
   

 

Z ŻYCIA SZKOŁY  
…czas podsumować wrzesień   

       Po wakacyjnej przerwie 

wróciliśmy do szkoły wypoczęci  

i przygotowani na rozpoczęcie 

kolejnego roku szkolnego.  

W pierwszych tygodniach nowego 

roku została przeprowadzona  

kampania wyborcza SU, w efekcie 

której zostali wybrani nasi 

reprezentanci: Kamila Skrzypek- 

przewodnicząca,  Agnieszka 

Cienki- zastępca. Pomagać im 

będą: Marlena Woźny oraz Kinga 

Zarosa. Opiekunkami SU zostały 

panie: A. Mierzwa, A. Tomaszek-

Wysocka, W. Borowik. Gratulujemy  

i życzymy owocnej pracy.  

17 września odbyło się także 

zebranie rodziców z dyrektorem i 

nauczycielami. Rodzice wstępnie 

dowiedzieli się o planach na 

kolejne miesiące. Przedstawiono 

też zaktualizowane dokumenty 

regulujące pracę szkoły.  

                                 Opr. Paulina Marek 

 
DLA WOJTUSIA 
…pomagać można na 

wiele sposobów   
Uczniowie naszej szkoły -w ramach 

działalności SU- przyłączyli  się do 

akcji na rzecz Wojtusia  Chudzika, 

podopiecznego Fundacji Pomocy 

Rodzinom i Chorym na Mukowiscy-

dozę Matio.    

Osoby, które chciałyby wesprzeć 

jego leczenie mogą zrobić to na 

kilka sposobów. Po pierwsze, 

wpłacając pieniądze na konto: 

BPH Oddział Kraków 36 1060 0076 

0000 3200 0132 9248, z dopiskiem 

„dla Wojciecha Chudzik”. Po 

drugie można przekazać 1% 

podatku wypełniając coroczne 

zeznanie podatkowe: Numer KRS: 

0000097900. Cel szczegółowy: „1% 

na leczenie Wojciecha Chudzik”. 

Ostatnią formą pomocy jest zbiórka 

plastikowych nakrętek w której 

właśnie uczestniczmy. Zachęcamy 

wszystkich do udziału  w tak 

szczytnej akcji. Serca w górę…! 
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Witamy wszystkich 

naszych czytelników!  

Z nowym rokiem szkolnym 

pojawiły się nowe pomysły, 

którymi skład redakcji chce się  

z Wami dzielić! Mamy 

nadzieję, że spodobają się 

Wam nasze artykuły, co 

zaowocuje tym, że chętniej 

będziecie sięgać po gazetkę 

szkolną „Kurierek Mołodycza”. 

Nasze motto na październik : 

 

„Zmień negatywne myśli na 

pozytywne, a będziesz 

mieć pozytywne rezultaty!”   

 

      W tym numerze: 

 Z życia szkoły 

 Dla Wojtusia 

 Dzień Chłopaka 

 Reporterzy w akcji 

 Żarty i suchary 

 Jak uczyć się efektywnie? 

 Koszula w kratę 

 Sport 

 Top 10 

 Dlaczego….? 

 Palce lizać 

 W wolnej chwili 

 Horoskop 

  KONKURS! 

 

SU ogłasza konkurs  na logo 

gazetki szkolnej. Ciekawe 

propozycje należy składać do 

redakcji Kurierka.   

   

 

           Fot. www.zycie.pl 



   

 

DZIEŃ CHŁOPAKA  
…wspólna zabawa   

    W sobotę 19 września uczniowie 

klas IV -V wraz z wychowawcami: 

A. Mierzwą i A. Tomaszek-

Wysocką wybrali się do kręgielni  

w Szówsku. Na miejscu  

otrzymaliśmy buty oraz krótką lekcję 

zasad gry w bowling.  

To nie tylko okazja do integracji,  

ale ta gra  rozwija sprawność 

ruchową, uczy dokładności, 

systematyczności, planowania  

i opanowania.  

Pierwsze chwile dla niektórych 

okazały się trudne, lecz 

jak mówią "trening czyni mistrza". 

Po krótkim czasie każdy uczestnik 

nabrał wprawy i świetnie się bawił. 

