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Gimnazjum w Czarnym Dunajcu  

Nr 5/2016/2017 Styczeń 2017r. 
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 Konkurs geograficzny  

 Krzyżówka 

 Dedykacje… 

 

Zapraszamy do lektury! 
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Bezpieczne ferie 
Z racji tej, że zbliżają się ferie, 

przypominamy: 

 Nie wchodź na zamarzniętą rze-

kę- lód może się załamać, masz 

przecież lodowisko obok szkoły! 

Po co ryzykować? 

 Zjeżdżając na nartach, pamię-

taj o kasku, goglach; nie szarżuj 

na stoku! Zwracaj uwagę  

na innych użytkowników! 

 Wybierając się na wycieczkę  

w dolinki tatrzańskie, pamiętaj 

o zapoznaniu się z sytuacją, czy-

taj bieżące informacje TOPR  

o lawinach! 

 Chodząc wieczorem po ulicy, 

zakładaj odzież lub elementy 

odblaskowe, idąc w ciemnym 

ubraniu, nie jesteś widoczny  

dla kierowców! 
M. Czapla 
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Pierwszy miesiąc roku w kalendarzu gregoriańskim. Ma 31 dni. Na półkuli północnej jest zima, natomiast  

na południowej lato. Nazwa miesiąca pochodzi od słowa „tyki”, które gospodarze w tym okresie sporządzali. Jest 

również teoria, że nazwa miesiąca styczeń pochodzi od słowa styki, w końcu styka się stary rok z nowym . 

Karolina Kula, kl. IIIb  
Na podstawie: www.wikipedia.pl 

Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok. 

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, aby Was nie bolała głowa ani bok. 

Gdy na Nowy Rok plucha, ze żniwem też będzie pokuta. 

Nowy Rok jaki, cały rok taki. 

Gdy w Nowy Rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał. 

Rok Nowy pogodny, zbiór będzie dorodny. 

Gdy Nowy Rok mglisty, zjedzą kapustę glisty. 

Jak Nowy Rok jasny i chłodny, będzie roczek pogodny i płodny. 

Jaką pogodę Nowy Rok oznaczy, taką i w sierpniu Pan Bóg uraczy.  

Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.  

Kiedy w styczniu rośnie trawa, marna w lecie jest potrawa. 

Gdy w zimie nie było śniegu, to go wiele spadnie w kwietniu.  

Styczeń, styczeń wszystko studzi – ziemię, bydło, ludzi.  

Przyjdzie Święta Weronika zniesie jajka kaczka dzika. 

Weronika chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci.  

Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to.  

Na Świętego Karola wyjrzy spod śniegu rola. 

Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola.  

Fabian i Sebastian gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.  

Gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.  

Karolina Kula, kl.IIIb  

http://www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-styczen 
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  WOŚP 

  WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 Akcja charytatywna, która ma na celu pomoc chorym osobom, a w szczególności dzieciom.  Naj-

częstszą formą  działalności fundacji jest impreza rozrywkowo –medialna, która odbywa się corocznie w 

Polsce już od 2 marca 1993r . Wszelkie pieniądze zebrane w tym dniu są przekazywane na zakup sprzętu 

medycznego do placówek medycznych w całej Polsce. Prowadzona przez licznych wolontariuszy zbiórka 

pieniężna jest jednym z głównych części finału. 

              !! KAŻDY Z NAS MOŻE POMÓC !! 

                15 STYCZNIA, CZARNY DUNAJEC 

Weronika Mazur, kl. IIc 

 12 stycznia 2017 roku odbył się w naszej szkole rejonowy etap konkursu geograficznego, do którego za-

kwalifikowali się Jan Stanek i Anna Pilch. Tematem przewodnim była geologia: budowa wnętrza Ziemi, płyty lito-

sfery, dzieje Ziemi, orogenezy, plutonizm, skały, trzęsienia ziemi i wulkanizm. Uczestników konkursu przygotowy-

wała  

p. Monika Czapla. 

