w nim ujrzysz swe 

odbicie”. Bardzo ją to zdziwiło. Nie mogła zrozu-

mieć, co to ma znaczyć i kto jest autorem listu…. 

Aleksandra Cukierda 

WYWIAD 

Z ABSOLWENTEM 

Z Kingą Michna ubiegłoroczną absol-

wentką naszego Gimnazjum rozmawiała 

Kinga Bereś. 

Jaką szkołę wybrałaś i 

dlaczego właśnie tę? 

Wybrałam Liceum nr 2 w 

Rzeszowie. Powód jest 

prosty - najlepsza szkoła: 

wysoki poziom nauczania, 

dobra opinia. Oczywiste 

jest to, że każdy chce zdać 

maturę jak najlepiej. We-

dług mnie, ta szkoła dobrze przygotuje mnie zarów-

no do matury, jak i na studia.  

Czym Twoja szkoła różni się od naszej? 

Przede wszystkim tym, że nie ma zakazu używania 

telefonów. W mojej nowej szkole każdy może zna-

leźć coś dla siebie. Jest sporo kółek, zajęć dodatko-

wych, odpowiadających na różne zainteresowania.  

Można także wymienić kilka takich „fajnych” rze-

czy jak: korki na schodach, dwugodzinne spraw-

dziany z matematyki albo języka polskiego w po-

niedziałek rano czy też szatnia o wymiarach 2x2m 

dla całej klasy. 

Czy utrzymujesz kontakt z kolegami i koleżan-

kami z byłej klasy? 

 Jasne, przecież nie da się zapomnieć o ludziach, z 

którymi się spędziło 9 lat życia. Te lata były trochę 

szalone. Mało nauki, dużo zabawy i głupich pomy-

słów. Najlepsza była 3 klasa gimnazjum. Pewnie 

pamiętacie wybryki chłopaków z naszego rocznika. 

Za czym najbardziej tęsknisz?  

Za klimatem, wspólnymi wygłupami, nauczycielami, 

małą ilością nauki i przede wszystkim tym, że nasza 

szkoła była blisko. Jak wybierałam liceum, to pa-

trzyłam także na łatwość dojazdu. Wszystko wyda-

wało się być idealnie - dobra szkoła, a do tego blisko 

dworzec. Niestety jeżdżę z dworca, ale autobusowe-

go, a nie podmiejskiego, bo na złość musi być tam 

teraz remont. Czasami mam do wyboru biec w 5 min 

na autobus albo czekać 1-1,5h. 

Miałaś ulubionego nauczyciela?  

Każdego nauczyciela darzyłam wielkim szacunkiem, 

ale jasne, że miałam. Była nim oczywiście nasza pa-

ni wychowawczyni - Iwona Szczepańska. Była bar-

dzo opiekuńczą i wyrozumiałą nauczycielką. Nieste-

ty nie dotarłam jeszcze do szkoły w odwiedziny, ale 

planuję to zrobić w najbliższym czasie. 

Czy według Ciebie nasi nauczyciele byli wymaga-

jący? 

Gdybym była w gimnazjum, to pewnie odpowiedzia-

łabym, że tak. Jednak w porównaniu do mojego li-

ceum trochę łagodniej to wypada. Jest to zapewne 

związane z zakresem materiału. Wszyscy narzekają 

na matematykę i fizykę w gimnazjum. Uwierzcie mi, 

że macie bardzo łatwo. Wyobraźcie sobie fizykę, na 

której są zadania z wykorzystaniem kilku wzorów, 

aby zrobić 1 potrzebny do danego zadania.  

Jednym z łatwiejszych przykładów jest obliczenie 

gęstości Ziemi, przy podaniu jedynie jej promienia. 

Do tego jest potrzebna znajomość 3 wzorów.  

Co Cię najbardziej interesuje? Jakie jest Twoje 

hobby? 

Najbardziej mnie interesuje piłka ręczna. Niestety w 

Rzeszowie nie ma żadnego klubu dla dziewczyn.  
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Grunt to nie dawać za wygraną i się nie poddawać. 

Może kiedyś coś znajdę. 

Który przedmiot jest dla Ciebie najciekawszy? 

Myślę, że obecnie jest dla mnie najciekawsza fizy-

ka, tak zdecydowanie fizyka. Przedmiot trudny i nie 

kryję tego, że mi na razie za rewelacyjnie nie idzie. 

Lubię w niej zadania, których nie rozumiem. Jest to 

dla mnie takie wyzwanie. Poza tym jest po prostu 

ciekawa. 

I ostatnie pytanie, jakie masz plany na przy-

szłość? 

Rzecz jasna planów nie mam, jak to ja. Wszystko 

się okaże, ale najprawdopodobniej będę się kiero-

wać w stronę matematyki, fizyki, zawodów tech-

nicznych. Nie wiem, jak to się skończy, ale mam na 

zastanowienie się 3 lata. 

Dziękuję za rozmowę :) 

Ponad wszystko to książ-

ka autorstwa Nicoli Yoon. 

