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Piszemy o sobie i szkole!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania
pragniemy Wam życzyć,
aby ten czas był czasem przemiany serc.
Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał
wiarę,
dawał nadzieję i umacniał miłość.
Życzymy Wam, aby Zmartwychwstanie
dokonało się w Waszych sercach
i aby dokonywało się każdego dnia.
Red. Kuriera Szkolnego

Kurier Szkolny
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Jutro egzamin gimnazjalny
- uczyć się czy nie?
Co radzi nam psycholog!
Wyśpij się

Większość uczniów w przeddzień egzaminu
popełnia te same błędy, które oddalają szansę na jego zdanie – o uzyskaniu wysokiej
oceny nie wspominając. Oto, czego nie wolno
pod żadnym pozorem robić dzień przed oraz
co zwiększy szanse na sukces.

Nie ucz się!
Naukę warto zaplanować tak, aby wieczór poprzedzający wielki dzień egzaminu mieć wolny. Niestety, większość uczniów zakuwa do późnych godzin
nocnych, co kompletnie mija się z celem, jest absolutnie nieefektywne, ba – nawet może zaszkodzić.
Gdy obieramy bowiem taką taktykę, mózg nie ma
możliwości skonsolidowania śladów pamięciowych, czyli nie zdąży przetworzyć i zapamiętać
ostatnio przyswojonej wiedzy. W rezultacie, uczeń
nie będzie mógł wykorzystać tych wiadomości na
samym egzaminie. Dlatego ostatnią partię wiedzy
warto przygotować sobie na popołudnie poprzedzające dzień egzaminu. Wieczorny relaks oraz odpowiednia dawka snu wystarczą, aby wszystkie nowe
informacje zostały odpowiednio posegregowane i
utrwalone.

Wyluzuj się
Zamiast w szale wkuwać partie materiału, których
nie zdążyło się jeszcze przyswoić, lepiej całkowicie
odpuścić i dużo wcześniej zaplanować wolny wieczór. Warto pójść na długi spacer, który odstresuje,
dotleni mózg i doda energii. Aby odciągnąć myśli
od stresującego dnia, jaki każdy uczeń III klasy
gimnazjum ma przed sobą, można obejrzeć film z
pozytywnym przesłaniem lub w jakiś inny sposób
oderwać się od książek. Dziewczyny zapewne zrelaksuje długa aromatyczna kąpiel przy relaksującej
muzyce, maseczka i przygotowywanie stroju na
następny dzień. Dobry wygląd doda pewności siebie, co jest również, poza wiedzą, istotną sprawą
przy podchodzeniu do ważnego egzaminu.

Odpowiednia dawka snu jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, warto więc i o nią zadbać.
Łatwo powiedzieć – przecież wszyscy doskonale wiemy, jak ciężko jest spokojnie zasnąć przy takiej dawce
stresu. Spokojnie, istnieje kilka sprawdzonych metod,
które nam to umożliwią. Godzinę przed położeniem się
do łóżka zwolnij tempo i zrelaksuj się (rady powyżej).
Poczytaj książkę, posłuchaj ulubionej muzyki, odpocznij
w swój ulubiony sposób. Ostatni posiłek zjedz najpóźniej dwie godziny przed snem, aby nie przeciążyć żołądka. Wybierz coś lekkostrawnego. Substancją korzystnie
wpływającą na sen jest tryptofan zawarty m.in. w mleku,
bananach, płatkach zbożowych. Warto również wypić
napar z melisy, rumianku lub dziurawca, które działają
uspokajająco. Przed samym położeniem się do łóżka,
należy dobrze wywietrzyć sypialnię. Jeśli mimo wszystko będziesz mieć problemy z zaśnięciem, skup się na
oddechu i rozluźnieniu ciała lub poczytaj nudną książkę.
Nuda najbardziej sprzyja senności.

Najedz się przed egzaminem
Wiele osób skarży się na skurcze żołądka, które towarzyszą przedegzaminacyjnemu stresowi. To przez nie w
dniu testu wychodzą z domu na czczo, bo nie są w stanie
niczego przełknąć. Jest to karygodny błąd! Aby wygenerować energię niezbędną do skupienia się podczas egzaminu, należy zjeść śniadanie składające się z białka i
węglowodanów. Doskonałe jest musli z mlekiem.
W ciągu dnia należy organizmowi dostarczać również
dużo płynów. Niegazowana woda mineralna będzie najlepszym wyborem.

Myśl pozytywnie!
Wszystkie negatywne myśli należy bezapelacyjnie odrzucać! Należy skupić się na celu, jakim jest zdanie egzaminu i nie rozpraszać się zbędnym zamartwianiem.
W wolnej chwili warto intensywnie wyobrażać sobie
moment wejścia na salę egzaminacyjną i bezproblemowe rozwiązanie wszystkich zadań, czego rezultatem będzie oczywiście sukces. Podczas takich wizualizacji,
należy się odprężyć i uśmiechać. Wymuszenie dobrego
nastroju sprawi, że wyobrażenie zdanego egzaminu stanie się znacznie bardziej realne. Moc pozytywnego myślenia została wielokrotnie udowodniona przez naukowców, warto więc o niej pamiętać i uwierzyć, że to naprawdę działa.

Kurier Szkolny

Nie śpiesz się, czasu jest tyle, że spokojnie zdążysz, i zastanowić się nad
zadaniem, i udzielić odpowiedzi.
Uważnie czytaj teksty, ponieważ
polecania odnoszą się do ich treści.
Nie wystarczy pobieżnie zapoznać
się z treścią.

Zaglądaj do tekstów źródłowych tyle razy, ile będziesz
potrzebować. Zazwyczaj jednokrotne przeczytanie nie wystarczy,
aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo część z nich odnosi się do treści,
a inne np. do formy– pytania z gramatyki czy z teorii literatury.
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Udzielaj jedynie odpowiedzi, których jesteś
pewien. Jeżeli kompletnie nie wiesz, którą
odpowiedz zaznaczyć, nie stosuj zasady
„chybił trafił” ani żadnej wyliczanki, ale najpierw wyeliminuj te odpowiedzi, które uważasz za najbardziej nieprawdopodobne. Zwiększysz w ten sposób prawdopodobieństwo, że zaznaczysz poprawnie.

Jeśli któreś zadania sprawiają ci kłopot, zostaw je i
przejdź do następnych.
Wrócisz do nich, jeśli będziesz
miał czas.