Anna Pilch, kl.IIIa 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Czarnym Dunajcu 
  15 stycznia 2017r  uczniowie, nauczyciele i rodzice włączyli się do tego ogromnego ogólnopolskiego 

przedsięwzięcia.  Oj, działo się, działo; uczniowie kwestowali, zbierając datki do WOŚP-owych puszek, łyżwiarki 

figurowe pokazały nowe układy, nauczyciele kolędowali, młodzież z Ru DU DU przedstawiła jasełka, małe śnieżyn-

ki tańczyły, wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu „małych” i „dużych”. Spragnieni i głodni znaleźli „co nieco”  

w kawiarence i na piernikowym stole. W auli mogliśmy obejrzeć efekty projektu „Wywołujemy ducha książki,” a  

w sali 012 drugoklasiści z gimnazjum pokazali projekt edukacyjny. 

 

M. Czapla 
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1.Najszybszym sposobem okazuje się ciepła herbata z miodem 

lub imbirem bądź sokiem malinowym. Napar z imbiru jest bogaty 

w substancje przeciwzapalne, a  sok z malin ma właściwości 

przeciwgorączkowe.  

2. Mleko z miodem lub czosnkiem. Niektórzy radzą chorym pić miód z 

mlekiem 1-2 razy dziennie. Jednak zwolennicy medycyny chińskiej 

radzą nie przesadzać z ilością wypijanego mleka w czasie przeziębie-

nia, gdyż jest ono uważane za wychładzające organizm.  

3. Rosół pomaga zwalczyć przeziębienie, udowodniono to naukowo. 

Badacze z University of Nebrasca Medical Center podawali przezię-

bionym badanym rosół. Okazało się, że osoby, które spożywały bu-

lion, czuły się znacznie lepiej niż te, którym go nie podano.  

Aleksandra Kojs, kl.IIc   

Źródła  
*Google Grafika  

* http://

www.poradnikzdrowie.pl/ 

 15 grudnia 2016 roku naszą szkołę odwiedzili raperzy z duetu Wyrwani z Niewoli. Zaprezentowali nam  

swój koncert profilaktyczny pt. "Ku wolności". Opowiedzieli podczas niego w skrócie swoje historie m.in.. o tym, 

jak wrócili na właściwą ścieżkę, przypomnieli nam wiele ważnych wartości wynikających z dekalogu. Całe spo-

tkanie ubogacone było licznymi piosenkami i zabawami, w których młodzież chętnie brała udział, mając przy tym 

świetną zabawę! Koncert przypadł do gustu nie tylko uczniom, ale także i nauczycielom, którzy wspólnie stwier-
dzili, że tego typu spotkania są bardzo mile widziane w naszej szkole. Ważne jest, aby przekazywać młodym lu-

dziom życiowe wartości. A dlaczego nie mieć przy tym trochę zabawy?  

Izabela Michalik, kl.IIIc 

Zdjęcia: Karolina Kula, kl.IIIb 
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Dawniej w ostatnie dni zapustne, zwane diabel-

skimi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu nie by-

ło umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami - 

racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem 

nadziewanym słoniną i smażonym na smalcu. 

Stąd pochodzi tradycja "tłustego czwartku", 

który rozpoczynał "tłusty tydzień", wieńczący 

karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów 

pozostał tylko "tłusty czwartek", w którym królują na naszych stołach pączki i faworki, 

czyli chrust. 

Karnawał -inaczej zapusty-  jest to okres zimo-

wych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpo-

czyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a koń-

czy we wtorek przed Środą Popielcową, która 

oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania 

na Wielkanoc. Nazwa karnawał wywodzi się  

od włoskiego słowa carnevale, co można przetłu-

maczyć jako "żegnaj, mięso". W tradycji chrze-

ścijańskiej oznacza okres przed Wielkim Postem, 

w którym dawniej w ogóle mięsa nie spożywano 

przez 40 dni. Karnawał swoje korzenie ma w kul-

tach płodności i agrarnych. Według wierzeń, im 

mocniej się bawiło, tym bardziej obfite miały być 

plony. Stąd imprezy karnawałowe to przede 

wszystkim imprezy taneczne.  

