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Witamy

„Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,/Którzy
chcą, żeby młodzi nie
szaleli.'' W tej fraszce Jan
Kochanowski pokazuje, że
dorastanie bez szaleństw
jest niemożliwe, a wiosna
stanowi symbol młodości.
No i nadeszła... upragnio-

na, wyczekiwana. Słońce
mocniej świeci, robi się
coraz cieplej. Ale niestety,
wiosna to także czas, kiedy nadchodzą egzaminy
g i m n a z j a l i st ó w
o ra z
ósmoklasistów. Uczniowie, trzymamy za was
kciuki, abyście napisali je
jak najlepiej, a potem
żebyście dostali się do

Waszych wymarzonych
szkół średnich. Życzymy
powodzenia !!!

Redakcja

W tym numerze:

Wielkanoc tuż, tuż...
W niedzielę 21 kwietna
tego roku będziemy obchodzić Wielkanoc. Obrzędy
Wigilii Paschalnej Wielkiej
Nocy stanowią serce
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Rozpoczynają się w
sobotę po zapadnięciu zmroku, „Nie
wolno ich rozpocząć,
zanim nie zapadnie
noc, a należy je zakończyć przed świtem”. Poprzedzający
Wielkanoc tydzień,
stanowiący okres
wspominania najważniejszych dla
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim
Tygodniem. Ostatnie
trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmar-

twychwstania znane są
jako Triduum Paschalne
(Triduum Paschale). W
naszych domach w ten-

niedzielny poranek szykuje
się śniadanie Wielkanocne,
na talerzach powinno

Ferie, ferie...
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Domowe gofry
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wówczas znaleźć się po
jednej rzeczy z koszyczka, który poświęciliśmy w
Wielką Sobotę. W koszyczku powinny być się:
jajka, baranek, sól,
chleb, wędlina, chrzan i
masło. Wielkanoc to
czas, który spędzamy z
rodziną, więc życzę
wszystkim wesołego jaka
i mokrego dyngusa.

Doris
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Ferie zimowe to
czas, kiedy my, uczniowie, wraz ze
swoimi rodzicami
lub też sami, wypoczywamy. Zarówno
my, jak i osoby dorosłe potrzebujemy
odpoczynku od
szkoły i innych codziennych zajęć,
które nierzadko są dla
nas bardzo obciążające.
Nie chodzi tutaj jedynie
o odpowiednią ilość snu

„Hu! hu! ha! Hu! hu! ha!
Nasza zima zła! ''

i nasi rodzice odpoczną
od nas. Lecz byłoby to
zbyt proste...Od momentu wyjazdu dostajemy miliony telefonów, SMS-ów od
naszych najbliższych:
„Dojechaliście już?
Wszystko w porządku? Niczego
Wam nie brakuje?
Ubierz się ciepło” i
wiele, wiele innych. Bo
tak naprawdę
to po
i odpoczynek fizyczny.
Istotniejsze okazuje się wysłaniu nas
odprężenie na poziomie na wymarzony
wyjazd, nasi
mentalnym i psychiczrodzice myślą z
nym. Stresujące sytuacje w szkole powodują, reguły o naże stajemy się podener- szym bezpieczeństwie, jak
wowani i przemęczeni.
Na dodatek, wielu z nas również czy
na co dzień nie ma cza- dobrze spędzasu na aktywność fizycz- my ten czas.
Jeśli zaś wyjeżną, a to właśnie ruch
dżamy z naszymi rodzipozwala wyładować
cami, są oni spokojniejsi
nadmiar emocji, podo nas, ale za to mają
nieść poziom energii i
nas na głowie. Kiedy
poprawić ogólny nastrój. Dlatego warto wy- wypoczywamy w górach, możemy jeździć
jeżdżać! Wracając. Do
tematu.. Jeśli wybierze- na nartach, snowboarmy wyjazd, to zapewne dzie, a także sankach.