Zanim napiszesz odpowiedzi w zadaniach otwartych,
zastanów się, co chcesz napisać, abyś późnie nie musiał skreślać. Sformułuj w głowie zdanie, a dopiero potem je zapisz. Odpowiedzi wpisuj wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

Jak powinni zachować się
rodzice?
To nie rodzice, oczywiście, zdają egzamin, ale - i to fakt
od dawna wiadomy - to właśnie rodzice silnie przeżywają
egzamin swoich dzieci. Czują się bowiem zobowiązani do
podtrzymywania swoich dzieci na duchu, ale nie zawsze robią to dobrze

Rady psychologa
Rodzice powinni być trochę w tle. Wszelkie zapewnienia, poklepywania spełniają bardzo często wręcz odwrotna rolę dlatego, że młody człowiek się wtedy denerwuje i nie wierzy w
szczerość zapewnień i intencji rodziców. Rodzice powinni być
wspierający, ale troszeczkę w cieniu, żeby młody człowiek wiedział, że jak zwykle są po jego stronie, że wierzą w niego. Natomiast takie normalne mówienie, że jest wspaniale, że nic się nie stanie jak nie powiedzie ci się na egzaminie, tylko może młodego człowieka rozdrażnić, bo
on tak naprawdę doskonale wie o tym wszystkim, o czym inni ciągle trąbią. Trzeba pozwolić młodemu człowiekowi zostać z tym wszystkim, być trochę w cieniu. Jeżeli jest taka prośba, to oczywiście z nim trzeba
porozmawiać, natomiast bez normalnego zapewnienia na siłę, że wszystko będzie OK.

Str. 4

Kurier Szkolny
Czy wiesz, że Jan Paweł II to pierwszy papież, który przekroczył próg
synagogi i meczetu? Czy wiesz ile
krajów odwiedził? Czy wiesz jak
często i długo nasz rodak się modlił? Jak bardzo jego zachowanie
różniło się od poprzednich papieży?
W ilu językach płynnie mówił?
Jak wyglądało jego życie, jak nie
„patrzyły" na niego kamery?

Zachęcamy do lektury książek.
Oto tylko niektóre.

Kurier Szkolny
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Świętość
Jana Pawła II to
modlitwa, praca
i uśmiech
OPINIE
„Świętość ma zawsze oblicze osoby, która
żyje świętością” – powiedział Joaquín
Navarro-Valls, który streścił świętość Jana
Pawła II w trzech słowach: modlitwa, praca i uśmiech. 3 marca były rzecznik Stolicy
Apostolskiej opowiadał o tym, że Jan Paweł
II długie godziny spędzał na modlitwie w
intencjach, które przesyłali ludzie w listach
do Watykanu. Wyciągał z klęcznika małe
karteczki i trwał na modlitwie. NavarroValls przypomniał także, że Ojciec Święty
miał zwyczaj spowiadać się co tydzień w
sobotę.

W kontekście pracy papieża Polaka dziennikarz zauważył, że Ojciec Święty nie tracił żadnej minuty i –
co ciekawe – nigdy się nie spieszył. Dodał również,
że Jan Paweł II był człowiekiem radosnym.
„Cokolwiek by się nie działo – zawsze był uśmiechnięty” – opowiadał.
Metropolita krakowski stwierdził, że wyjątkowość
Jana Pawła II kształtowała się już w jego dzieciństwie i
młodości – w domu przepełnionym modlitwą. „Czasami
się mnie pytają, co on zmienił w swoim życiu, jak został
papieżem. Nic nie zmienił. To wszystko dojrzewało, jak
był młodym chłopakiem, a później kapłanem i biskupem” – mówił kard. Dziwisz.
Kard. Stanisław Dziwisz dodał, że Jan Paweł II był
człowiekiem absolutnie ubogim. „Nigdy nic nie miał.
Nie znał się na pieniądzach. I nie chciał – to był jego
wybór. Honoraria, które otrzymywał w Krakowie przekazywał na duszpasterstwo młodzieży albo inteligencję
i ludzi kultury. Tak ich wspierał, żeby nikt o tym nie
wiedział” – opowiadał metropolita krakowski.

Aleksandra Zapotoczny, która wybrała i opracowała
świadectwa do „Wielkiej ilustrowanej księgi cudów”
miała dostęp do listów, które trafiły do biura postulacji beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. „Ludzie
piszą listy do Jana Pawła II jak do żywej osoby” –
podkreślała redaktorka i dodawała, że koperty był
zaadresowane np. „Jan Paweł II. Watykan” lub
„Jan Paweł II. Niebo” i cała ta korespondencja
docierała do biura postulacji. Wiele osób swoje
listy zostawiało także na grobie papieża Polaka.
„Ludzie pisali otwierając swoje serce. Niektóre listy
są cząsteczką spowiedzi. Inne są poplamione kroplami łez, bo ktoś pisał i płakał” – opowiadała Zapotoczny.

Joaquín Navarro-Valls wytłumaczył, dlaczego on nie
napisał swojego listu do Jana Pawła II. Zapytany przez
dziennikarkę po śmierci Ojca Świętego czy nie brakuje
mu papieża, odpowiedział, że nie. Bo wcześniej spotykał się z Janem Pawłem II jedną-dwie godziny dziennie,
a teraz może z nim przebywać przez 24 godziny na dobę. Z tego powodu nie ma potrzeby pisania do niego
listów.
Kard. Dziwisz z kolei zaznaczył, że Jan Paweł II ciągle
odpowiada na listy przysyłane do Watykanu. „Ta korespondencja ciągle trwa. Ludzie otrzymują odpowiedzi w różny sposób – przede wszystkim łaski, znaki
i nawet wiele cudów. Proszą i otrzymują” – mówił
były papieski sekretarz. Jak podkreśliła Aleksandra Zapotoczny, wiele tych „odpowiedzi” zanotowano
w „Wielkiej ilustrowanej księdze cudów”.
Polecamy przeczytać!
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POCZTA WALENTYNKOWA to już tradycja w
naszej szkole. Na kilka dni przed
świętem zakochanych wrzucaliśmy
„listy” do skrzynki. Nazbierało się ich w
tym roku również bardzo dużo. Papierowe pudło, przyozdobione w serca na te
okoliczność, zostało wypełnione po brzegi. W piątek, w walentynki przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli je adresatom. Walentynkowy nastrój spotęgowały misternie wykonane
czerwone serca, które przystroiły wszystkie
drzwi na głównym, szkolnym korytarzu. Autorki tych arcydzieł – dziewczęta ze starszych
klas gimnazjalnych – poświęciły na ich wykonanie kilka nocnych godzin.