Po skończonej grze zjedliśmy  

pizzę, aby nadrobić stracone 

kalorie. Nasza reporterka z kółka 

dziennikarskiego Marlena Woźny 

nie mogła przepuścić takiej  

okazji i przeprowadziła wywiad  

z pracownikiem kręgielni, który 

zamieszczamy w tym wydaniu. 

                                               

REPORTERZY W 
AKCJI 
…wywiad Marleny Woźny   
     -Kto częściej przychodzi na 

kręgielnie dzieci czy dorośli? 

- Różnie, młodzież, dzieci, dorośli 

bardzo często też szkoły. Odbywają się 

też urodziny. 

-Czy lubi pani pracę na kręgielni? 

- Lubię. 

- Czy pani w wolnych chwilach, po 

pracy gra w kręgle? 

- Nie, nie gram. 

- Czy udzielają państwo lekcji gry w 

kręgle? 

- Udzielamy, jest nawet taka akcje 

prowadzimy WF na kręgielni. 

-Czy na kręgielni odbywają się 

zawody? 

-Tak turnieje, z zakłady pracy sobie 

organizują. Nie ma czegoś takiego że 

ja organizuje, tylko osoby z zewnątrz. 
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      Żarty i suchary: 

  

Mówi teściowa do zięcia: 

-Skoro mnie nienawidzisz, to 

dlaczego masz moje zdjęcie na 

kominku? 

-Żeby dzieci się nie zbliżały do 

ognia. 

  

-Tato, a kto to jest alkoholik? 

-Widzisz Jasiu te cztery brzozy? 

Alkoholik widzi osiem. 

-Yyy tato, ale tam są tylko dwie... 

  

Gdzie urodził się Chuck Noris 

W domu który sam sobie 

wybudował 

  

-Otwierać! Policja! 

-A kto was tam zamkną?! 

  

Żona pyta męża: 

-Kochanie, czy to prawda, że żaby 

mają małe mózgi? 

-Tak żabciu... 

                      Opr. Agnieszka Cienki 

 

          Gdzie to jest? 

 

         W tegorocznych numerach 

gazetki będziemy bawić się  

w odgadywanie miejsc, które 

znajdują się w naszej szkole.  

W każdym wydaniu pojawi się 

zdjęcie pewnego miejsca na 

terenie naszej szkoły. Waszym 

zadaniem jest odgadnąć,  

w którym dokładnie miejscu dany 

obiekt się znajduje. 

 

         



   

 

 JAK UCZYĆ SIĘ EFEKTYWNIE? 
…czyli porad kilka    

Wielu uczniów zadaje sobie  

to pytanie: Jak się uczyć, aby się 

nauczyć? Ważne jest, aby uczyć się  

o odpowiedniej porze. Nauka  

w nocy nie ma sensu! To nam nic 

nie da. Musimy więc czasem 

zrezygnować z czegoś, co 

chcielibyśmy zrobić, żeby 

opanować zadany materiał.  

Po drugie nie należy zaglądać co 

chwilę na facebooka czy inne tego 

typu strony internetowe. To nas 

niepotrzebnie rozprasza. Musimy 

przygotować wszystkie potrzebne 

materiały, z jakich możemy 

czerpać wiedzę. Nie musi to być 

tylko zeszyt i podręcznik! 

Pamiętajmy, że czasem w zeszycie 

ćwiczeń tematy mogą być lepiej 

wyjaśnione. Poza tym w Internecie 

jest dużo edukacyjnych stron, 

z których także możemy skorzystać. 

Istotne jest, aby notatki, z których 

się uczymy, nie były jednolite. 

Ważne informacje warto jest 

zaznaczać rzucającymi się  

w oczy kolorami. Należy robić dużo 

tabel, wykresów i rysunków 

schematycznych. Najlepszym 

sposobem nauki jest regularne 

uczenie się z lekcji na lekcję. 

Powtarzając małe ilości materiału, 

szybciej wchodzi nam on do głowy. 

Dzięki temu przed sprawdzianem, 

pracą klasową czy kartkówką nie 

musimy siedzieć do późnej nocy  

i "zakuwać". Wystarczy, że 

powtórzymy to, co i tak już wiemy. 

Gdy musimy nauczyć się dużej 

ilości tematów, najlepiej jest 

opracować pewną strategię. 

Zaznaczamy sobie w podręczniku 

 i zeszycie rzeczy ważne, istotne.  

