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Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 

Marzec 2017r. Nr 7/2016/2017 

W tym numerze głównym tematem będzie 

wiosna i wszystko z nią związane. Podamy pro-

pozycje fryzur czy wiosennych rzeczy, które mo-

żemy wykonać samodzielnie w domu. Nasze 

starsze koleżanki, które już  opuściły  naszą 

szkołę, przedstawią nam swoje refleksje na te-

mat nowej szkoły średniej. Wszystkim czytelni-

kom życzymy miłego początku wiosny. 

Redakcja To & owo 
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Marzec jest trzecim z  koleji miesiącem w kalendarzu gregoriańskim, ma 31 dni. Nazwa marzec pochodzi od łacińskiej 

nazwy Martius (miesiąc Marsa). Natomiast po staropolsku nazywa się brzezień. W tym miesiącu na półkuli północnej 

następuje równonoc wiosenna, a na półkuli południowej  równonoc jesienna. 21 marca następuje pierwszy dzień astro-

Wykonała Karolina Kula, kl.IIIb na podsta-

wie www.wikipedia.pl 

Co w marcu urośnie, zmarznie w maju. 

W marcu jak w garncu. 

Ile mgły w marcu, tyle deszczu w lecie. 

W świętej Halszki dzionek (2 marca) nuci już skowronek. 

Na Świętego Kazimierza (4 marca) wyjdzie skowronek spod pierza. 

Męczennicy (10 marca), jeśli psocą, będzie padać Wielką Nocą, a gdy kropla nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.  

Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie wadzi. 

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju. 

Na świętego Grzegorza (12 marca) idzie zima do morza. 

Gdy Matylda spotka się z boćkiem (14 marca), będzie szczęście za każdym kroczkiem.  

Gdy święty Józef (19 marca) pogodny, roczek będzie urodny. 

Jak po Benedykcie (21 marca) ciepło, to i w lecie będzie piekło. 

Święta Łucja (25 marca) dnia przyrzuca. 

Gdy przed Zwiastowaniem (25 marca) żaby rzegocą, to im po Zwiastowaniu jeszcze gęby zmarzną.  

Marzec przychodzi wilkiem, odchodzi barankiem. 

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śnieg. 

Na Zwiastowanie (25 marca) zlatują się bocianie. 

Gdy woda zimą huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 

Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj. Karolina Kula, kl. IIIb 

To jedna z czterech podstawowych po r roku w stre-

fie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowa-

nymi temperaturami powietrza z rosnącą s rednią dobową 

oraz umiarkowaną ilos cią opadu atmosferycznego. Wiosna 

astronomiczna rozpoczyna się w momencie ro wnonocy wio-

sennej i trwa do momentu przesilenia letniego. Podczas wio-

sny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuz sza od po-

ry nocnej, a ponadto z kaz dą kolejną dobą dzien  jest dłuz szy, 

a noc kro tsza. Temperatura powietrza 

wiosną waha się między  5 a 15°

C, rzadko spada poniz ej 

0 °C.  Za miesiące wio-

senne na po łkuli po łnocnej uznaje 

się marzec, kwiecien  i maj,  

a na południowej wrzesien , paz dziernik i listopad.  W XX 

wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się 

zwykle 21 marca, zas  w miarę przybliz ania się kon ca stulecia 

coraz częs ciej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzien  wio-

sny przypadł na 21 marca , zas  wszystkie kolejne do roku 

2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku 

– 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 mar-

ca nastąpi dopiero w roku 2102. Przyczyną zjawiska jest 

ruch punktu Barana związany z precesją ziemskiej osi rota-

cji. 

Klaudia Skoczeń, kl. IIIc 

https://sebulek135.wordpress.com/2014/04/28/artykul-o

-wiosnie/ 

https://sebulek135.wordpress.com/2014/04/28/artykul-o-wiosnie/
https://sebulek135.wordpress.com/2014/04/28/artykul-o-wiosnie/
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Wiosna to najbardziej oczekiwana pora roku. Srogie mrozy i opady śniegu 

wreszcie odchodzą w zapomnienie, a cała przyroda budzi się do życia.  

21 marca czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny utarł się zwyczaj topie-

nia marzanny. Oprócz Polaków obrzęd ten obchodzą także Czesi i Słowacy. 

Skąd wywodzi się zwyczaj topienia marzan-

ny? 

Historycy sprzeczają się co do genezy tego znane-
go obrzędu. W swoich dziełach marzannę wspo-

minał Jan Długosz, który uosabiał w niej polską 

boginię, a sam zwyczaj wiązał z przyjęciem  

przez Polskę chrześcijaństwa. Badacze historii 

głoszą też tezę, wedle której topienie słomianej 

kukły miało odpędzać morowe powietrze, którzy 
ściągnęło w średniowieczu  

na Europę zarazę. 

Obrzęd topienia marzanny odbywał się  

w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, którą zwy-

kło nazywać się Białą, Czarną lub Śmiertną. 

Mieszkańcy miast wieszali kukłę na kiju, ścinali 

głowę, rozrywali ją na strzępy, a następnie palili 

lub topili. Jeśli podczas rytuału ktoś  

z uczestników upadł  

lub potknął się, odczytywa-

no to jako zły zwiastun. 