Dzień zakochanych zakończyliśmy zabawą
sportową- specjalne zorganizowanymi rozgrywki
dla klas II i III
gimnazjum i wyjazdem na lodowisko dla klas
pierwszych.
Walentynki to bardzo lubiany i wyczekiwany
przez nas dzień. Jedyny w roku, w którym możemy w sposób zewnętrzny przekazać wyrazy
swojej sympatii kolegom, koleżankom oraz
nauczycielom.

Warsztaty Kulinarno - Walentynkowe

W przeddzień święta zakochanych grupa gimnazjalistów wzięła udział w pokazie kulinarnym „Przez żołądek do serca Walentego”
zorganizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu.
Pokaz prowadziła szefowa kuchni restauracji w Pałacu-Hotelu w Sieniawie oraz uczestniczka programu
telewizyjnego Top Chef pani Paulina Trygar. Widzów zachwyciło dania główne- grillowana kaczka oraz
naleśniki z gruszką, które nie tylko pięknie wygadały, ale także bardzo smakowały. Uczestniczka programu
w trakcie pokazu opowiadała o występie w programie kulinarnym oraz pracy szefa kuchni. Wiktoria
i Gabrysia, uczennice naszego gimnazjum, wzięły udział w konkursie na najpiękniej nakryty stół do kolacji walentynkowej. Wszystkie drużyny otrzymały tytuł Mistrza Dekoracji. Pokaz zakończyły wspólne
zdjęcia oraz degustacja słodkości przygotowanych przez uczniów szkoły. Sami zobaczcie jak zachwycająco wyglądały i nakrycia i potrawy.

Kurier Szkolny
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WIERZENIA I ZWYCZAJE
WIELKANOCNE

N

a
wielkanocnym
stole króluje jajko,
od wieków uważane za
symbol początku i źródło
życia. W mitologiach wielu
ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał świat. Uważano je również za znak zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu
życia. W symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze
świętem Zmartwychwstałego
Chrystusa, który „wstał z grobu jak z jaja kurczę” (Galicja,
XIX wiek).
W ludowych wierzeniach jajo było
lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, pomagało zdobyć
upatrzoną dziewczynę lub chłopaka,
zapewniało urodzaj, szczęście i pomyślność. Taczanie jaja po ciele
chorego miało wlewać w niego
nowe siły, odradzać go. Noworodka myło się w wodzie, do której
wkładano, poza innymi przedmiotami mającymi zapewnić szczęście
i bogactwo, również jajo.
Wydmuszki pisanek wielkanocnych
położone pod drzewami owocowymi miały je chronić przed szkodnikami. Wierzono, że rzucone w płomienie gaszą pożar.

Jajka leczyły
Jajko to nie tylko symbol życia, ale również siły broniącej
przed wszelkim złem. Podczas
tzw. uczty dziewiątego dnia, nieboszczykowi
wkładano do ust jajko. Wierzono, iż jego dusza
zazna spokój i nie będzie błąkać się po świecie.
Później ten zwyczaj zastąpiono odwiedzaniem
grobów zmarłych, gdzie składano pisanki. Również jajka wykorzystywano w leczeniu przeziębień i różnych bólów. Wystarczyło potoczyć je
po ciele chorego. Również jajka miały przejmować żółtaczkę czy febrę – wówczas należało trzymać je w dłoni i intensywnie na nie
patrzeć.
W przypadku budowy nowych miast czy
też domów jajko używano jako
„kamień węgielny” – w ten sposób w
tych miejscach mieszkańcy mieli zaznać tylko dobrych chwil, a zło miało
omijać je szerokim łukiem. Tak było
w przypadku chociażby Kościoła Mariackiego.

Dlaczego Śmigus - dyngus?
Z drugim dniem Wielkanocy
związany jest również zwyczaj zwany
śmigusem - dyngusem lub lanym poniedziałkiem. Pierwotnie (potwierdzają to
dokumenty synodu diecezji poznańskiej z 1420 roku) dyngus i dyngusowanie było wymuszaniem datków,
przede wszystkim jajek, pod groźbą
przymusowej kąpieli. Śmigus oznaczał uderzenie, smaganie rózgą, gałązką albo palmą, choć np. na Śląsku Cieszyńskim najpierw oblewano
dziewczęta wodą, a potem „suszono”
je żartobliwymi uderzeniami bata z
wierzbowych witek. Z czasem te
dwa odrębne zwyczaje zostały połączone w jeden, śmigus-dyngus.

Na wsi panował zwyczaj
obdarowywania się pisankami, dostawali je członkowie rodziny, dzieci
chrzestne i osoby zaprzyjaźnione. Jeśli chłopakowi spodobała się któraś z
panien, oznajmiaj jej to,
wręczając pisankę. Jeśli
dziewczyna ją przyjęła i
w zamian dała swoją,
oznaczało to, że odwzajemnia uczucia kawalera.
Niech ziemia rodzi dobrze,
a bydło będzie tłuste
Na wsi chłop nie mógł wypuścić bydła ze stajni, póki na progu nie położył jajka. A po wyjściu zwierząt
oddawał jajko biednym z prośbą o
modlitwę za bydło. Jednak to nie był
koniec. Przez grzbiet każdej sztuki
bydła, czy to krowy, czy to owcy, toczono jajko. Wydawałoby się, że celem była płodność, lecz niestety ten
trop jest mylny. Mianowicie dzięki
temu konie miały biegać tak szybko,
jak toczy się jajko. A bydło miało być
tak krągłe, jak... jajeczko. Skorupki
pisanek dosypywano do paszy dla kur,
by dawały dużo jaj.
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JULIA
W Starożytnym Rzymie imię to
było nazwą rodu, który według
legendy wywodził się od Julusa,
syna Eneasza i wnuka Wenus.
Miano Julia można też przetłumaczyć jako: promienistka,
młoda.
W Polsce pojawiła się w XVIII.
Julia to kobieta wrażliwa i
uczuciowa, ale bynajmniej nie
słaba. Wie czego chce od ludzi i
życia; zawsze znajdzie sposób,
żeby to osiągnąć. Jest bardzo wyczulona na ludzkie emocje. Potrafi je przy tym nazwać. Świetnie nadaje się na przedstawicielkę jakiejś grupy, bo potrafi przemawiać w imieniu
tłumu i do tłumu Nie peszy się tym, że na nią patrzą; przeciwnie - czerpie z tego siłę. Bardzo zależy
jej na opinii, wizerunku. Dba o swój wygląd. Niekiedy ważniejsza od prawdy staje się dla niej gra
pozorów. Julia potrafi manipulować ludźmi, ale też
zmienia się pod ich wpływem. Mimo wszystko
zawsze sądzi, że jest panią sytuacji.