Opowiada o Madeline, 

która jest uczulona na 

wszystko. Dosłownie! Ni-

gdy nie opuszcza domu, a 

jedynymi osobami, które 

zna, są jej mama i pielę-

gniarka. Ale pewnego dnia 

musi zmierzyć się ze światem zewnętrznym. I wte-

dy poznaje jego… To bardzo ciekawa i ujmująca 

historia. Chcecie dowiedzieć się, jak potoczyły się 

losy bohaterki?  Przeczytajcie! 

Kamila Bartman 

   Anną Wojturską - 

nauczycielką matematyki w naszej 

szkole 

1. Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi, do 

którego chętnie wracam... mój dom rodzinny. 

2. Marzę o wyjeździe do... Francji. 

3. Najchętniej odpoczywam... pracując w ogro-

dzie. 

4. Przy tej piosence najbardziej się relaksuje... 

El mismo sol -Alvaro Soler. 

5. Gdyby nie było Internetu to... czytałabym wię-

cej książek. 

6. Książka, która zrobiła na mnie największe 

wrażenie... ,,Chata" Williama Paul Younga. 

7. Film, który ciągle mnie wzrusza... ,,Cuda z 

nieba". 

8. Ulubiona zabawa w dzieciństwie... zabawa w 

sklep. 

9. Coś co najbardziej cenię w ludziach... życzli-

wość. 

10. Co najbardziej mnie denerwuje... niepunktu-

alność. 

11. Gdybym nie była tym, kim jestem... pracowa-

łabym w banku. 

12. Deser, którym nigdy nie pogardzę... sernik. 

Oprac. Kamila Bartman 

 

  

ZRÓB TO SAM — internetowe inspiracje na 

dekoracje świąteczne 
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 Są umiejętności, które 

poznaliśmy na podstawie 

książek czy filmów i są  

też takie, które mamy za 

całkowicie nieosiągalne. 

Latanie bez pomocy ja-

kiejkolwiek maszyny, nie-

widzialność, nadludzka siła lub wzrok to tylko nie-

które z nich, bo wyobraźnia, która może je wmyślać 

na potrzebę chwili jest nieograniczona. Ale są 

umiejętności, które chcemy posiąść i są dla nas w 

zasięgu ręki. 

 Chcemy umieć ładnie rysować, by z łatwością 

oddać to, co siedzi nam w głowie. 

 Chcemy umieć ładnie śpiewać, by bez żadnego 

wstydu włączyć się do śpiewających i może przy 

okazji zdobyć jakąś pochwałę. 

 Chcemy umieć grać na instrumencie, bo wydaje 

nam się to ciekawe i fajne. 

 Chcemy umieć ładnie tańczyć, by na imprezach 

nie zachowywać się jak osoba z dwiema lewymi 

nogami. Chcemy umieć jakiś temat, by wreszcie 

zrozumieć, o co chodzi pani na 

lekcjach…. 

 Mogłabym tak wymieniać bez 

końca. Wypowiadanie się, kaligra-

fia, robienie zdjęć, granie w jakąś 

grę, składanie filmów… Tylko 

zauważcie, że wszędzie pisałam 

umieć, nie nauczyć się. To drugie wy-

maga wysiłku. Tego już nam się nie 

chce. Wiąże się bowiem z poświęce-

niem  czasu i pracą. Codziennie lub 

co tydzień. Umiejętności najpierw musimy nabyć, 

bo niewielu z nas się urodziło np. z talentem do gry 

na gitarze. Ale nie martwcie się, mało też urodziło 

się jako beztalencie. Trzeba ten ta-

lent tylko odkryć. Rysowanie co-

dziennie i ćwiczenie tego z różnymi 

poradnikami w Internecie może wy-

dawać się nieużyteczne, ale po coś 

są te poradniki, prawda? Służą właśnie temu, aby 

się nauczyć. Nie  możesz się zmotywować do co-

dziennych ćwiczeń tańca czy gry? Niech to stanie 

się dla ciebie obowiązkiem. Jest wiele 

osób, które służą za trenerów i instruk-

torów, chętnie  w rozwijaniu talentu. A 

co z nauczeniem się wiadomości z za-

kresu jakiegoś tematu, czy to do szkoły, czy innego, 

który cię ciekawi? A książkę otworzyć próbowałeś? 

A może warto poprosić o pomoc inną osobę, jeśli 

nadal nie rozumiesz? Może wytłumaczenie innymi 

słowami sprawi, że pojmiesz to, co było dla ciebie 

nie do ogarnięcia. 

To jak? Chcesz nadal umieć, czy zrobisz coś w stro-

nę nauczenia się? 

Kinga Szmuc 

Mówi się, że za odczuwanie 

miłości odpowiedzialne jest 

serce, a mózg jest od racjonal-

nego myślenia. Jednakże stan 

miłosnego upojenia bierze 

swój początek właśnie w mózgu, a odpowiedzialne 

za to są procesy biochemiczne. Mózg zakochanej 

osoby zaczyna wytwarzać różne substancje che-

miczne, które sprawiają, że człowiek przejawia 

objawy jak po zażyciu narkotyku, a wszelakie do-

legliwości ustępują, bądź stają się niezauważalne. 

