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Na każdym kroku słyszymy: "Ja, to ostatnio z przyjaciółmi..." albo "Niedawno byłam z
przyjaciółką w ..." czy coś w tym stylu. Nie wszyscy jednak wiedzą, co znaczy słowo przyjaźń,
myląc je ze zwykłą znajomością. Sądzę, że większość ludzi, tak na prawdę nie zdaje sobie sprawy,
jak ważne jest mieć prawdziwego przyjaciele. Dziś postaram się przedstawić Wam jego cechy i
obowiązki.
Zacznę od tego, że nie wszyscy mają przyjaciół. Część osób myśli, że mówiąc (przynajmniej ja
miałam styczność z takimi przypadkami) "zostaniesz moją przyjaciółką/ przyjacielem?" załatwi
sprawę. To jest wielki błąd. Na przyjaźń trzeba zapracować, poznać tę druga osobę.
Przyjaciel to nie tylko osoba, z którą można się pośmiać i powygłupiać (choć to też :). To przede
wszystkim bratnia dusza, której można bezgranicznie ufać.

Co o tym mówią moi rówieśnicy?: „Moim zdaniem przyjaciel to bardzo ważna osoba. Skoro
przyjaźń to duchowa więź, łącząca ludzi, to znaczy, że świetnie rozumieją się i wyczuwają swoje
nastroje. Często łączą ich wspólne zainteresowania i podobne poglądy.”
„Przyjaciel to ktoś, komu można bezgranicznie zaufać i nie musimy się bać, że zdradzi komuś nasz

sekret. Jest to także osoba, która zawsze nas wspiera i stara zrozumieć oraz staje po naszej stronie
i broni naszego dobrego imienia" - wypowiadają się jedni.
Inni mówią: "Nie potrzebuję przyjaciół którzy chcą mnie bardziej ośmieszyć niż pomóc. Ani takich,
którzy będą mnie okłamywać z grzeczności, bo głupio im powiedzieć prawdę."
Kim może być przyjaciel? Czy jeśli jestem dziewczyną to tylko druga dziewczyna może stać się
moją najlepsza kumpelą? Chłopak może przyjaźnić się tylko z chłopakiem? Nie wydaje mi się, ale
jednak osoby tej samej płci lepiej się rozumieją, bo więcej ich łączy. Oczywiście, istnieje przyjaźń
damsko - męska. Większość się z tego śmieje, ale to dlatego, że zazdroszczą, albo nie rozumieją.
Nie ważne kto jest przyjacielem. Czy to chłopak czy dziewczyna, czy zwierzak. Nie powinno być
też ważne skąd pochodzi, jak wygląda i ile ma pieniędzy. Najważniejsze jakim jest człowiekiem.
Jakie są cechy przyjaciela?
 Godny zaufania
 Pomocny
 Wierny
 Prawdomówny - po co kłamać? Od tego są przyjaciele - by mówić prawdę.
Życzę Wam, abyście znaleźli kogoś obdarzonego takimi cechami.
Julia K.

Minął maj. Ten piękny miesiąc to nie tylko czas, w którym wszystko kwitnie, lecz również moment
pierwszych komunii. W tym roku przystąpiły do niej dzieci siedmio- i ośmioletnie, czyli
drugoklasiści. Z naszej szkoły była to grupa aż trzydziestosześcioosobowa. Podczas uroczystej
mszy święte maluchy przyjęły po raz pierwszy sakrament Eucharystii pod postacią Hostii.
Wszystko odbywało się w przepięknej oprawie. Dzieci przyszły do kościoła w białych, uroczystych
strojach, a msze uświetniła szczególna muzyka, kwiaty, świece i inne dekoracje.
Do komunii dzieci musiały nauczyć się różnych modlitw np.: modlitwy pańskiej, pozdrowienia
anielskiego, które później odmawiały przed zebranymi wiernymi. Podczas mszy niosły również
dary takie jak: chleb, kwiaty, świece itd. Był to dla nich wielki stres, ale i wspomnienie na lata.
A czy wy pamiętacie waszą I Komunię Świętą?

Królik to niewielkie zwierzę
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W

hodowany

przeważnie dla mięsa i futra, ale wiele
osób trzyma króliki w domach jako towarzysza zabaw.
Jak trzeba hodować królika?
Królik powinien mieć dużą wyłożoną sianem klatkę. Co tydzień trzeba wymieniać tą
podściółkę. Codziennie trzeba mu dawać świeże jedzenie. Najlepiej 2-3 razy na dobę. Ulubionym
jedzeniem królika jest marchewka, ale nie zapominajcie o zielonej sałacie. Jeśli nie macie dostępu
do takiego pokarmu, możecie mu dawać trawę, mlecz, ususzony chleb i wodę. Długouchy chętnie
schrupałby też jabłko. Pamiętajcie, żeby nie dawać mu