JAKUB
Imię to od wieków należy do najczęściej
nadawanych. Nic dziwnego, pochodzi wszak
od aramejskiego ja’aqob’e - ‘niech Bóg ochrochrania’. Otrzymał je urodzony jako drugi
z bliźniaków syn Izaaka i Rebeki, który dzięki sprytowi przejął przywilej pierworództwa
i został ojcem dwunastu pokoleń Izraela.
W Polsce imię to pojawiło się w XII wieku.

Jakub to mężczyzna pewny siebie, ambitny, lubiący dominować. W każdej dyskusji chce mieć ostatnie zdanie. Potrafi
ostro walczyć o swoje. Robi przy tym tyle
hałasu i zamieszania, że ludzie ustępują mu
często dla świętego spokoju. Bardzo łaknie
sukcesu. Należy do osób wyjątkowo towarzyskich. Hojny, uczynny, od przyjaciół
oczekuje lojalności i potrafi się o nią upomnieć, kiedy tego potrzebuje. W stosunku do kobiet bywa zaborczy, nie zastawia się, czego potrzebuje ta, która
obdarzył uczuciem. Dzieci stanowią dla niego tylko
dodatek do domu. Nie zaprzyjaźnia się z nimi, ale
zapewnia im dobrobyt, stawiając przy tym liczne wymagania.

Akcja zbierania trwa nadal!!!
Nie wyrzucaj nakrętek, przynieś do szkoły
Tak niewiele kosztuje zbieranie nakrętek,
a ile może sprawić radości potrzebującym.
Nie bądźmy obojętni na ludzkie cierpienie,
chciejmy pomagać!!!
Od kilku już lat trwa w naszej szkole akcje zbierania nakrętek. Gromadzimy je systematycznie, a potem przekazujemy Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci.
Towar sprzedawany
jest firmie recyklingowej, która zakupione
zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat).
Uzyskane w ten sposób pieniądze fundacja przekazuje na leczenie - leki, opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt
specjalistyczny dla podopiecznych.

Liczymy na was!!!
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KOCHAĆ
Z elementarza księdza
Twardowskiego

O miłości mówią wszystko na tak i wszystko
na nie. Mówią, że jest przelotna, nietrwała
jak dmuchawiec, który wiatr rozdmuchuje,
i mówią, że jest dłużej niż na zawsze.
nie płacz w liście
nie pisz ze los cię kopnął
nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do
szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
Nie zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz

Miłość jest służbą, ale
jeżeli jest tylko służbą, to
Miłość jest odpowiedzialnojest jak herbata, z której
uciekł aromat. Trzeba się ścią. I czymś więcej niż uczumodlić o zachwyt miło- cie. Trzeba jej się stale uczyć,
by nie była tylko wzrusześci, w wzruszenie miłości,
niem, zakochaniem się.
o dotknięcie Bożej
tajemnicy.

Czy naprawdę kocham tego, o
którym mówię, że go kocham?
Bo może bardziej kocham samego
siebie?
Miłość to nie tylko uczucie, ale ciężka praca, o czym jeszcze nie wiedzą zakochani,
którzy szepcą: ,,moja różo, mój ty szczypiorku zielony’’, jakby się uczyli tylko botaniki. Z kolei po latach zagniewani krzyczą:
,, ty ośle, ty baranie, ty foko’’, jakby się
uczyli tylko zoologii. Jak wielkiego trudu
wymaga prawdziwa miłość. Stale czegoś się
uczymy: języka obcego, judo, dobrych manier,
jak jeść łyżką czy widelcem, jak obsługiwać
komputer. Na naukę nigdy nie jest za późno.
Uczymy się kochać, by sprawdzać siebie.

CO TO JEST MĄDRA MIŁOŚC?
Kochać mądrze człowieka to kochać go po
ludzku, uczuciem, całą swą żywiołowością,
ale jednocześnie pamiętać, że ten kochany
jest dzieckiem Boga, należy do Boga, który
będzie prowadził go drogami jego świętości, grzechu, wiary i niewiary. Nie można
go przywłaszczyć dla siebie, on musi mieć
swoja samotność. Skrzywdzisz tego, kogo
za bardzo pokochasz. Trzeba go tak kochać,
jak Pan Bóg go kocha. Jak często kaleczymy się, bo nie umiemy mądrze kochać.

Miłość trzeba pielęgnować
jak dziecko, aby się nie zaziębiła, nie zwariowała, nie wyleciała przez okno jak ptak.
Miłość, żeby była miłością,
wymaga cierpliwości, pracy
nad sobą, walki z egoizmem.

CO ŚWIADCZY O POTĘDZE
MIŁOŚCI? TO, ŻE NIE MOŻNA JEJ NAKAZAĆ.
Wszechmogący Bóg, dając człowiekowi wolną wolę, sam sobie
stworzył dramat. Nie może miłości
narzucić, nie może kazać siebie kochać.
W tym leży istota danej nam wolnej
woli, która jest stałym pytaniem: czy
chcesz kochać, czy wybierasz miłość?
Miłość trzeba świadomie wybrać i nikt
do miłości zmusić nas nie może.
Miłość jest stałym wybieraniem. Miłość
jest tak wielka, że aż Bóg o nią prosi.
Z miłością do Boga – tłumaczyła mi jedna ze znajomych nie mam trudności.
Kocham Go bardzo i tęsknię za Nim, ale
swojemu sąsiadowi, który zamyka za
głośno drzwi windy, to łeb bym ukręciła. Kochać Boga jest łatwo, ale ludzie są
wredni.
Tymczasem ten, kto nie cierpi ludzi, nie kocha naprawdę ani ich, ani Boga.
Są dwa przykazania, ale jedna miłość.
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Źle z nami!
Czytamy
coraz mniej!

Oglądamy telewizję, ale nie czytamy książek. Oto wnioski z badania
"Diagnozy Społecznej 2013". Okazuje się, że w 20 proc. polskich
domów w zeszłym roku nie pojawiła się ani jedna nowa książka.