 

Opracowała Maria Chlebek 
http://www.dziennikzachodni.pl/, grafika google 

                                        

Karnawał w Rio de Janeiro 

Karnawał w Rio de Janeiro jest największą tego typu imprezą na świecie. Cała zabawa trwa przez pięć 

dni i nocy. Karnawał w Rio de Janeiro rozpoczyna się w piątek przed Środą Popielcową. Co roku  

na karnawał do Rio de Janeiro przyjeżdża około pół miliona turystów.  

 

Cd. str. 8 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
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Rok 2016 dobiegł końca, więc można już zacząć 
temat trendów na rok 2017. Tradycyjnie przedsta-

wię dział mody, a także i urody. 

MODA 
Zaczynając od okryć- płaszcze tzw. „trencze” będą 

zdecydowanym hitem sezonu Wiosna 2017. Bę-

dziemy je zakładać zarówno do spodni eleganc-

kich, jeansów czy też spódnic (idealne w tym przy-

padku będą kozaki do kolan, które były totalnym 

hitem jesień-zima 2016/17). Trend na trencze- czę-

sto kojarzone z angielskim domem mody Burberry, 

może spowodować wzrost zainteresowania tą mar-

ką.  

 

 

Gigi Hadid x Tommy Hilfiger 

W roku 2015 Gigi Hadid zaczęła zyskiwać popu-

larność dzięki udziale w pokazie Victoria’s Secret. 

W 2016 roku stała się już jedną z popularniejszych 

modelek i w tym też roku stała się ambasadorką 

domu mody Tommy Hilfiger.  Kolekcja z poprzed-

niego roku była ogromnym hitem i liczymy, że ta 

przewidziana na luty 2017 będzie równie dobra,  

jeśli nie jeszcze lepsza, jeśli to możliwe. 

 

URODA 
WŁOSY 

Trend rozpoczęty już jesienią 2016 roku, dalej bę-

dzie królował w 2017. Mianowicie chodzi o tzw. 

niesforne grzywki. Trend wziął się z portalu spo-

łecznościowego Instagram. To już nie pierwszy 

pomysł, który bierze się z portali społecznościo-

wych. Trendy takie mają większą popularność niż  

te pochodzące z samych wybiegów. 

 

PAZNOKCIE 

Trend na paznokcie w kolorach beżu, szarości  

z wykończeniem matowym -dalej w modzie. Nato-

miast popularne stają się połączenia matowe i me-

taliczne lub błyszczące, które świetnie wyglądają 

na paznokciach. 

 

 

Oprac. Julia Gal 

Źródło: internet, graf. google 
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Karnawał w Rio jest swoistym aktem pożegnania rozkoszy cielesnych  

na czas postu. Dostarcza rozrywki ludziom na całym świecie i daje okazję 

do zapoznania się z kulturą brazylijską. Rozpoczyna się koronacją Tłustego 

Króla (King Momo), który otrzymuje od burmistrza miasta olbrzymie złote 

klucze. 

Najsłynniejszym wydarzeniem karnawału w Rio de Janeiro jest Parada 

Samby - pokaz, w którym szkoły samby z Rio de Janeiro rywalizują ze sobą 

o miano najlepszej. Co roku każda szkoła samby wybiera swój motyw prze-

wodni na paradę. Może to być świętowanie jakiegoś szczególnego okresu 

w historii Brazylii lub utożsamianie się z wybranymi zwierzętami lub ży-

wiołami przyrody. Wszystkie stroje muszą być pomysłowe, kolorowe i oryginalne. Często wykorzystywane są lustra, 

pióra, połyskujące tkaniny, jedwab, kamienie szlachetne i monety. Każda szkoła samby ma swoje charakterystyczne 