W ten sposób nie musimy 

zapamiętywać wiadomości 

niepotrzebnych. Najpierw zajmu- 

jemy się tym, co nie wymaga 

zrozumienia, lecz tylko 

zapamiętania, np. daty, pojęcia, 

wzory, postacie. Później bierzemy 

się za wiadomości, które trzeba 

zrozumieć, umieć o nich 

opowiedzieć, np. ciąg wydarzeń, 

przyczyny i skutki.  

Możemy także stosować 

różnorodne techniki zapamię-

tywania tzw. mnemotechniki. 

Usprawniają i uprzyjemniają one 

uczenie się. Jedną z nich jest 

wykorzystywanie pierwszych liter 

wyrazów i tworzenie z nich zdań lub 

wierszyków, np. nazwy stron  

świata - North, East, South , West 

zamieniamy na zdanie : Na ekierce 

siedzi wrona. Możemy także 

podstawiać pod liczbę przedmiot, 

który przypomina ją kształtem, np. 

liczba 2 to łabędź. Inną skuteczną 

techniką jest tworzenie mapy myśli. 

Od głównego tematu odbiegają 

mniej istotne i bardziej szczegółowe 

pojęcia. Możemy także zrobić 

rysunek schematyczny, ponieważ 

łatwiej jest zapamiętywać obrazy 

niż tekst. trzeba robić sobie  

co jakiś czas przerwy,  

gdyż w przeciwnym razie się 

zdekoncentrujemy. 

Należy pamiętać, że sposób 

uczenia się, który wybierzemy, 

zależy od przedmiotu, z którego się 

uczymy i rodzaju wiadomości do 

przyswojenia. Pamiętaj, zawsze 

zaczynaj naukę od treści 

najtrudniejszych!  
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  KOSZULA W KRATĘ 
…czyli moda i uroda…    

     W tym miesiącu tematem przewodnim naszego ubioru w szkole jest 

koszula w kratę. Obok podaje Wam kilka pomysłów jak można ją fajnie 

wystylizować.  

Opr. Marlena Woźny 

DLACZEGO 
…burczy? 

  Burczenie w brzuchu to sygnał, że powinniśmy wrzucić coś na ząb. 

Skąd bierze się ten odgłos? Ścianki pustego żołądka powoli kurczą się  

i układają się w drobne fałdki. Resztka zawartego w żołądku gazu zostaje 

ściśnięta i jest przepychana w kierunku dwunastnicy. Dźwięk, który powstaje 

podczas tego przepychania powietrza, jest dodatkowo wzmacniany przez 

podbrzusze, które działa na zasadzie pudła rezonansowego. Dźwięk 

dochodzący z naszego żołądka jest odbierany przez uszy jako burczenie, 

mimo że w rzeczywistości nie jest szczególnie głośny i gdyby nie rezonans 

podbrzusza, pewnie nie słyszelibyśmy tego dźwięku.  

...mamy czkawkę? 

Czkawka objaw polegający na rytmicznie powtarzających się, 

mimowolnych skurczach przepony i mięśni oddechowych klatki piersiowej 

powodujących wdech z równoczesnym zamknięciem głośni, co wywołuje 

charakterystyczny odgłos. Czkawka występuje powszechnie, zwykle po 

pewnym czasie samoistnie ustępuje. Najdłużej trwająca czkawka (zapisana 

w Księdze Rekordów Guinnessa) przydarzyła się Amerykaninowi Charlesowi 

Osborne'owi. W 1922 roku w wieku 28 lat nabawił się czkawki pod 

wpływem stresu podczas uboju świni. Czkawka, początkowo występująca 

40 razy na minutę, trwała przez 68 lat. Później zwolniła do 20 razy na minutę. Zakończyła się w lutym 1990 r. 
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        Sport 
Piłka nożna  

Po przegranej z drużyną 

Niemiecką Polscy piłkarze nie 

poddali się, co świadczy o tym 

wygrana z drużyną z Gibraltaru 8:1 

              Bundesliga 

Bayern Monachium rozbił na 

własnym stadionie Vfl Wolsfburg 

5:1 w meczu 6 kolejki Bundesligi. 

Robert Lewandowski potrzebował 

zaledwie dziewięciu minut, by 

strzelić 5 goli. Pierwsza połowa nie 

zwiastowała katastrofy "Wilków".  