Co symbolizuje marzanna? 

Historia tej słomianej lalki sięga czasów Słowian Za-

chodnich i wiąże się z boginią słowiańską, która sym-

bolizowała zimę i śmierć. Historycy przywołują wiele 

imion wspomnianej bogini. Oprócz marzanny określa 

się ją także takimi nazwami jak mora, morana, ma-

renka, śmiertka, śmiercicha. Niektórzy badacze dopa-

trują się w niej demona, a nie bogini. Niezależnie  

od imienia, kukła ta niosła ze sobą określoną symbo-

likę. Uosabiała wszystkie nieszczęścia, nie tylko zimę 

i choroby. Zwykło przyjmować się, że wszystko, co 

złe, tkwiło w tej słomianej lalce. Aby wyzbyć się całe-

go nieszczęścia, kukłę topiono bądź palono. Słomianą 

lalkę ubierano w białe płótno. Na Śląsku lalce zakła-

dano na głowę wianek i pleciono warkocze ze wstąż-

kami. Magiczny wydźwięk tego obrzędu współcześnie 

nie wzbudza powszechnej aprobaty. Za rządów mini-

stra edukacji Romana Giertycha wpłynął nawet wnio-

sek o wprowadzenie zakazu topienia marzanny  

przez uczniów. Pomimo tego typu sygnałów zwyczaj 

topienia marzanny zachował się  

w większości polskich szkół. Koja-

rzony jest jednak z zabawą z okazji 

nadejścia wiosny, a nie magiczną 

symboliką wygnanego zła. 

Justyna Podczerwińska kl.IIIc 

Źródła: 

Grafika google 
http://www.fokus.tv/news/topienie-

marzanny-skad-sie-wzial-ten-

zwyczaj/1449 

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w 30 krajach. Mężczyźni 
wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, 

koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Ru-

munia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas którego dzieci 
ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom. 

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym 

Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień 

marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodno-

ścią. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami  

i spełniali ich życzenia. W Polsce święto było popularne w okresie PRL. 

W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo 

ofiarowywano goździki, a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowa-

no portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego . W zakładach 

pracy czy szkołach był obcho-

dzony obowiązkowo. Była to 

okazja do uzupełniania braków  

w zaopatrzeniu, dlatego wręcza-

no paniom takie dobra materialne 

jak rajstopy, ręcznik, ścierka, 

mydło, kawa. Dzień ten, podob-

nie jak inne uroczystości: Dzień Czynu Partyjnego, 

Dzień Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pracownika 

Przemysłu Spożywczego – według niektórych 

istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli  

o "przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości  

do wielkich idei pokoju i socjalizmu". Świadczą o tym chociażby tytuły 

ówczesnych artykułów: "Kobiety w szeregach ORMO podejmują 

zobowiązania dla uczczenia swego święta", "Tysiące kobiet staje  

w szeregach przodowników pracy", "Kobiety uczczą swoje święto 

wzmożonym współzawodnictwem pracy".  

Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, 

czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego 

traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słod-

ycze. 

Katarzyna Kocańda, kl.Ic 
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KWIATY 

Kwiaty to tradycyjny 

prezent, który kupuje-

my z okazji Dnia Ko-

biet. Najbardziej popu-

larne są goździki albo 

tulipany. Jednak za bukiet róż z pewno-

ścią żadna z pań się nie obrazi. W zależno-

ści od naszego budżetu możemy zakupić 

kwiaty jako główny prezent albo dodatek 

do podarunku.  

BILET DO SPA, SAUNY, MASAŻ...  

Relaksujący pobyt w SPA czy masaż zamó-

wiony u specjalisty na pewno ukoi nerwy 

związane z pracą czy proble-

mami życia codziennego.  

W wielu miastach znajdzie-

my firmy oferujące tego typu 

usługi. 

WSPÓLNA WYCIECZKA  

Jeżeli pogoda będzie sprzyjać, war-

to wybrać się gdzieś poza dom.  

W zależności od upodobań konkret-

nej pani, możemy sprawić niespo-

dziankę na Dzień Kobiet i wyjechać w góry czy w ja-

kieś inne urokliwe miejsce.  

BIŻUTERIA 

Biżuteria – podobno najlepszy przyjaciel 

kobiety. Oczywistą rzeczą jest 
fakt, ze każda kobieta lubi 

„błyskotki” w dobrym stylu. Je-

żeli znasz gust swojej ukocha-

nej, podaruj jej np. piękne kol-

czyki, które codziennie będą jej 

przypominać o Twoim uczuciu.  

Justyna Podczerwińska kl.IIIc 
Źródła: grafika gogle 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3774129,prezent-na-

dzien-kobiet-oryginalne-prezenty-dla-pan-jaki-prezent-kupic-
kobiecie-pomysly-foto,id,t.html 

http://mamnatosposob.pl/prezent-na-dzien-kobiet-x-pomyslow-na-

prezent-dla-kobiet/ 

Endemit  jest to gatunek rośliny lub zwierzęcia rzadko spotykany, unikatowy dla danego miejsca albo regionu. Wy-

stępuje on na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej niewystępujący naturalnie. Flora Polski uboga jest w endemi-

ty, czego przyczyną jest brak barier oddzielających nasz kraj na wschodzie i zachodzie oraz silne zniszczenie flory 

przez zlodowacenia plejstoceńskie. Najwięcej endemitów występuje w górach – Tatrach, Pieninach i Sudetach 

(zwłaszcza w Karkonoszach). 