kolory. Całe wydarzenie przypomina tropikalną muzyczną imprezę. Ci, którzy byli świadkami takiej parady, mówią, że 

jest to coś, czego nie można zapomnieć do końca życia 

http://www.portugalski.slowka.pl/,grafika google  

Opracowała Maria Chlebek 

Kilka  tysięcy gwiazd mrugających do nas na nocnym niebie to tylko maleńka 

cząstka wszystkich rozrzuconych we wszechświecie.. Astronomowie szacują, 

że istnieje ponad kilkaset miliardów gwiazd. Podobnie jak Słońce, są  to 

ogromne ogniste kule rozgrzanego gazu. Gwiazdy są tak odległe, że wygląda-

ją jak punkciki światła nawet przez najbardziej silny teleskop. 

Gwiazdy świecą, ponieważ płoną. W głębi atomy wodoru łączą się tworząc hel. Ta 

reakcja termojądrowa wytwarza tyle energii, że temperatura we wnętrzu gwiazdy 

wynosi niekiedy miliony stopni, co sprawia, że powierzchnia jasno się żarzy. Bę-

dzie się ona żarzyć, emitować światło, ciepło, fale radiowe i inne rodzaje promie-

niowania, dopóki nie zostanie zużyty cały wodór. 

Starożytni astronomowie zauważyli, że niektóre gwiazdy tworzą na niebie wzory i nadali każde-

mu układowi nazwę Wielka Niedźwiedzica, Orion i Łowca. Obecnie astronomowie rozpoznają 

88 gwiazdozbiorów i nadają jaśniejszym gwiazdom w każdym z nich grecką literę, taką jak alfa 

lub beta. Tak więc najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Centaura jest Alfa Centauri. 

Andromeda 

Baran 
Woźnica 
Wolarz 

Rak 
Kasjopea 
Cefeusz 

Korona Północna 
Łabędź 

Smok 

Bliźnięta 
Herkules 

Lew 
Lutnia 
Orion 
Pegaz 

Perseusz 
Byk 

Wielka Niedźwiedzica 

Mała Niedźwiedzica 

GWIAZDOZBIORY NA PÓŁKULI: 

PÓŁNOCNEJ  
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Wodnik 

Pies 

Koziorożec 

Kil 

Centaur 

Wieloryb 

Kruk 

Puchar 

Krzyż Południa 

Erydan 

Wąż wodny 

Zając 

Waga 

Paw 

Feniks 

Ryby 

Rufa 

Strzelec 

Skorpion 

Żagiel 

POŁUDNIOWA 

Justyna Podczerwińska 

Źródła: grafika google, szkolna encyklopedia 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

lampki do wina z przezroczyste-

go plastiku o pojemności 150 

ml, sztuczny śnieg, drewniane 

kulki (główki dla lalek), minia-

turowe figurki świąteczne (np. 

choinki, bałwanki, chatki, miko-

łaje - wszystko to, co chcesz 

umieścić w swoich kulach), pi-

stolet z klejem na gorąco, srebr-

na farba, dziurkacz (wykrojnik) - 

koło z falbanką (średnica koła 

nieco większa od średnicy kie-

liszka), cieniutka płyta pilśniowa 

(grubość podobna do kartonu) 

 

 
Na początku wytnij z płyty koła z falbanką za pomocą wykrojnika. 

Ich średnica powinna być większa od średnicy kieliszków. Następnie 

pomaluj na srebrno wycięte wcześniej kółka, a także drewniane kulki. 

Pozostaw wszystkie pomalowane elementy do wyschnięcia. Kiedy to 
nastąpi, rozmieść na podstawkach wybrane figurki. Za pomocą kleju 

na gorąco przymocuj je do podstawek. Wsyp do kieliszka sztuczny 

śnieg. Nie powinno go być zbyt dużo. Nanieś na brzeg kieliszka cie-
niutką warstwę kleju. Odwróć do góry nogami podstawkę z figurkami 

i przymocuj do stojącego kieliszka. Kiedy upewnisz się, że podstawka 

dobrze trzyma się jego brzegów, możesz postawić go nóżką do góry. 