W 26 minucie Daniel Caligiuri 

wyprowadził Wolfsburg na jedno-

bramkowe prowadzenie. Do 

przerwy wynik nie uległ zmianie. 

W 46 minucie na boisku 

zameldował się Robert 

Lewandowski. Zmiana ta okazała 

się kluczowa dla dalszych losów 

pojedynku. Reprezentant Polski 

pierwszą bramkę zdobył w 51 

minucie. Strzelanie zakończył w 60 

z dorobkiem 5 goli.      

 W kolejnych minutach wynik 

nie uległ zmianie i Bayern wygrał 

to  spotkanie 5:1. Wszystkie bramki 

dla mistrzów Niemiec zdobył  

Lewandowski.  

 

       
TERMINARZ REPREZENTACJI POLSKI 

W ELIMINACJACH EURO 2016 

8 października 2015;  

20:45: Szkocja – Polska  

11 października 2015;  

20:45: Polska – Irlandia 

 

Opr. Fabian Ziejło, Krzysztof Sokół 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepona_(mi%C4%99sie%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82o%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_rekord%C3%B3w_Guinnessa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Osborne_(ur._1894)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Osborne_(ur._1894)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1922
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
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PALCE LIZAĆ  
…czyli jak to przygotować    

Tortilla z kurczakiem to danie, 

które możesz wykonać samodzielnie w 

domu. Z pewnością będzie zdrowsze, 

jeśli użyjesz wysokiej jakości 

składników i nie dodasz, żadnych 

poprawiaczy smaku. 

 

Składniki: 

 pół filetu z piersi kurczaka 

(60g) 

 liść sałaty (10g) 

 3 plasterki pomidora (21g) 

 średni ogórek (100g) 

 2 łyżki jogurtu naturalnego 

(30g) 

 ząbek czosnku (7g) 

 łyżeczka oleju 

słonecznikowego (5ml) 

 pół łyżeczki masła (3g) 

 2 łyżki mąki kukurydzianej (20g) 

 1,5 łyżeczki mąki pszennej 

(10g) 

 szczypta soli 

 woda 

Jak przygotować tortillę z kurczakiem? 

Do wykonania tortilli z kurczakiem 

potrzebne będą też przyprawy i zioła, 

np. papryka w proszku, bazylia, 

tymianek lub mieszanka przypraw do 

gyrosa. 

Robimy ciasto na placek czyli tortillę: 

Obie mąki przesiać przez sitko. Dodać 

masło i wymieszać. Powoli dodawać 

wodę w takiej ilości by ciasto nie było 

zbyt luźne. Sporządzone ciasto przykryć 

ściereczką i odstawić na kilka chwil. 

Następnie cisto rozwałkować formując 

okrągły placek. Placek przekładamy do 

cieniutko posmarowaną olejem blachę 

i wstawiamy do rozgrzanego do 200st. C 

piekarnika. Można też delikatnie 

posmarować go tłuszczem z wierzchu. 

Przygotowujemy mięso do tortilli: 

Filety dokładnie umyć i osuszyć. 

Wykroić tłuste części. Pokroić w poprzek 

na paski. Pół łyżeczki oleju wymieszać z 

mieszanką ziół i przypraw. Przełożyć do 

niej mięso. Całość odstawić na kilka 

chwil aby mięso przeszło aromatem 

ziół. Rozgrzać patelnię i przerzucić na 

nią mięso. Nie dodawać już tłuszczu. 

Delikatnie obsmażyć kawałki mięsa po 

czy przykryć patelnię pokrywką i dusić 

mięso aż do uzyskania pożądanej 

miękkości. 
                                                                                                                                                        

 Jagodowy deser  

                          z mascarpone 

 

Składniki: 

 250 ml śmietany kremówki 

 250 ml serka mascarpone 

(najlepszy jest oryginalny, 

wtedy nie wyczuwalne jest 

masło) 

 2-3 łyżki cukru pudru 

 2 szklanki jagód 

Śmietanę ubić na sztywno, dodać serek 

i cukier (próbować i ewentualnie 

dosładzać wg naszego uznania). 

Połowę masy położyć na spód 

miseczek w których deser będziemy 

podawać, posypać połową szklanki 

świeżych jagód. 

Drugą połowę masy zmiksować  

z 1 szklanką jagód. Wyłożyć do 

miseczek na wysypane jagody. 