W ostatnim czasie obserwuje
się coraz mniejsze zainteresowanie książkami.
Jak myślicie, dlaczego coraz
mniej chętnie sięgamy po
książki? Rosną nasze wymagania, czy autorzy piszą coraz
gorzej? A może inne rozrywki
są formami bardziej atrakcyjnymi? A może są jeszcze inne
powody...

Dziś jest tak wiele alternatyw, że
nie chce się nam sięgać po książki- których czytanie zabiera mnóstwo czasu, wymaga myślenia i
które są przeznaczone tylko dla
"inteligencików".
Ania

CIEKAWOSTKA
Neurolodzy z Uniwersytetu w Altanie, używając rezonansu magnetycznego, postanowili podpatrzeć mózg osoby czytającej
książkę. Okazało się, że niektóre obszary mózgu zachowują się
tak, jakby czytający przeżywał opisywane zdarzenia, a nie jedynie śledził ich opis. Co więcej, naukowcy wykryli, że ten stan może się utrzymywać nawet do pięciu dni po zakończeniu lektury–
ale tylko pod warunkiem, że książka była wciągająca.

Psycholodzy są przerażeni. Ich zdaniem to właśnie czytanie a nie oglądanie telewizji rozwija wyobraźnię i
kreatywność, które są podstawą
sprawnie funkcjonującego społeczeństwa. Czy oznacza to, że już niebawem Polacy staną się "narodem
głupców"?

Internet, komputer, telewizja.
Człowiek z natury jest leniwy,
więc po co ma myśleć nad książką,
gdy może sobie bez wysiłku
wszystko obejrzeć, po co ma szukać w książce, gdy może wklepać
hasło w komputerze i ma wszystko
na tacy? Teraz nawet słowników
ortograficznych nie używamy, bo
wpiszemy sobie hasło w Wordzie i
komputer nam poprawi.
Internauta
ROLA RODZICÓW W ROZWIAJNIU CZYTELNICTWA

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, to przede wszystkim od nich zależy
czy wychowają go na mądrego i zdrowego emocjonalnie człowieka.

Według badań naukowych głośne czytanie dziecku:

- buduje mocną więź między dorosłym i
dzieckiem,
- zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
- rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
- uczy myślenia, poprawia koncentrację,
- poszerza wiedzę ogólną,
- rozbudza zainteresowania
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces

- wzmacnia samouznanie dziecka,
- uczy wartości moralnych,
- rozwija wrażliwość i empatię,
- zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera,
- chroni przed zagrożeniami ze
strony kultury masowej,
- kształtuje na całe życie nawyk
czytania i zdobywania wiedzy.

Kurier Szkolny
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Wielkanoc to cudowne
święta, przeżujmy je
też w cudownej
atmosferze!

Podpatrzmy stylistów
Obok pięknej zastawy połóżmy na
obrusie kilka ozdób, takich jak malowane jajka w koszyczku czy świeczniki. Świąteczny nastrój murowany!

Zieleń, żółć, pomarańcz
i fiolet - to idealne kolory,
w które możemy ubrać
swój wielkanocny stół.
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Przestrzeń kosmiczna to miejsce, w którym
panuje cisza, ponieważ nie ma tam powietrza ani
niczego innego, co mogłoby przenosić drgania fal
dźwiękowych.
Delfiny „rozmawiają” pod wodą mlaskając, piszcząc,
chrząkając i wydając różne inne odgłosy. Dźwięk rozchodzący się w środowisku wodnym pokonuje ten sam
dystans ponad czterokrotnie szybciej niż rozchodzący
się w powietrzu.
Słonie „rozmawiają” ze sobą tak niskim tonem, że nasze ucho ich nie słyszy.
Fale dźwiękowe bywają „uwięzione” w pustych przedmiotach, takich jak na przykład muszla morska.
Trzymając je przy uchu słyszymy mieszaninę dźwięków przypominających szum morza.
Sowy używają stereofonicznego słuchu do lokalizacji zdobyczy.
Dźwięk nie przemieszcza się natychmiast. Potrzebuje na to czasu – w terminologii
naukowej nawet dosyć sporo czasu. Fale dźwiękowe przemieszczają się w powietrzu z prędkością 340m/sek. (1125km/h), w zależności od warunków. Obiekty poruszające się z prędkością większą od prędkości dźwięku, takie jak kula pistoletowa czy odrzutowiec, zwane są ponaddźwiękowymi.
Pierwszą osobą, która przekroczyła prędkość dźwięku w samolocie był Chuck
Yeager w samolocie Bell X-1 w 1947 roku.
Twarde skały klifów i kanionów wytwarzają czyste i mocne zwielokrotnione echo.
Nietoperze nasłuchują odbić swych pisków od przedmiotów, dzięki czemu potrafią
przemieszczać się w ciemnościach.
Opracował: Artur Krupa kl. IIb G.
Mały Jasio wybrał się na
mecz. Siedzący obok
mężczyzna pyta go:
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.

Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe?
- Nie. Dlaczego?!
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji.

♦
♦
♦
♦

♦

Uwagi łamagi
Śpiewa na lekcji muzyki.
Przyłapany na ściąganiu mówi, że tylko
czerpał inspiracje.
Uczennica zjada kozy i chlipie.
Paweł śpiewa piosenki z lat 60, i każe mi
śpiewać, bo, jak twierdzi, wszystkie powinnam pamiętać z młodości.
Twierdzi, że w
przyszłości
zostanie
orzeszkiem
ziemnym. Ma
do mnie żal, że
przeszkadzam
mu w karierze.

Pani wychodząc ze sklepu widzi płaczącego Jasia:
- Jasiu, dlaczego płaczesz?
- Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem!
Idą trzy mrówki Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje Jasioprzez pustynię: wi. Jasiu przestaje płakać, pani odchodzi.
- Ja idę w pra- Po chwili jednak znów słyszy donośny
płacz Jasia.
wo.
- Ja idę w lewo. - Jasiu, a czemu teraz płaczesz?
A trzecia na to: - Właśnie sobie pomyślałem, że gdybym
nie zgubił tamtych 2 złotych, miałbym te- Idę z wami.
raz czteeeeeeery!

- Basiu, kogo częściej
słuchasz, mamy czy
taty? - pyta nauczycielka w szkole.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama więcej mówi!

Kurier Szkolny
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ZWIERZĘTA
KOJĄ MĄ
DUSZĘ!