Nanieś odrobinę kleju na pomalowaną na srebrno kulkę. Przyklej ją 

do nóżki kieliszka. Poczekaj, aż klej wyschnie. Gotowe!  

Zima w pełni, dlatego warto przyozdobić swój dom, aby wyglądał podczas niej magicznie i zjawiskowo. W tym nu-

merze kolejna część cyklu DIY.  Tym razem będą to ozdoby zimowe, a także ciekawe pomysły na ozdobienie pokoju. 

Kieliszki imitujące szklane kule 
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Świecące słoiki 

Przygotuj wybrany słoik. Umyj go  

i osusz. Pamiętaj, że słoik musi mieć 

zakrętkę. Połam kilka świetlików 

(najlepiej cienkich pałeczek albo bran-

soletek), a ich zawartość wysyp do słoi-

ka. Dobierz kolory tak, by uzyskać ład-

ny efekt. Jeśli chcesz, możesz wsypać 

do słoika również odrobinę brokatu. 

Szczelnie zakręć słoik i potrząśnij nim. Właśnie zaczął świecić. Czas świecenia zale-

ży od temperatury otoczenia, ale producent świetlików zapewnia, że będą one świe-

cić pięknym blaskiem 8-12 godzin. Gotowe! 

Potrzebujesz: słoiki, 2-3 świetliki 
łamane (dostępne na rynku  
w postaci bransoletek czy pałe-
czek w wielu kolorach, koszt 
jednego to ok. 2 zł),  

 

Świeczniki z kolorowych filtrów  

Z folii w pierwszym kolorze wytnij kawałek 24 x 

7 cm. Następnie wycinasz taki sam kawałek filtru 

w drugim kolorze. Złóż filtry w taki sposób, aby 

nachodziły na siebie mniej więcej do połowy. 

Przytrzymaj jeden z magnesów po wewnętrznej 
stronie filtrów. Zwiń filtry w rulon i po zewnętrz-

nej stronie przyczep drugi magnes. Zwróć uwagę, żeby rulon 

miał wystarczająco dużą średnicę do umieszczenia w nim 

małej świeczki. 

Katarzyna Sanek 3c  

 
 kolorowe filtry 

 małe płaskie magnesy 

 nożyczki 

 linijka 

Potrzebujesz 

 

 Dla pyncora. 

 Dla GEE, Yee i tak lepsze. 

 Dla PGC. 

 Dla Toczka. 

 Dla Stasia. 

 Dla Czongera. 

 Dla Syby. 

 Dla Jaśka. 

 Dla 2c. 

 Dla Johnego. 

 Dla mnie króla. 

 Dla Króla Jungli. 

 Dla Piotrka. 

 Dla Kwaka. 

 Dla Hazy. 

 Dla Freda Flinstona i jego uni-

katowego auta. 

 Dla Najpiękniejszego, Naj-

dzielniejszego, Najsilniejszego 

i w ogóle najKróla Matthewa. 

 Dla mnie 

 Dla ciebie 

 I ciebie 

 I całej klasy 3a. 

 Dla Knapczyka. 

 Dla Majdy. 

 Dla Świątasa. 

 Dla Adriana. 

 Dla Maczata. 

 Dla Łukiego. 

 Dla Matthewa. 

 Dla Adama. 

 Dla ziomków z 3a. 

 Dla Kwaka i jej 16. 

 Dla Gruszki z 2a za smaczne 

nazwisko. 

 Dla Marcina. 

 Dla Bartoski. 

 Dla snupdogów z 3a J  

 Dla Natalii z 3c, która nigdy 

nie wie, co ma na pierwszej 

lekcji. 

 Dla Jadzi. 

 Dla Moniki Gruszki. 