Ponieważ, jeśli nawet
śnieg nie spadnie, to
stoki są sztucznie naśnieżane. Będąc tam,
koniecznie musimy wybrać się na kulig, gdyż
wiele hoteli i pensjonatów organizuje takie
atrakcje. Wspólna przejażdżka wśród ośnieżonych gór zakończona
pieczeniem kiełbasek
przy ognisku będzie
wspaniałym wspomnie-

niem.
Natomiast zostając w
domu, możemy wybrać
się na łyżwy, do których
nie potrzeba śniegu. W
naszej okolicy czynne
było lodowisko w Rudni-

kach. W ciągu
dwutygodniowego wypoczynku
była specjalna
promocja dla
uczniów uczących się w szkołach naszej gminy. Mogliśmy
także rozwijać
swoje pasje,
uczestnicząc w różnego
rodzaju warsztatach:
plastycznych, tanecznych, sportowych, muzycznych, gastronomicznych. Spotykając się z
przyjaciółmi, możemy
organizować turniej gier
planszowych. Wspólna
zabawa przy rozgrzewającej gorącej czekoladzie
to moment dający mnóstwo radości. A w czasie
zimowych wieczorów

przy kominku z przyjemnością możemy zatopić
się w naszej ulubionej
lekturze. Ale to już było… Teraz cieszmy się
wiosną

Paul
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To już było...
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Dzień Kobiet
8 marca bieżącego roku w
naszej szkole świętowaliśmy Dzień Kobiet. Przewodniczący samorządu
szkolnego chodził po klasach i rozdawał nauczy-

życzenia. Dziewczyny ze
wszystkich klas dostały
prezenty na czas. Mam
nadzieję, że wszystkie kobiety dostały prezenty od
swoich mężczyzn. ;)

Doris
cielkom ręcznie rrobione

kwiaty i składał piękne

Walentynki
Nasza szkoła 14 lutego
obchodziła Dzień Zakochanych, czyli Walentynki.
Tego dnia samorząd
szkolny roznosił kartki
walentynkowe, a tydzień
później została zorganizowana dyskoteka szkolna. Ale może trochę więcej o tym święcie?

sce Walentynki popularność uzyskały w
latach 90 XX w.

Z

Jego nazwa pochodzi od
imienia św. Walentego.
Zwyczajem tego dnia
jest wysyłanie walentynek do naszych sympatii,
a także dawanie drobnych upominków. W Pol-

Prima aprilis
Prima aprilis, dzień żartów – obyczaj obchodzony pierwszego dnia
kwietnia w wielu krajach
świata. Polega on na robieniu żartów, celowym
wprowadzaniu w błąd,
nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli
w coś nieprawdziwego.
Tego dnia w mediach
pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju
nie jest dokładnie wyjaśnione. Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy

Zachodniej przez Niemcy
w epoce nowożytnej w
XVI wieku. W XVII w. został już uznany za „modę
staroletnią”, zaczął on być
wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej
występuje do dzisiaj.
Pierwszego kwietnia poświęcano opowiadaniu
zmyślonych historii, robieniu przeróżnych dowcipów
i naigrawaniu się z naiwnych bądź nieostrożnych
ludzi. Dzień ten uważano
za niepoważny i starano
się nie robić wtedy żadnych ważnych rzeczy. Dziś

pierwszy kwietnia obchodzimy jako dzień radosny,
w którym celowo próbuje
się wprowadzić innych w
błąd. Z robieniem psikusów
przez dzieci w wieku szkolnym związany był w niektórych regionach także 12

marca – dzień św. Grzegorza, patrona uczących się.
Obyczaj ten nosił nazwę
gregorianek lub gegołów.

Oliwia

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/
wiki/Prima_aprilis
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PRZEPIS NA DOMOWE GOFRY
SKŁADNIKI
OK. 6 SZTUK

•
•
•
•
•
•
•
•

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu
1 łyżka cukru wanilinowego
2 jaja
1/2 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub roztopionego masła
1 i 1/3 szklanki mleka

PRZYGOTOWANIE
•

Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier wanilinowy. Wszystko
wymieszać a następnie dodać jajka, olej
roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem
na gładką masę, tylko do połączenia się
składników. Ciasto można odstawić aby
odpoczęło (na około 15 minut), ale nie jest
to konieczne.
• Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez
około 3 - 3,5 minuty lub przez czas podany
w instrukcji gofrownicy. Nakładamy ciasto
chochlą i wypukłą stroną łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej powierzchni.
Gofry po upieczeniu odkładać na metalową
kratkę. Posypać cukrem pudrem i polać syropem klonowym. Lub podawać z ulubionymi dodatkami np. marmoladą, dżemem,
owocami i bitą śmietaną. SMACZNEGO !
Ami
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