Oto kilka przykładów endemitów występujących w Polsce:  

Skalnica tatrzańska                                                          Pszonak pieniński  Darniówka tatrzańska  Kozica tatrzańska                

 Maria Chlebek kl. 3c 

http://eszkola.pl/geografia/endemity-w-polsce-6780.html?strona=2 
http://ekologaibrel.blogspot.com/2013/05/roslinne-relikty-i-endemity-

polski.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Endemit 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3774129,prezent-na-dzien-kobiet-oryginalne-prezenty-dla-pan-jaki-prezent-kupic-kobiecie-pomysly-foto,id,t.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3774129,prezent-na-dzien-kobiet-oryginalne-prezenty-dla-pan-jaki-prezent-kupic-kobiecie-pomysly-foto,id,t.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3774129,prezent-na-dzien-kobiet-oryginalne-prezenty-dla-pan-jaki-prezent-kupic-kobiecie-pomysly-foto,id,t.html
http://mamnatosposob.pl/prezent-na-dzien-kobiet-x-pomyslow-na-prezent-dla-kobiet/
http://mamnatosposob.pl/prezent-na-dzien-kobiet-x-pomyslow-na-prezent-dla-kobiet/
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Do Polski zaczyna zlatywać coraz więcej ptaków zwiastujących wiosnę. Lasy opuszczają jemiołuszki, gile i czeczotki, 

które spędzają u nas zimę. Na ich miejsce przylatują ptaki, które wracają z zimowisk według stałego kalendarza powro-

tów. A pierwsi heroldowie nadchodzących przemian pojawiają się już na przełomie lutego i marca.  

Skowronek                                                                                                                                                                                                                                                                

Od kiedy możemy delektować się 

śpiewem skowronków? Już  

na przełomie lutego i marca. Trud-

no je zauważyć na polach i łąkach, 

gdyż są barwy ziemistoszarej i tylko nieznacznie wiel-

kością przerastają wróbla. Według szacunków OTOP 

w  Polsce gniazduje ponad 7 mln par skowronków. 

 

Czajka 
Wczesnym zwiastunem wiosny jest 

także czajka, która już w marcu 

przylatuje na lęgowiska. Zdarza się, 

że czajki w Polsce można spotkać 

już pod koniec lutego. Czajkę rozróżnić można  

po charakterystycznym czubku oraz biało-

czarnym ubarwieniu. 

Żuraw                                                                                                                                                                      
Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest żuraw. 

Ptak ten wraca do Polski na przełomie lutego i marca. 

Również w maju może się zdarzyć, że usłyszymy  

nad głowami donośny gardłowy 

głos zwany klangorem i zobaczymy 

przelatujący klucz żurawi. Żuraw to 

najokazalszy i największy z naszych 

ptaków. 

Bocian biały  
Zaraz za żurawiami do Polski zaczynają zlatywać 

bociany białe (od drugiej polowy marca). Bociany, 

które zimę z reguły spędzają w Afryce, w podróż 

powrotną wyruszają w pierwszej połowie lutego. 

Ich powrót trwa około sześciu tygodni. Z reguły boćki wracają  

do tego samego gniazda – po przylocie zaczynają je remontować 

i poprawiać. Nie czekają jednak na powrót dawnego partnera. 

Jeśli ten zjawi się zbyt późno, w gnieździe może już nie być  

dla niego miejsca. W Polsce najwięcej bocianów bytuje na północ-

nym wschodzie Polski – na Mazurach czy na Suwalszczyźnie. Tam 

jest mnóstwo terenów, na których mogą żerować, a mieszkańcy 

traktują je bardzo przyjaźnie. 
Maria Chlebek klasa 3c  
http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptasie-zwiastuny-

wiosny-ktore-ptaki-na-wiosne-wracaja-do-polski,20333,4.html 

KO=W      KIEREK  BU  R=J                

W

ITUR=CU  

Rozwiązanie: 

Z rozwiązaniem rebusu proszę zgłaszać się do Justyny Podczerwińskiej kl. IIIc lub do P. Moniki Czapli. Czeka-

ją NAGRODY! 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 
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Wiosna tuż, tuż, dlatego warto tchnąć trochę koloru do naszych szarych wnętrz. W tym numerze 

pokażę kilka pomysłów, jak sprawić, aby wasz pokój tryskał tęczą.  

Kwiatowe drzewko 

Potrzebujemy: gałęzie – można wykorzystać gałązki zerwane na spacerze czy dekoracyjne kupione w kwiaciarni, papiero-

we serwetki – lub nieduże sztuczne kwiaty. Zamiast robić kwiatuszki można wykorzystać sztuczne, klej na gorąco –  

do przyklejenia kwiatów. 

Wykonanie: 

Dużą serwetkę przecinamy na 4 części (według zgięć powstałych po rozłożeniu). Jeden 

kwadrat składamy na coraz mniejsze i mniejsze, aż bardziej złożyć się nie da. Następ-

nie nożyczkami wycinamy płatki. 