 Dla Łoleśki Stynkałowej. 

 Dlo nos. 

 Dlo Eluśki M. 

 Dla klasy 3a. 

 Dla ziomków: Adama, Maczata, 

Dawida, Matthewa, Łukiego, 

Adriana, Mojdy. 

 Dla muchy Kaji ♡ 

 Dla Madzi pięknusi <3 

 Dla Kici z 3a. 

 Dla Kulecki J 

 Dla Anki, Moniki, Bartoski  

i Eweliny J 

 Dla Brachulki kruchulki. 

 Dla kociąt z 3a oraz Pyndzla :3 

 Dla Krakowskiej i Karaczana, 

Sławek nas łączy! 

 Od sałaty dla boczku. 

 Dla wspaniałej czwórki z 3a-  

od Kulecki. 

 Dla kuzyneczki. 

 Dla bułki z majonezem i czło-

wieka jednorożca oraz Mery 

Stanisty <3 <3 

 Dla szalonego Kapelusznika. 

 Dla redaktorów za beznadziej-

ną cenzurę. (BEZ PRZESADY 

O.R) 

 Dla Ndama. 

 Dla Anki i Jadźki od najlepsze-

go przyjaciela. 

 Dla Natki. 

 Dla Moniczki. 

Zebrała: Monika Gruszka 
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1.Może być kowalskie lub bednarskie…. 

2.Zwierzę, które daje mleko? 

3.Jest koloru granatowego, rośnie w lesie, robi się z niej  soki. 

4. Co to jest?     

 

5. Nazwa jednokomórkowych organizmów (w tradycyjnym ujęciu – pierwotniaków) o zmiennym kształcie ciała, poruszają-

cych się ruchem pełzakowatym. 

6.Pani Monika Czapla uczy jej w naszym gimnazjum…. 

7.Film z 1997r. w którym zagrali m.in. Kate Winslet i Leonardo di Caprio. 

8.Jakiej aplikacji to ikonka?  

 Krzyżówkę wykonały Ewelina Michniak i Karolina Kocańda z klasy 3A  

Rozwiązanie krzyżówki proszę zgłaszać się do Eweliny Michniak  i Karoliny Kocańdy z 3a . Czekają nagrody.  Za-

praszamy do zabawy:) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_pe%C5%82zakowaty
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1. Reguła cichego kąta 

Bardzo ważne jest, aby w miejscu, w którym się uczysz, nic Cię 
nie rozpraszało. Wybierz miejsce możliwie najbardziej odizolo-
wane od otoczenia i ciche, wtedy – nawet jeśli na naukę po-
święcisz jedynie 15 minut dziennie – będzie to 15 minut rzetel-
nej nauki w skupieniu, a nie tylko pięd, bo np. coś ciekawego 
powiedziano w radiu lub TV, pojawiła się nowa wiadomośd na 
Facebooku czy zadzwonił telefon... 

2. Reguła spokojnego żołądka 

Do nauki siadaj najedzony, ale nie przeje-
dzony- wtedy upominający się o swoje 
prawa żołądek nie będzie przeszkadzał. 
Przygotuj sobie coś do picia, aby nie mied 
pretekstu do przerw "tylko na herbatę". 

3. Reguła 15 minut dziennie 

Kwadrans codziennej, rzetelnej nauki jest dużo bardziej efektywny niż 2
–godzinne posiedzenie raz w tygodniu. Podczas krótkich lekcji nowy 
materiał nie zostanie przytłoczony przez zbyt wiele informacji i dzięki 
temu łatwiej go zapamiętasz. 

Najlepiej nastaw sobie alarm w telefonie, żeby nie rozpraszało Cię ciągłe 
spoglądanie na zegarek. Jeżeli po jakimś czasie uznasz, że jesteś w stanie 
dłużej uczyd się w skupieniu, wydłuż czas do 20 czy 25 minut. 