Posypać pozostałymi jagodami i 

wstawić do lodówki. Podawać 

schłodzone. Można przełożyć warstwy 

biszkoptami pokruszonymi albo musli. 
 

Opr. Kinga Zarosa, Kamila Skrzypek 
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         Top ten 
We wrześniu został przeprowadzony 

sondaż dotyczący dziesięciu  

najlepszych książek. Oto tytuły 

najwyżej ocenianych przez Was 

pozycji: 

10. KRYSZTAŁOWY ANIOŁ autor: 

Katarzyna Grochola 

9.I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ...autor: 

Elizabeth Gilbert 

8.JEDZ, MÓDL SIĘ I KOCHAJ autor: 

Elizabeth Gilbert 

7.TEN OBCY autor: Irena 

Jurgielewiczowa 

6.WAMPIRACI autor: Justin Somper 

5.WRÓĆ, ALFIKU autor: Holly Webb 

4.TRZY METRY NAD NIEBEM autor: 

Federico Moccia 

 3.PIRACI Z KARAIBÓW autor: Rob Kid 

2.WŁADCA PIERŚCIENI autor: John 

Ronald Reuel Tolkien 

 

1.HOBBIT autor: John Ronald 

Reuel Tolkien 

 

     To powieść o niebezpiecznej 

wyprawie podjętej przez krasnoludy, 

które wyruszają wykraść strzeżone 

przez smoka złoto. Ich 

nieoczekiwanym partnerem jest 

Hobbit Bilbo Baggins. Bilbo bardzo 

sobie ceni dobre jedzenie, spokój  

i wygodę, ale oto jego udziałem staje 

się wielka przygoda… 

 

    

Opr. Kinga Zarosa, Kamila Skrzypek 
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Gazetka powstała dzięki pracy: 

nauczycieli: Agnieszka Mierzwa, Angelika Tomaszek-Wysocka 

uczniów: Kamila Skrzypek, Kinga Zarosa, Paulina Marek, Marlena Woźny, Agnieszka Cienki, Fabian Ziejło, 

Krzysztof Sokół. 

 

  

 W WOLNEJ CHWILI 
…czyli coś na nudę 

    

 

 

 

 

HOROSKOP MIESIĘCZNY 
…dla panny i wagi 

PANNA od 23 sierpnia do 22 września 
W szkole mnóstwo obowiązków. W pierwszym tygodniu września obowiązki domowe  

mocno cię przytłoczą. W życiu towarzyskim szykują się zmiany na lepsze.   

W drugiej połowie miesiąca osoby, z którymi dotychczas trudno było ci nadawać na tej samej fali, nagle 

się przed tobą otworzą. Uważaj na siebie.  

Musisz uważać na kontuzje i skaleczenia. Potrzebujesz teraz bardzo dużo ruchu, aby wydatkować nadmiar 

energii. Dość udawania, że wszystko spływa po tobie jak po kaczce, podczas gdy tak naprawdę mocno to 

przeżywasz. Mów głośno o swoich problemach i smutkach. 

Ważne znaki: 

Byk okaże się mądrym doradcą. Życiowe problemy przegadaj ze Strzelcem. Wodnikowi lepiej się nie 

narażać. Na Bliźniętach możesz się zawieść. 

 

                         WAGA od 23 września do 22 października 
Planety cię chronią. Interesy pójdą pomyślnie po 18 września, kiedy Saturn opuści znak Skorpiona. Otrzymasz ważne 

informacje, które weź pod uwagę, ponieważ sporo zyskasz. Wrzesień to doskonały moment na wytyczanie nowych planów, ich 

realizację, a także zmianę pracy. Absolutnie nie proś innych o pomoc w sprawach, które możesz załatwić sama. Inaczej ktoś 

może to wykorzystać przeciwko tobie. Jeśli do tego dojdzie, nie wpadaj w panikę i nie wykonuj pochopnych ruchów. Odczekaj 

i zobacz, jak się sytuacja rozwinie. Planety cię chronią – jeśli sama nie pogorszysz sytuacji, wyjdziesz z impasu obronną ręką,  

a przecież o to ci chodzi. 

Ważne znaki 

Panna da ci popalić, a Rak wskaże właściwy kierunek. Możesz liczyć na pomoc Bliźniąt, natomiast Strzelec cię nie zrozumie 

i udzieli złej rady. 
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