Płatki rozkładamy i troszkę rozdzielamy poszczególne warstwy serwetki, tak by kwiatek 

ostatecznie był pełniejszy i ładniej się prezentował. Z kilku rozdzielamy warstwy na 3 

części, tworząc mniejsze kwiatki. Tutaj jest pełna dowolność i w zależności od tego, 

jak wielu warstw użyjemy, uzyskamy różny efekt. Kolejny etap to zwijanie kwiatków. 

Końcówki sklejamy klejem na gorąco i przyklejamy do gałązek. Gotowe! 

Łapacz snów 

Potrzebne: Kolorowa włóczka, piórka w różnych kolo-

rach, pistolet na klej, kolorowe koraliki, guziczki i wstą-

żeczki, tamborek drewniany/metalowy drut/ gałązki, z któ-

rych będzie można stworzyć okrąg, haftowana serwetka, 

która posiada taką samą średni-

cę jak Twój tamborek, nożycz-

ki. 

Wykonanie: Pierwszym kro-

kiem jest sklejenie, za pomocą 

pistoletu, tamborka. Zrób to  

w taki sposób, aby jego końce 

były ze sobą połączone. Gdy 

klej zaschnie, owiń tamborek  

za pomocą włóczki. Kolejnym 

krokiem jest przyklejenie haftowanej serwetki. Ponownie 

użyj do tego pistoletu na klej. Przyłóż koronkową serwetkę 

do obręczy w taki sposób, aby znajdowała się na środku. 
Następnie naciągnij i przyklej jej końce do tamborka. Tak 

przyklejoną serwetkę pozostaw do wyschnięcia. Dla bar-

dziej wprawionych: zamiast serwetki możesz spróbować 

zapleść w środku sieć za pomocą włóczki. Gdy serwetka 

jest już przymocowana do obręczy, przyszedł czas na do-

datki! Piórka, tasiemki, koraliki, wstążeczki- teraz one 

będą odgrywały główną rolę. Gdy dopasujesz do siebie 

całą kompozycję, przymocuj ją do obręczy łapacza. Wy-

brane elementy przywiąż w taki sposób, żeby wiązania 

znajdowały się na tylnej stronie łapacza snów. Przywiąza-

ne wstążeczki możesz przyciąć i następnie przywiązać  

do nich piórka z koralikami. Gotowe. 

Kwiatowa kula 

Potrzebujemy: pianki florystycznej w kształcie kuli, sztucz-

nych lub żywych kwiatów (ilość jest zależna od wielkości 

kuli), cienkiego drucika, nożyc, złotej tasiemki 

Wykonanie: Pierwszym krokiem jest owinięcie pianki flory-

stycznej za pomocą drucika. Wbij drut w środek kuli. Następ-

nie zawijaj drut w obwodzie pianki, gdy dojdziesz do środka, 

powtórz czynność ponownie. Czynność powtarzaj do momen-

tu, w którym Twoja pianka bę-

dzie owinięta w taki sposób, jak 

na poniższym zdjęciu. Kolejnym 

krokiem jest owinięcie drutu  

na środku pianki. Złap owiniętą 

kulę i zacznij nawijać na nią drut 

prostopadle do wcześniej nawi-

niętego drucika. Do owiniętej  

za pomocą drucika kuli przyczep 

złotą tasiemkę. Tasiemka będzie 

nam potrzeba w momencie za-

wieszania kwiatowej kuli. Prze-

wiąż tasiemkę pod drucikiem i zawiąż na supeł. Na początku 

warto zostawić dłuższy sznureczek, gdyż ułatwi to dopasowa-

nie odpowiedniej długości przy wieszaniu kuli-po powiesze-

niu będzie można go skrócić. Skróć łodygi wybranych kwia-

tów w taki sposób, aby można było je swobodnie wpiąć  

w kulę. Z żywymi kwiatami 

musisz postępować delikat-

niej niż ze sztucznymi, aby 

uniknąć ich uszkodzeń. Ko-

lejnym krokiem jest wczepia-

nie kwiatów w piankę. Jeśli 

zdecydowałaś się na żywe 

kwiaty, najpierw namocz,  

a następnie delikatnie wyci-

śnij wodę z kuli. Następnie 

delikatnie wbijaj w nią koń-

cówki kwiatów, zachowując 

odpowiednią odległość. 

Czynność należy powtarzać, aż do zapełnienia powierzchni 

kuli kwiatami. Gotowe! 

Autor: Katarzyna Sanek 3c 
Źródła: http://www.homebook.pl, http://niebalaganka.pl/wiosenny-projekt-

diy-kwiatowe-drzewko/  

http://www.homebook.pl
http://niebalaganka.pl/wiosenny-projekt-diy-kwiatowe-drzewko/
http://niebalaganka.pl/wiosenny-projekt-diy-kwiatowe-drzewko/
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Upięcia 

Wciąż niezastąpione są koki -w tym sezonie także tak będzie. W odsłonie 

bardziej „roztrzepanej” jak i w eleganckiej odsłonie. Świetnie prezentują 

się także koki w połączeniu z warkoczem. Luźny splot bardzo ładnie kom-

ponuje się z delikatnym upięciem włosów. Niżej umieszczony jest tutorial 

luźnego upięcia na różnoraką okazję. 