4. Reguła sensownego powtarzania 

Nie trad czasu na zbędne powtórki ma-
teriału, który doskonale znasz, tylko 
dlatego że jest na tej samej stronie, co 
materiał, którego nie umiesz. To strata 
czasu! Skup się na rzeczach, które rze-
czywiście wymagają uwagi. 

W jaki sposób wybrad te najważniejsze? 
Doskonałe rozwiązanie przedstawił Se-
bastian Leitner – niemiecki specjalista 
od nauki pamięciowej. Dotyczy ono 
dwóch aspektów – sposobu zapisywania 
informacji oraz selekcji materiału. 

5. Reguła marchewki 

Nic tak nie cieszy jak mała nagroda, więc nagradzaj się za każdy suk-
ces! Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o nagrody rzeczowe – np. czeko-
ladki czy inne drobiazgi. Gdy systematycznie korzysta się z pudełka 
do nauki, nagrodą staje się przerzucenie karteczki do kolejnej prze-
gródki, a jeszcze większą – opróżnienie całej przegródki. Ten quiz 
naprawdę wciąga! Po pewnym czasie trudno Ci będzie oderwad się 
od powtarzania materiału, bo zechcesz fizycznie przemieścid jak naj-
więcej karteczek do kolejnych przegródek. 

6. Reguła łapania okazji 

Statystycznie każdy z nas traci 1 godzinę 
dziennie na dojazd do szkoły czy pracy, stanie 
w kolejce czy czekanie na kogoś. Wykorzystaj 
każdą taką chwilę na naukę – to idealne mo-
menty na przejrzenie kilku kartoników  
lub odsłuchanie nagrao z obcymi słówkami. 
Naprawdę warto. 

7. Reguła częściowego zanurzenia 

Całkowite zanurzenie ma miejsce podczas pobytu za granicą –  
w obcojęzycznym środowisku, bez kontaktu z językiem polskim.  
W warunkach domowych możesz spróbowad częściowo stworzyd 
sobie takie środowisko poprzez: 

 słuchanie zagranicznych stacji radiowych, 

 oglądanie filmów w wersji oryginalnej. 
Daje to możliwośd opanowania melodii języka, typowego akcen-
tu, potocznych zwrotów, aktualnie używanego słownictwa. Wie-
dzę tę trudno opanowad, stosując tradycyjne metody nauki. 

Karolina Kula, kl.IIIb 

https://www.fiszki.pl/nauka/strefa-studenta/ucz

-sie-skutecznie/a,jak-sie-uczyc-czyli-7-zasad-

skutecznej-nauki,69.html#.WHnl3ht97 



 13 

 

Dyscyplina sportowa zimowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od 2 połowy XIX 

wieku. W Polsce są 2 główne skocznie narciarskie: w Zakopanem i w Wiśle. Nasza repre-

zentancja: 

Kamil Stoch Maciej Kot 

Piotr Żyła 

Klemens Murańka Dawid Kubacki 

Stefan Hula 
Andrzej Stękała 

Opracowały:  

 Julia Starostka 

 Katarzyna Czechowicz  

 Żaneta Rubiś-Wierzchowska 

Na podstawie: 

 Www.wikipedia.pl 

 google Grafika             Zieleniec  

Jest to miejsce, które z pewnością polu-

bią miłośnicy nart. Ośrodek ten charakte-

ryzuje się specyficznym klimatem zbli-

żonym do alpejskiego i obfitymi opada-

mi śniegu. Prócz licznych wyciągów  

i stoków znaleźć tam można szkoły nar-

ciarskie, gdzie instruktorzy pomagają 

dzieciom i dorosłym  stawiać pierwsze 

kroki na nartach. Jeżeli ktoś nie przepada 

za sportami zimowymi, może odwiedzić  

w okolicach Zieleńca Muzeum Papier-

nictwa w Dusznikach –Zdroju.  