Kiedy koncentrujemy się na obiekcie miłosnym, 

szczególnie intensywnie reaguje obszar zwany ją-

drem ogoniastym oraz ten związany z produkcją 

dopaminy i adrenaliny. Dopamina -  tzw. hormon 

szczęścia to neuroprzekaźnik sterujący procesami 

emocjonalnymi, wyzwalający w nas wszelkie źró-

dła przyjemności. To właśnie te związki sprawiają, 

że w nocy nie możemy spać, mamy więcej energii 

i jesteśmy w stanie zrobić dosłownie wszystko. 

Jednak miłość, to też i stres – adrenalina i kortyzol 

są przyczyną szybkiego bicia serca, czy spoconych 

rąk. 
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A dlaczego ludzie zakochani myślą irracjonalnie? 

Okazuje się, że kiedy się zakochujemy, kora czoło-

wa mózgu odpowiedzialna właśnie za logiczne my-

ślenie i trzeźwość umysłu jest po prostu nieaktywna. 

Jesteśmy wówczas mniej krytyczni i znikają wszel-

kie obawy i wątpliwości, można więc stwierdzić, że 

powiedzenie „miłość jest ślepa” jest poniekąd  praw-

dziwe.  

Gdy zauroczenie mija i  stajemy się bardziej zaanga-

żowani, do akcji wkracza oksytocyna. Wyzwala ona 

w nas np. potrzebę bliskości drugiej osoby.  

Oczywiście to tylko kilka z wielu przykładów  sub-

stancji chemicznych związanych z uczuciem zako-

chania. Jednak podsumowując, można zauważyć, że 

to mózg a nie serce szaleje z miłości, a ta jest najlep-

szym lekarstwem na wszystko. 

Małgorzata Drozd 

Na lekcji nauczycielka krzyczy na Jasia: 

- Twój tatuś będzie miał przez ciebie siwe włosy! 

Jasiu na to, jak gdyby nigdy nic: 

-  Ale się będzie cieszył! Teraz jest łysy! 

- Tato, czy wiesz który po-

ciąg ma największe opóźnie-

nie? 

- Nie wiem, Krzysiu. 

- Ten, który obiecałeś mi w 

zeszłym roku na urodziny. 

- Pożycz mi dziesięć złotych. 

- Nie mam przy sobie. 

- A w domu? 

- W domu? Dziękuję, wszyscy zdrowi. 

    1.       
        

  2.         
        

        3.   
        

    4.       
        

    5.       
        

    6.       
        

7.           
        

        8.   
        

    9.       
        

  10.         
        

1. Owoc lub ptak 

2. Nosi ją kelner 

3. Stan stały wody 

4. Lokomotywa, Ptasie radio, 

Słoń Trąbalski 

5. Osoba bez partnera 

6. W latach przestępnych ma 

29 dni 

7. Grecka bogini miłości 

8. Zapis dźwięku 

9. Kolor w kartach 

10. Krój pisma 

Kinga Szmuc 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
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Substancje 
 

proste                                                           złożone 

pierwiastki chemiczne                               związki chemiczne 

                                                                                 np. H2O 

                                                                        CO2 

 

metale                      niemetale 
np. Mg                              O 

       Pb                              C 

       Ag                              N 

 

 

Pierwiastki chemiczne — substancje proste, któ-

rych nie można rozdzielić na substancje prostsze za 

pomocą reakcji chemicznych. 

Związki chemiczne — substancje złożone z co naj-

mniej dwóch pierwiastków chemicznych, połączo-

nych ze sobą trwale. 

Wzory 

   Sumaryczne:                                    Strukturalne: 

   CO2                                                    O = C = O 

 

Reakcje chemiczne 

Analizy: 

jeden substrat         kilka produktów 

Syntezy: 

kilka substratów       jeden produkt 

Wymiany: 

kilka substratów         kilka produktów 

 

 Podstawowe prawa chemiczne 

 

Prawo zachowania masy: 

W układzie zamkniętym łączna masa substratów bio-

rących udział w danej reakcji chemicznej jest równa 

łącznej masie produktów otrzymanych w tej reakcji. 

 

Prawo stałości składu związku chemicznego: 

Stosunek mas pierwiastków chemicznych w każdym  

chemicznym jest stały i charakterystyczny dla każde-

go związku chemicznego. 

Stężenie procentowe  

 

To liczba gramów substancji (ms) rozpuszczonej w 

100g roztworu (mr). 

 

 

Powietrze 

Składniki o stałej zawartości: 

Tlen - ok. 21% 

Azot - ok. 78% 

Gazy szlachetne (głównie argon) - ok. 1% 

 

Składniki o zmiennej zawartości: 

Woda 

Tlenek węgla (IV) 

Masa atomowa (u), liczba masowa — liczba nukle-

onów, czyli protonów lub elektronów 

Symbol pierwiastka 

Nazwa pierwiastka 

Liczba atomowa (porządkowa) 