Warkocze 

Warkocze będą modne zarówno delikatnie splecione jak i „ciasno” splecione. 

Bardzo ładnie prezentują się kłosy o delikatnym splocie. W ostatnim czasie włosy 

zaplecione w warkocze robią furorę na wybiegach największych projektantów 

mody. Widzimy spektakularny powrót tego typu uczesania, o którym już nieco zapomnieliśmy. 

Projektanci i fryzjerzy wzbogacili tradycyjne sploty w wymyślne dodatki i zmienili technikę 

zaplatania, co dało w końcowym wydaniu niebanalny efekt tak prostej fryzury. 

Styl gwiazd 

W tym miesiącu przegląd 

stylu gwiazd rozpoczniemy 

od modelki Kendall Jenner. 

Modelka ubrana w modną 

koszulkę z nadrukiem, czar-

ną spódnicę z frędzlami, 

welurowe botki na obcasie 

oraz ciepłą „puchówkę” za-

chwycała na ulicach Nowego 

Jorku. 

Kolejna i ostatnia na liście jest polska 

blogerka Jessica Mercedes. Ubrana  

w spodnie z lakierowanej skóry, biały 

wełniany golf i długi płaszcz w kratę 

prezentuje się świetnie. Połączenie 

dwóch rożnych gatunków skóry 

(torebka i spodnie) wygląda prosto jak 

z wybiegu i świetnie ukazuje kontrast. 

Julia Gal, kl.IIIc 

Witamy wiosnę uśmiechem i wielkim bukietem owocowo-warzywnych smaków! Wiosna to idealna pora  

na urozmaicenie swojego codziennego jadłospisu - tylko popatrz na kolorowe i odżywcze warzywa, które cie-

szą oko i podniebienie! Do wyboru: przystawki z jajkami, łososiem, sałatą i nowalijkami, kremowe zupy z mło-

dych warzyw, szalone wiosenne sałatki, a na deser... może coś orzeźwiającego, ze świeżą nutą owoców... 

Przepis na wiosenne, lekkie potrawy 
 

Lekkie, wiosenne tartinki na chrupkim chlebie -  

przyrządzamy z liśćmi frezowanej lub kolorowej sałaty, doda-

jemy dowolne warzywa, wyglądają bardzo dekoracyjnie 

i można ich zjeść całą górę na śniadanie w domu czy drugie 

w szkole. Pyszne połączenie chrupkiego chleba i chrupiących 

warzyw z jajkiem na twardo dopełnia kremowy sos (majonez 

łączymy z naturalnym jogur-

tem) oraz specjalna posypka 

z lekko ostrych siekanych 

liści rzodkiewki i słodkich 

prażonych ziaren, można 

posypać też dowolnymi kieł-

kami. 

Sałatka z selerem naciowym                                                                                                                                                                                                           

Coś dla lubiących na wiosennie i na chrupiąco – niezwykła sałatka ze zwykłych produktów: selera naciowego, parówki, papryki, kukurydzy i sosu tatarskiego . 

Kolorowa i prosta sałatka z selerem naciowym to rozwiązanie idealne dla tych, którzy przepadają za podjadaniem wyrazistych i smacznych kompozycji 

z warzyw: selera, papryki, jajka, kukurydzy i cebuli. Do sałatki selerowej możemy dodać również parówkę i szczypiorek. Do połączenia wszystkich składników 

użyj sosu tatarskiego, całość dopraw pieprzem do smaku. 

https://www.winiary.pl/przepis.aspx/76866/jajka-z-rzezucha
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Koktajl ze szpinaku 
Koktajl z bananem, melonem 

Koktajl owocowy  jarmużem 
Koktajl dostarczy nam sporej dawki witamin, składników mineralnych, przeci-

wutleniaczy i błonnika. Będzie świetnym wyborem na pierwsze oraz drugie 

śniadanie, ale także jako napój pity przed i po treningu.  Karolina Kocańda, kl.IIIa 

 Odkąd pamiętamy, zawsze interesowałyśmy się modą  

i dlatego od września 2016 roku uczęszczamy do Technikum nr 6  

w Nowym Sączu do klasy o profilu technik przemysłu mody. Ogól-

nie technikum jest bardzo wymagającą szkołą, bo oprócz zwykłych 

przedmiotów dochodzą również przedmioty zawodowe. W naszym 

przypadku są to: wykonywanie wyrobów odzieżowych, konstrukcja 

i modelowanie, podstawy projektowanie, materiałoznawstwo i or-

ganizacja procesów produkcyjnych. Brzmi groźnie, prawda?  

W rzeczywistości są to bardzo przyjemne przedmioty. Na WWO 

szyjemy ubrania, obsługujemy maszyny szwalnicze, owerlok, itp. 

oraz wykonujemy elementy ubioru- typu torebki. Materiałoznaw-

stwo przybliża nam tajniki poszczególnych tkanin, z których wyko-

nywane są ubrania. Są to bardzo ciekawe lekcje, na których m.in. 

spalamy próbki materiału, aby je zidentyfikować. Podczas zajęć  

KIMu uczymy się poprawnie zdejmować wymiary z sylwetki  

oraz tworzyć formy i szablony wyrobów odzieżowych. Podstawy 

projektowania to jeden z naszych ulubionych przedmiotów. Pod-

czas tych zajęć uczymy się proporcji sylwetki, rysunku  

oraz kolorystyki. Na OPP dowiadujemy się wszystkiego najważ-

niejszego o maszynach, jak działają, po czym można je rozpoznać  

i jak je obsługiwać.  