Z

wierzę domowe, jako nasz współlokator, to doskonały
terapeuta dla potrzeb duszy i ciała. Dzięki nim po
długim, pracowity dniu zapominamy o dręczących nas
obowiązkach i stresach.

Mając psa w domu, musimy czasami wyjść z nim na dłuższy spacer, który poprawia nie tylko kondycję psa, ale i naszą. Możemy ze
swoim czworonogim ulubieńcem pobawić się, poharcować na podwórku lub w domu.
Także kot może przynieść radość i koić skołatane nerwy podczas
wieczornych godzin spędzonych na wspólnych pieszczotliwych zabawach. Kotu możemy opowiedzieć wszystko: i tak zachowa zawsze stoicki spokój i opanowanie. Kiedy już najedzony ułoży się po
zabawie, mrucząc cicho, na twoich kolanach, zaczniesz się zastanawiać: „Co właściwie wytrąciło mnie dziś z równowagi?”

CZAS NA REFLEKSJĘ
Jeśli chcemy wykryć jak sprawy potoczą się dalej, lub jeśli
nie jesteśmy całkowicie pewni, czego naprawdę chcemy,
znajdziemy stosowną odpowiedź, wsłuchując się w nasz głos
wewnętrzny. Musimy zadać sobie tylko pytanie:
„Co odczuwam teraz? Czego naprawdę pragnę?”.
Shakti Gawain

N

a tym świecie jest ktoś, kto stale przebywa przy tobie
. Kto zawczasu wie, co jest dla ciebie właściwe. Jest to twój wewnętrzny doradca.
W twoim wnętrzu tkwi bowiem mądrość duszy, tylko że nie
zawsze możemy ją dostrzec, gdyż jest skryta pod zgiełkiem dnia.
Pod lękami naszego rozumu. Kiedy chcesz ją znaleźć, potrzebujesz
pośrednika. Ten wewnętrzny doradca potrafi przybierać rozmaite
postacie, ukazywać się w snach lub podczas medytacji.
Może już kiedyś śniłeś o kimś takim, który wskazuje ci drogę,
albo o jakimś nieznajomym, który udziela ci porad. Może to być
anioł stróż albo duch opiekuńczy. Przy każdej z tych postaci czujesz, że z jej strony możesz liczyć na pomoc. To silna strona twojej
duszy jest twoim przewodnikiem w życiu.
Gdzie doprowadzi mnie moja energia.

Nie ma lepszej terapii
niż pogodne usposobienie, które pobudza
do zabawy i śmiechu.
Bern Wiliams
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SUKCESY SPORTOWE
I miejsce w powiecie – piłka ręczna (dz) Gim.
III miejsce w rejonie – piłka ręczna (dz) Gim.
I miejsce w rejonie – koszykówka (dz) Gim.
VII miejsce w wojew.– koszykówka (dz) Gim.
I miejsce w powiecie – siatkówka (dz) Gim.
V miejsce w rejonie – siatkówka (dz) Gim.
I miejsce w powiecie – piłka ręczna (dz) SP
V miejsce w rejonie – piłka ręczna ( dz) SP
GRATULUJEMY!
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Warsztaty
historyczne
z IPN –em
7 i 21 marca odbyły się w naszej szkole
warsztaty historyczne, które prowadził
p. Maciej Rędziniak z Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie.

Warsztaty „Polskie Państwo Podziemne” adresowane były do pierwszych i drugich klas gimnazjum. Uczniowie najpierw wysłuchali wykładu, a potem pracowali w grupach- korzystając z
materiałów źródłowych odpowiadali pisemnie na
pytania dotyczące Polski Podziemnej w latach
1939-1941.

W lekcjach pod tytułem „Najmłodsi uczestnicy
w Powstaniu Warszawskim” wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Dzięki nim
poznali postawę dzieci i młodzieży w czasie Powstania Warszawskiego w 1944r. oraz ich zaangażowanie w służbę listonosza i sanitariuszki.
Pan Maciej podkreślił znaczenie dążeń i chęć odwetu na okupancie w celu odzyskania niepodległości.

WARSZTATY TEATRALNE
12 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Interaktywnych
Warsztatach Teatralnych pt: „Magia Obrazu”,
organizowanych przez Teatr SHOW
Dzięki prezentacji z elementami interaktywnych warsztatów wkroczyliśmy w magiczny
świat kreskowych i kukiełkowych bohaterów. Poznaliśmy czarodziejskie metody ich ożywiania, czyli kulisy animacji. Wspólnie z prowadzącym przerabialiśmy historię rysunku
(ideogramy, piktogramy, komiks, pismo, etc) i budowaliśmy podstawowy scenariusz filmowy (tytuł, pomysł, akcja, zakończenie). Mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt i elementarny
skład ekipy filmowej, a na ekranie sposoby i techniki animowania postaci. Najbardziej
odważni ochotnicy z widowni próbowali razem z artystami podłożyć pod rysunkowych
bohaterów efekty dźwiękowe, dubbing. Po tej prezentacji wielu z nas odkryło, że jest w
stanie samodzielnie, albo najlepiej w grupie stanowiącej ekipę realizacyjną (reżyser, scenarzysta, rysownik, redaktor muzyczny, itd.) rozpocząć pracę nad tworzeniem światów
których nie ma, ale które istnieją w wyobraźni.

Kurier Szkolny
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Mówimy i piszemy coraz gorzej!
Mówimy coraz bardziej niedbale, a poprawność języka pisanego pozostawia
wiele do życzenia. Co więcej, językowe
pomyłki zdarzają się także politykom
i dziennikarzom. Liczba błędów, które popełniamy na co dzień, jest naprawdę duża. Które z nich pojawiają
się najczęściej i są najbardziej irytujące?

Panie Profesorze, czy
słowa: przyszłem”,
„wyszłem” mogą być
kiedyś dopuszczalne?

Chociaż jestem osobą
tolerancyjną, jeśli
chodzi o poprawność
językową - nie sądzę,
aby kiedykolwiek
normą potoczną stało
się słowo „poszłem”.
Prof. Jerzy
Bralczyk

Panowie! Nie dajcie się!
„Poszłem „to forma zniewie-

ściała. Ponieważ ja kobieta szłam,
więc, poprzez opaczną analogię ,
ja -mężczyzna – szłem.
A przecież ona szła, ale on szedł
i dlatego ja szedłem.
„ W cudazysłowiu”
Jeśli kogoś cytujemy (a do tego służy
cudzysłów), to możemy stwierdzić, że
to, co mówimy, jest „w cudzym słowie” – a więc: „w cudzysłowie”.