                                     Zakopane  

To jedno z najpopularniejszych 

miejsc odwiedzanych przez tury-

stów . Zobaczyć tu można słynne 

Krupówki, Gubałówkę bądź wraz 

z rodziną wybrać się na wycieczkę w 

góry lub wziąć udział w kuligu.  

W Zakopanem znajdują się wyciągi, ale  

i także aquapark, 

gdzie można korzy-

stać z wielu atrakcji.                                     Trzęsacz 

Dla tych, którzy nie są narciarzami i zwolennika-

mi  innych sportów zimowych, ciekawym miej-

scem do zwiedzenia może być nadmorska wieś- 

Trzęsacz. Zwiedzać tam można ruiny gotyckiego 

kościoła ,kościół neogotycki bądź pięknie ośnie-

żony park dworski. 
Klaudia Skoczeń, kl.IIIc 

Polka.pl 
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Rys. A. Jarończyk 
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 GTA V to, jak nam wiadomo, gra „idealna”. Grand theft auto V to 8. cześć serii gier 

od rockstar i rockstar north. Główny bohater to Franklin, Michael i Trevor; tak, mamy w tej 

grze 3 bohaterów. Frankiln czarnoskóry  mieszkaniec Los Santos, złodziej samochodów  

na usługach Simeona. Michael to taki typowy amerykański tatuś (syn, córka i wielka chata). 

To tyle, co mogę Wam powiedzieć bez spoilerowania fabuły. Ale GTA V może się zmienić 

w GTA online. W GTA online jest wiele rzeczy do roboty np. detchmatch’e (czyt. defme-

cze), wyścigi, tryby adwersarza, LTS (last team standing), czyli ostania drużyna wygrywa, 

no i oczywiście NAPADY (Napadów jest 5:1. „Akcja we fleeca”,2. „Ucieczka z więzie-

nia”,3. „ Napad na Human Labs”,4. „Seria A fundusze”,5. „Napad na Pacyfik Standard”)  

i te zajęcia się ciągle zmieniają dzięki aktualizacjom na PC i konsolach nowej (8) generacji. 

Generacja (7) nie otrzymuje już aktualizacji. Można także kupować domy, garaże, a na PC, 

PS4 i X One -firmy. To tyle, nie będę rozpisywał się na temat tej gry, bo jest ogromna, żeby 

ją poznać dokładnie, to trzeba w nią po prostu zagrać.  

Platforma: PC,PS4,X-ONE,PS3,X360 

Grupa Odbiorców: Wszyscy  

Rok premiery: Ps3 i Xbox 360:2013 

                          Ps4 i Xbox One:2014 

                          Pc:2015   

Wykonał na zlecenie To i Owo: Maciej Czapla 

 

GRAND THEFT AUTO V/ONLINE 

graf. google 
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     O redakcji 
  Styczeń - pierwszy  miesiąc w roku, a zarazem ostatni miesiąc pierwszego półrocza. Jedni przyjmują nowe  

postanowienia, inni nie mogą się wyrobić, poprawiając oceny.  W tym roku styczeń powitał nas zimowo i tak ma 

pozostać do samego końca miesiąca. Trzeba się dobrze ubierać, ponieważ Dziadek Mróz lubi ostatnimi dniami moc-

no trzymać. Rekordowa temperatura 43,9 stopni Celcjusza. 15 stycznia  2017 roku w naszej szkole odbył się koncert  

noworoczny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym  miesiącu także obchodzimy święto naszych 

kochanych babć (21.01) oraz dziadków (22.01). Warto pamiętać o naszych babciach i dziadkach, ponieważ oni o nas 

dbają i wiele nas uczą. Pamiętajcie o nich! W naszym województwie ferie zimowe zaczynają się z końcem stycznia 

(30.01), a kończą się 12.02. Warto w tym okresie wypocząć. Ważne, żeby wszyscy 13 lutego wrócili  

do szkoło zdrowo i bezpiecznie. 

Zdrowych i bezpiecznych ferii w zimowej aurze!  
Życzy: 

Redakcja „To & owo” 