Już niedługo odbędzie się festiwal „Guzik z pętelką”, podczas któ-

rego nasza klasa zaprezentuje własnoręcznie uszyte kreacje na po-

kazie mody. Będziemy je prezentować na sobie, wcielając się  

w rolę modelek. Będzie to nasz pierwszy pokaz mody, więc powin-

no być ciekawie. Już nie możemy się doczekać. Trzymajcie kciuki!     

Z pokazem odwiedzimy również pobliskie miejscowości  

oraz przedstawimy go razem z paniami z instytutu trzeciego wieku. 

Szkoła angażuje się w wiele akcji. Ostatnio brała udział w projekcie 

UNICEF. Nasza klasa oczywiście przyłączyła się. Dziewczyny 

uszyły piękne lalki z różnych części świata, które później sprzeda-

wałyśmy. Pieniądze uzyskane przekazane zostały na pomoc  

dla biednych dzieci. Ponadto szyłyśmy jeszcze ubranka dla misiów 

i spódniczki dla dzieci z pobliskiego przedszkola.  

W szkole jest organizowanych mnóstwo konkursów dotyczących 

np. projektowania przestrzennego, a także konkursy muzyczne  

i olimpiady zawodowe. A na zwycięzców zawsze czekają niesamo-

wite nagrody.  

 Warto jednak pamiętać, że w każdym technikum oprócz 

matury są również egzaminy zawodowe. Dlatego należy przygoto-

wywać się z przedmiotów zawodowych, jak również z maturalnych. 

W drugiej klasie technikum dochodzi kilka nowych przedmiotów 

m.in. projektowanie komputerowe i angielski zawodowy. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości zostaniemy cenionymi projektant-

kami mody i otworzymy swoją działalność w Paryżu lub Mediola-

nie. 

Ania i Monia Jakubczyk 

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy 

Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. 

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomie-

nia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek 

jej zasobów. 

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustano-

wienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych 

(UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy 

również Unia Europejska. 

Anna Pilch, kl.IIIa 
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      1.                                 

 2.                                       

               3.                         

           4.                             

             5.                           

             6.                           

1. Jakie państwo europejskie posiadające taką flagę     ? 

2. …… - najmniejszy kontynent świata. 

3. Stolica Norwegii. 

4. Państw, którego stolicą jest Madryt. 

5. Imię obecnego prezydenta Polski. 

6. Jaka to aplikacja   ? 

Hasło: ……… - …………………………………………………………….  

Z rozwiązaną  krzyżówką, hasłem i wytłumaczeniem do hasła proszę zgłaszać się do uczennicy klasy 3c Justy-

ny Podczerwińskiej lub P. Moniki Czapli. Za najszybszą odpowiedź czeka nagroda!!!! 

Justyna Podczerwińska, kl. IIIc 

Erozja zmienia rzeźbę Ziemi. Proces ten polega na nisz-

czeniu skał w wyniku oddziaływania wody i wiatru, zmian 

temperatury, a także wzrostu roślin wciskających się korze-

niami w skałę oraz działalność zwierząt, ryjących nory  

w glebie i zwietrzelinie. 

Skały, w zależności od składu mineralnego, wykazują 

różną odporność na erozję. Jednak nawet najtwardsze  

z nich ulegają wreszcie wpływowi połączonego działania 

czynników mechanicznych i chemicznych. 

Szybkość erozji zależy od klimatu. W regionach o kli-

macie umiarkowanym, chronionych szatą roślinną, erozja 

zachodzi wolniej niż na omiatanych wiatrami pustyniach. 

Erozja rzeczna jest szczególnie widoczna w górach, 

gdzie rwące potoki głęboko żłobią skały. 

W regionach chłodnych szybka erozja jest wywoływana 

naprzemiennym zamarzaniem i rozmarzaniem wody szcze-

linach skalnych. W wysokich górach proces ten jest powo-

dowany przez ruch lodowców, które odrywają od podłoża 

różnej wielkości fragmenty skalne i przemieszczają je  

na wielkie odległości. Podobne procesy działają na obsza-

rach pokrytych lądolodami (Antarktyda, Grenlandia). 

Energia fal i prądów morskich niszczy brzegi lądów, 

tworząc malownicze klify. Powstające w ten sposób kamie-

nie i piasek tworzą plaże.  

W wyniku erozji mogą powstawać jaskinie ( np. położo-

ne na skalistych brzegach morskich); proces ten powoduje 

niekiedy powiększenie już istniejący jaskiń w skałach wa-

piennych lub gipsowych.  

Materiał powstający w wyniku erozji ( żwiry, piaski, 

muły i pyły) jest przenoszony na duże odległości głównie 

za pomocą rzek i wiatrów. W końcu gromadzi się u podnó-

ża gór, w zakolach rzek, w jeziorach  i morzach lub na pu-

styniach. 