W naszej szkole nagminnie używamy niepoprawnej formy szłem, przyszłem, weszłam. NajczęProf..Jan Miodek
ściej słychać je przy grach komputerowych.

31 styczeń, 10 maj
„Cofać się do tyłu”
W danym roku każdy miesiąc występuje tylko raz, natomiast
Poprawna
forma to oczywiście „cofać się”.
taki zapis sugeruje, że mówimy o trzydziestym pierwszym
Błąd ten jest bardzo popularny. To tak zwany plestyczniu lub o dziesiątym maju. Poprawna forma to
onazm, czyli wyrażenie, w którym jeden człon ozna31 (trzydziesty pierwszy) stycznia, 10
cza to samo, co drugi. Taką konstrukcję określa się
(dziesiąty) maja. Warto tu także zwrócić uwagę na za- także mianem „masło maślane”. Inne przykłady czępis liczebników porządkowych w datach. Jeśli mówilibyśmy sto spotykanych pleonazmów to: kontynuować dalej,
spadać w dół, zabić się na śmierć.
o dziesiątym domu, należałoby napisać: 10. dom. Jednak
w przypadku liczb oznaczających
„Lubiałem”, „poszłem”,
„Włanczać”, „wziąść”
dni miesiąca tę kropkę pomijamy.
To błędy wynikające z zastosowa- Jedynym wytłumaczeniem powstania
nia w piśmie form dopuszczalnych takich form jest zastosowanie niewłaści„Napewno”, „na prawdę”
w mowie, lecz uznawanych za nie- wej odmiany danego słowa. Co jednak
Te dwie formy występują w języku poprawne w języku pisanym. Ponie znaczy, że należy ich używać. Warto
pisanym niezwykle często, jednak
więc zapamiętać poprawne wersje, czyli:
prawny jest zatem zapis:
obie są błędne. Poprawnie na„lubiłem” i „poszedłem”
„włączać” oraz „wziąć”.
prawdę i na pewno!
„Umię, rozumię”
„Dwutysięczny czternasty”
Prawidłowa odmiana - umiem, ja rozumiem; oni
Rok dwutysięczny był tylko jeden – jego
umieją, oni rozumieją, (końcowe -m musi być starannie wyzapis liczbowy to 2000. Nazwa każdego
mówione!).
następnego roku obecnego tysiąclecia poJęzykoznawcy uważają, że eliminowanie spółgłoski -m z form
winna zaczynać się od słów „dwa tysiące”,
umiem, rozumiem ma swą przyczynę. Otóż zdarza się, że formy ja
czyli np. dwa tysiące czternasty.
chcę, ja biorę, ja widzę wymawiane są jako... ja chcem (słynne nie
chcem, ale muszem Lecha Wałęsy), ja biorem (albo nawet ja bie„Iść po najmniejszej linii oporu”
rem), ja widzem. Taka artykulacja to oczywiście błąd (i to wielki).
To nie linia jest najmniejsza, lecz opór, dla- Mniej wyrobieni językowo osobnicy, sądząc, że owo -m w formach
tego poprawna forma brzmi: iść po linii ja umiem, ja rozumiem również wygląda na niepoprawne, zamienajmniejszego oporu.
niają je niepotrzebnie na -ę (mówią ja umię, ja rozumię).
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Sukcesy dydaktyczne

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Tryńcza, 5 marca 2014r.

11 marca b.r. w Tryńczy odbył się konkurs czytelniczy dla
kl. III SP pt: „W baśniowym świecie Andersena”. Celem
konkursu było przybliżenie twórczości bajkopisarza oraz rozbudzenie zainteresowania baśniami, które zawierają wiele
wartości wychowawczych. Naszą szkołę reprezentowały:
Aleksandra Gwóźdź i Kamila Rzeczyca. Uczennice dzielnie
zmagały się z zadaniami i zajęły II miejsce. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom oraz książkę. GRATULUJEMY!

Zwycięzcą konkursu został Piotr Wojtuń z
naszej szkoły i to on otrzymał tytuł Mistrza
Ortografii. Wicemistrzami okazali się:
Faustyna Kiełbowicz z ZS w Tryńczy i Wojciech Maziarz z ZS w Gorzycach.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż
dyktando było bardzo trudne, a różnice w
ilości popełnionych błędów niewielkie.

Gminny Konkurs Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs
Matematyczny
Oto wyniki XX edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus.MATEMATYKA. Plus (dawny OXFORD).
W tej edycji udział wzięło 27 uczniów naszej szkoły.
Oto lista laureatów na poszczególnych poziomach:
klasa II gimnazjum:
Kacper Wasilewski: 100/100pkt – laureat stopnia I – go z
wyróżnieniem
Bartłomiej Słysz: 80/100pkt – laureat stopnia V – go
Paulina Piróg: 80/100pkt – laureat stopnia V – go
klasa I gimnazjum:
Mateusz Żemojdzin: 96/100pkt – laureat stopnia I– go
klasa szósta SP:
Paweł Bosak: 100/100pkt – laureat stopnia I– go z wyróżnieniem
Maciej Rzeczyca: 96/100pkt – laureat stopnia I – go
Rafał Powroźnik: 96/100pkt – laureat stopnia I – go
Aleksandra Konieczny: 80/100pkt – laureat stopnia V – go
klasa piąta SP:
Karolina Wasilewska: 92/100pkt – laureat stopnia II – go
Gabriela Dryś: 88/100pkt – laureat stopnia III – go
Krzysztof Chajec: 88/100pkt – laureat stopnia III – go
Jakub Portas: 84/100pkt – laureat stopnia IV – go
Bogdan Bosak: 84/100pkt – laureat stopnia IV – go
Aleksandra Karaś: 80/100pkt – laureat stopnia V – go
klasa czwarta SP:
Nina Konieczny: 84/100pkt – laureat stopnia IV – go
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W dniu 27 lutego 2014r. w Zespole Szkół w Gorzycach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny "GMINA W LICZBACH, LICZBY
W GMINIE" pod honorowym patronatem
Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
i Wójta Gminy Tryńcza.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Tryńcza.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy
szóstej "a": KAMILA RYFA i PAWEŁ BOSAK.
Z przyjemnością informujemy, że uczeń PAWEŁ
BOSAK zajął I miejsce w tym konkursie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
matematycznych sukcesów.