Karolina Kula, kl. IIIb 
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To bardzo ważne pytanie, które zadają sobie uczniowie klas 3 gimnazjum. Wybór szkoły będzie miał 

znaczenie przy dalszym rozwoju swoich umiejętności oraz wyborze studiów. Myślę, że w dzisiejszych 

czasach jest mnóstwo szkół do wyboru. Licea, technika oraz szkoły zawodowe są ogólnodostępne. Osobi-

ście bardzo stresowałam się rekrutacją do swojej obecnej szkoły, co teraz, z pewnej perspektywy wydaje 

się niepotrzebne. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu jest uznawane za jedną  

z najlepszych szkół na Podhalu. W pełni się zgadzam z tą opinią, ponieważ po kilku miesiącach obserwacji  

i własnych doświadczeń, mogę przyznać, że świetnie czuję się w tej szkole. Atmosfera, która w niej panu-

je, jest przyjazna, wszyscy pomagają sobie nawzajem, są uprzejmi, mili. Klasy nie rywalizują ze sobą,  

a każdy jest tam doceniany nie tylko ze względu na poziom wiedzy czy oceny, a ze względu na swoją oso-

bowość, zaangażowanie. Szkoła oferuje wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań dzięki działa-

niu np. kółka teatralnego, konkursom wiedzy, zajęciom sportowym, turniejom szachowym. Każdy może 

wykazać się swoimi umiejętnościami przed kolegami. 

Nauczyciele są bardzo ważną częścią szkoły, ale w tym przypadku naprawdę nie mogę narzekać, zdecy-

dowana większość nauczycieli jest miła, uprzejma i wyrozumiała. Oczywiście występują wyjątki, ale bar-

dzo nieliczne. Nauczyciele bardzo nam pomagają, troszczą się o nasze dobro. Oceniają sprawiedliwie  

i często na korzyść ucznia. 

Uczniowie to również ważny aspekt. Jednak jak już wspomniałam, wszyscy są pozytywnie nastawieni  

oraz pomocni. 

Ogólnie szkoła jest dobrze wyposażona, zapewnia odpowiednie warunki do nauki. Bardzo podoba mi się 

wygląd szkoły z zewnątrz, ponieważ ceglana ściana nadaje jej klimatu. Budynek oraz cała instytucja po-

wstała w 1904 roku jako Gimnazjum w Nowym Targu. 

Profile klas to: 

1a- mat-fiz-ang 

1b-biol-chem 

1c-mat-inf-ang 

1d-pol-hist-ang 

1e-biol-chem-mat 

1f-biol-chem 

1g-mat-geo-ang 

1h-klasa sportowa 

Więcej o tych profilach można przeczytać na stronie: www.goszczynski.nowotarski.pl w dziale 

„Rekrutacja”. Próg punktowy wymagany do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do szkoły to 100 pkt, jednak 

z doświadczenia wiem, że warto spróbować bez względu na wszystko, ponieważ jest ogromna szansa  

na dostanie się do szkoły. Nie należy przejmować się poziomem, bo jest on dostosowany do umiejętności 

większości uczniów, wystarczy jedynie sporo chęci, determinacji, systematyczności, a wszystko będzie 

dobrze i każdy sobie poradzi. 

Życzę wszystkim trzecioklasistom dobrych wyników z testu gimnazjalnego, satysfakcjonujących ocen  

na koniec roku oraz powodzenia w rekrutacji i dostania się do wymarzonej szkoły. Nie przejmujcie się 

zbytnio ocenami oraz wynikami, bo nie świadczą one o waszych umiejętnościach i inteligencji. Walczcie  

o swoje marzenia i korzystajcie z życia, bo w szkole średniej wasze życie ulegnie zmianie, więcej czasu 

będziecie musieli poświęcić nauce, ale gwarantuję, że będzie warto i będziecie z siebie zadowoleni. Doce-

niajcie swoich nauczycieli oraz szanujcie ich pracę, bo to bardzo ważne i dobrze o was świadczy . Powo-

dzenia ! 

Gabrysia Szaflarska 

absolwentka ZSPiG w Czarnym Dunajcu 

http://www.goszczynski.nowotarski.pl/
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Dzień Bezpiecznego Internetu 
( DBI )– święto obchodzone w całej Europie 

w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą 

Komisji Europejskiej mającą na celu zwróce-

nie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu 

dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 

Od 6 lutego 2007 roku w 40 krajach na świe-

cie- po raz kolejny w Polsce- obchodzony jest 

Dzień Bezpiecznego Internetu. Został usta-

nowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej  

w ramach programu "Safer Internet". Chodzi 

głównie o to, by dzieci i młodzież nie były na-

rażone na niebezpieczeństwa w trakcie ko-

rzystania z zasobów internetowych. 

DBI obchodzono 7 lutego 2017 r. pod hasłem 

„Razem zmieniamy internet na lepsze”. Pod-

czas tej edycji wydarzenia w Polsce organi-

zatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę każdego 

użytkownika internetu w budowaniu bez-

piecznego i przyjaznego środowiska online. 

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co 

robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.  

 
Żaneta Rubiś-Wierzchowska, Maria Lipień,  

Katarzyna Czechowicz, Julia Starostka 

Źródło: www.saferinternet.pl  
 

Krótkie wskazówki: jak chronić się w internecie :  
*Zabezpiecz dostęp do swojego komputera i konta przez silne hasła, a swój telefon  

poprzez unikalny kod PIN. 

 *Nigdy nie płać rachunków, nie wykonuj przelewów ani żadnych innych transakcji czy działań 

biznesowych, korzystając z komputerów publicznych lub pracując na swoim laptopie, ale ko-

rzystając z otwartej sieci Wi-Fi. 

*Uważaj na szpiegów - osoby, które mogą podejrzeć, jak wpisujesz hasło, PIN lub tego typu 

informacje do komputera czy telefonu. 

*Postępuj ostrożnie z podejrzanymi wiadomościami. 

*Unikaj ofert, które brzmią zbyt dobrze, aby były prawdziwe, unikaj ich nadawców, nawet 

jeśli informacja nie została oznaczona jako wysłana. Szukaj potwierdzenia, że strona jest 

bezpieczna i autoryzowana. Zanim wprowadzisz wrażliwe dane, sprawdź, czy strona, na któ-

rej jesteś jest zaszyfrowana (np. adres rozpoczyna się od "https" i obok lub w prawym dol-

nym rogu jest symbol kłódki).  

*Ogranicz otrzymywanie spamu w swojej skrzynce odbiorczej. Dziel się swoim adresem 

email i nazwą użytkownika na komunikatorach wyłącznie z osobami, które znasz lub godnymi 

zaufania instytucjami. Unikaj podawania ich na portalach społecznościowych, w ofertach  

o pracę czy różnego rodzaju katalogach internetowych. 
Żaneta Rubiś-Wierzchowska, Maria Lipień,  

Katarzyna Czechowicz, Julia Starostka 

Źródło: www.saferinternet.pl  



 14 

 

 

PAMIĘTAJ 
1.  Nigdy nie podawaj w internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czy-

li pseudonimem, internetową ksywką. 

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i in-

nych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz! 

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią. 

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją 

swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w internecie. Ktoś, kto podaje się  

za twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary. 

6. Kiedy coś lub ktoś w internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufa-

nej osobie dorosłej. 

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz, muszą 

być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji. 

8. Szanuj innych użytkowników internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali ciebie. 

9. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w internecie, zawsze 

podawaj źródło ich pochodzenia. 

10. Spotkania z osobami poznanymi w internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie  

z internetowym znajomym, pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się 

tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby. 

11. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników  

i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej  

od razu kasuj maile od nieznajomych. 

12. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasło jak o największą 

tajemnicę. Jeżeli musisz w internecie wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie ono łatwe do odgadnięcia  

i strzeż go jak oka w głowie. 

13.  Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz 

komputerowi i staraj się go nie przekraczać.  

14. Jeżeli prowadzisz w internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do niego dostęp również osoby  

o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji  

o rodzicach itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto 

nie wyrazi na to zgody. 

15. Rozmawiaj z rodzicami o internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które cię niepokoją. Pokazuj 

im również strony, które cię interesują i które często odwiedzasz. 

16. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im, jak proste 

jest surfowanie po Sieci. Zaproś ich na twoje ulubione strony, pokaż im, jak szukać w internecie informa-

cji.  

17. Jeżeli chcesz coś kupić w internecie, zawsze skonsultuj się z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru 

karty kredytowej, nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców. 

18. W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj 

oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zain-

stalujcie odpowiedni program. 
Żaneta Rubiś-Wierzchowska, Maria Lipień,  

Katarzyna Czechowicz, Julia Starostka 

Źródło: www.saferinternet.pl  



 15 

Redaktorzy: 

 Justyna Podczerwińska 

 Julia Gal 

 Klaudia Skoczeń 

 Katarzyna Kocańda 

 Maria Chlebek 

 Katarzyna Sanek 

 Karolina Kula 

 Karolina Kocańda 

 Anna Pilch 

 Żaneta Rubiś-Wierzchowska,  

 Maria Lipień,  

 Katarzyna Czechowicz,  

 Julia Starostka 

 fot. Gosia Zgama 

Byłe absolwentki ZSPiG:  

 Ania i Monia Jakubczyk 

 Gabrysia Szaflarska 

 

 

Redaktor naczelna: 

 Karolina Kula 

 

 

Opiekunowie: 

 P. Joanna Kowalik 

 P. Monika Czapla 

 

 

 

 

 

1. W związku z tym, że obchodzimy w marcu Dni Bezpiecznego Internetu zachęcamy do zapoznania 

się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na gazetce w holu głównym oraz na górnym 

korytarzu gimnazjum. 

2. Przypominamy o systematycznym uczęszczaniu na zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze. 

3. Zachęcamy do angażowania się do pracy w Samorządzie Szkolnym oraz naszej gazetce. 

4. Dalej zbieramy plastikowe zakrętki w bibliotece szkolnej. 

5. Astronomiczna wiosna nadchodzi- zadbajmy o odpowiedni wystrój klas. 

6. Częściej się uśmiechajmy i bądźmy życzliwi dla innych:) 

 

Redakcja oraz  SU 