Kurier Szkolny
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KONKURS FRAZEOLOGICZNY
Dopasuj podane związki frazeologiczne do ich objaśnień. Gdy masz wątpliwości,
skorzystaj ze słownika frazeologicznego języka polskiego.
1. Coś idzie jak krew z
nosa
2. Mrożący krew w żyłach
3. Mieć krew na rękach
4. Stracić zimną krew
5. Z zimną krwią
6. Z krwi i kości
7. Zachowywać zimną
krew
8. Krew kogoś zalewa
9. Krew się w kimś gotuje
10. Krew uderza komuś do
głowy
11. Błękitna krew

A. Tracić spokój, opanowanie
B. Prawdziwy, autentyczny
C. Zabić kogoś
D. Wykazać refleks i opanowanie
E. O czymś, co przychodzi z trudem, ciężko
F. Wpaść we wściekłość, stracić panowanie nad sobą
G. Budzący grozę, strach, niesamowity
H. Ktoś się irytuje
I. Traci panowanie nad sobą
J. Ze spokojem, opanowaniem, z wyrachowaniem
K. Szlachetnie urodzony, arystokrata

Frazeologizmy mitologiczne
Węzeł gordyjski

Poprawne połączenia:
1E,2G, 3C, 4A,5J, 6B,7D,8F,9H, 10T,11K

Związek pochodzi od nazwy
starożytnej stolicy Frygii Gordion,
gdzie stał stary rydwan królewski, którego jarzmo przywiązane było do dyszla kunsztownym węzłem z łyka; wg
podania, ten kto go rozwiąże, zostać
miał królem Azji Mniejszej; Aleksander Wielki rozciął węzeł mieczem w r.
Dla
zain
334 p.n.e.
teres
ow a
Węzeł gordyjski – kunsztownie zawiązany lub, jak chcą inni, bardzo spląnych

tany węzeł z dereniowego łyka. Połączone nim były jarzmo i dyszel starego
królewskiego wozu – daru wotywnego umieszczonego przez frygijskiego króla Gordiasa lub jego syna i następcę Midasa w świątyni Zeusa w Gordion we Frygii (obecnie środkowa Anatolia). Wedle przepowiedni wyroczni człowiek, który rozplącze węzeł, zostanie panem Frygii lub – według innych wersji – całej Azji.
Gdy w 333 p.n.e. do Gordion przybył Aleksander Macedoński, dowiedział się o przepowiedni. Jako że prowadził właśnie podbój imperium perskiego, postanowił rozwiązać węzeł, by wykazać, że to on jest tym, który
zdobędzie Azję. Według najpopularniejszej wersji legendy, Aleksander, gdy zorientował się, że węzła nie rozplącze w sposób konwencjonalny, dobył miecza i go po prostu przeciął. Według innej – wyciągnął dyszel, rozłączając w ten sposób części wozu.

Współcześnie „węzeł gordyjski” oznacza skomplikowaną, trudną lub niemożliwą do

rozwiązania sytuację, zwłaszcza społeczną lub polityczną, zaś określenie „przecięcie węzła
gordyjskiego” stało się synonimem rozwikłania takiej sytuacji prostym, acz niebanalnym i
radykalnym posunięciem, nie zawsze też trzymającym się reguł.
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ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM
Przypominamy, że nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 bierze udział w projekcie edukacyjnym
KIK-34 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) - ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM POPRZEZ EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. W ramach tego projektu polecamy
przepisy na dietetyczne słodycze, oparte na naturalnych składnikach.

Składniki:

Batonik musli hand made

• Miód pszczeli 45 g (3 płaskie łyżki)
• Płatki żytnie 20 g
• Płatki owsiane zwykłe 20 g
• Orzechy laskowe 30 g
• Orzechy włoskie 20 g
• Orzechy pistacjowe 10 g
• Rodzynki suszone 10 g

Wykonanie:
1. Orzechy uprażyć, miód
podgrzać w garnku. Następnie
do płynnego miodu dodać płatki żytnie, owsiane i uprażone
orzechy (ewentualnie inne dodatki).

Ciasteczka owsiane
z suszonymi owocami

Składniki:
• Otręby pszenne 12 g (3 płaska
łyżka)
• Płatki owsiane 20 g (2 płaskie łyżki)
• Mąka pszenna 10 g (1 płaska łyżka)
• Białko jaja kurzego 35 g (1 szt.)
• Proszek do pieczenia 2 g (0,5 łyżeczki)
• Śliwki suszone z pestką 40 g (2 szt.)
• Żurawina z dodatkiem wiśni, suszona 18 g (1 płaska łyżka)
• Słodzik 2 g
• Miód pszczeli 3 g (0,5 łyżeczki)

Wykonanie:
1. Płatki owsiane, mąkę, otręby pszenne i proszek do pieczenia wsypać do miski.

Składniki:
* sałata roszpunka,
* sałata lodowa,
* oliwa z pestek dyni, wina
gron
* pieprz,
* 1/2 szt ananas w puszce,
* 15 dag szynka konserwowa

Wykonani:
Sałatę lodową myjemy suszymy
i rwiemy na kawałki. Roszpunkę
myjemy, suszymy. Sałatę lodową
układamy na półmisku.

Składniki połączyć ze sobą. Masa musi być gęsta,
w przeciwnym razie dodać
odrobinę płatków.
2. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia
i uformować batonik. Przestygniętą masę włożyć do
lodówki na ok. 1 godzinę.
3. Gotowy baton pokroić
na mniejsze kawałki.

2. Dodać białko
i rozpuszczony w łyżce
ciepłej wody słodzik (3
tabletki).
3. Pokroić śliwki
(oczywiście już bez pestek) i żurawinę.
4. Dodać pokrojone
owoce do miski i dodać
miód. Wszystko wymieszać.
5. Nakładać łyżeczką na
pokrytą papierem do pieczenia blachę.
6. Wstawić do piekarnika (180st.) na około
15min.

Dietetyczna sałatka z ananasem
Ananasa odsączamy i kroimy na kawałki, dodajemy do sałaty. Doprawiamy solą, pieprzem i oliwą
z pestek winogron. Po
bokach sałatki układamy
roszpunkę. Szynkę konserwową kroimy w makaron, dajemy do sałatki.
Na koniec kropimy oliwą
i doprawiamy pieprzem.
Prawda, że wygląda
wspaniale!
Smacznego!