mokrego jedzenia, bo może się

rozchorować!!!
Jeśli macie samicę, a myślicie o powiększeniu swojej hodowli, to można dopuścić ją do
samca, gdy skończy pół roku. Ciąża królików trwa jeden miesiąc. Gdy samica zacznie budować z
siana i swojej sierści legowisko dla młodych królików, trzeba jej dać więcej siana i innego budulca,
żeby mogła swoim maleństwom stworzyć ciepłe i bezpieczne gniazdo. Ważna sprawa. Pamiętajcie,
żeby nie wkładać rąk do małych królików, bo zazdrosna mama-królica może ugryźć i udrapać.
Musicie też wiedzieć, że jeśli królica urodzi
pierwszy raz, to nie wolno dotykać małych
królików, ponieważ samica może je odrzucić lub je
zagryźć. Małe króliki można je oddzielić od matki ,
kiedy zaczną same jeść.
Jak widać, króliki nie są wymagającymi
zwierzątkami, ale potrzebują trochę uwagi. Bądźcie
więc odpowiedzialnymi hodowcami.
Adrian W.

Dziś krótko opowiem o jednej z najpopularniejszych (a właściwie o czterech) książek
ostatnich lat. Saga zmierzch, bo o niej mowa, została wydana w Polsce w 2009 roku i od razu
podbiła serca nastolatek.
Dziewczyna o imieniu Bella przeprowadziła się do swojego ojca, ponieważ czuła, że matka
jest przez nią nieszczęśliwa. W nowej szkole spotyka nastoletniego Edwarda i zakochuje się w nim
od pierwszego wejrzenia. Po jakimś czasie zauważa, że chłopak zachowuje się dziwnie. Również
dziwne historie krążą na temat jego tajemniczej rodziny. Podczas przypadkowego spotkania Bella
odkrywa, że chłopak zmienia kolor oczu, ma zimną w dotyku dłoń, jest nieludzko szybki i ma
niezwykłą siłę. Bella dowiaduje się w końcu, że tajemniczy Edward jest wapirem, jednak nie
przeszkadza jej to zakochać się w przystojnym krwiopijcy.
Polecam film i książkę.

Aleksandra K.

MANGA
Manga to japoński animowany komiks dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są one czarno-białe
oprócz okładek i pierwszych stron. Ich tematyka jest bardzo rożna. Są mangi przygodowe,
sensacyjne, fantasy, s-f, romantyczne, dokumentalne, historyczne, a nawet kulinarne. Cechą
wyróżniającą mangi jest sposób rysowania postaci oraz kolejność czytania obrazków (w tych
pochodzących z Japonii, kolejne sceny czytane są prawego, górnego rogu, a nie jak w europejskich
komiksach, od lewego)
Zastanawiacie się pewnie dlaczego postacie mają takie duże oczy? Podpowiadam. Pierwsi twórcy
mangi opierali się na twarzy myszki Miki, którą każdy zna. Później pękne, duże oczy zaczęto
rysować też u postaci ludzkich.
Kiedy zadamy komuś pytanie: „co to jest manga?” - pewnie odpowie, że to coś dla dzieci jakieś
bzdury. Wcale nie. To pomysły ludzi. Ktoś to stworzył i widać, że miał wyobraźnię, bo historii
opisanych w mangach są miliony. Do tej pory dzieci i dorośli oglądają bajki i filmy typu "Naruto",
"Nawiedzony dom", "Akira" i wiele wiele innych. Kiedyś panowała moda na „Pokemony”. Dziś
można czasami obejrzeć stare odcinki „Czarodziejki z Księżyca” i warto wiedzieć, że na podstawie
japońskiej mangi powstała również niezapomniana „Pszczółka Maja”! Dla ścisłości dodam jeszcze,
że japońskie bajki, które powstały na podstawie mangi mają własną nazwę „anime”.
Aleksandra K.

Ze słowniczka młodego piłkarza, czyli co to jest:

Rzut wolny - sytuacja w piłce nożnej, w której po przewinieniu zawodnika (faulu,
zagraniu ręką), czy też po spalonym sędzia zatrzymuje grę i każe ją wznowić drużynie
poszkodowanej z miejsca, w którym popełniono wykroczenie(można dostać żółtą lub czerwoną
kartkę lub żadnej).
Rozróżnia się rzut wolny pośredni, czyli taki, w którym piłka przed wpadnięciem do
bramki musi mieć kontakt z innym zawodnikiem niż tylko z wykonawcą rzutu(gdy tak się nie stanie
bramka nie zostaje przyznana), i rzut bezpośredni – gdy wykonawca może od razu strzelać na
bramkę przeciwnika(bramka zostaje zaliczona).

Rzut wolny pośredni
Faul, po którym odbywa się rzut wolny bezpośredni, musi mieć miejsce poza
obszarem pola

karnego rywala,

gdyż

w

przeciwnym

wypadku

sędzia

dyktuje rzut

karny. Mur utworzony z piłkarzy drużyny przeciwnej (od 1 do 5 zawodników) musi być oddalony
od piłki o 9,15 metra w momencie wykonywania rzutu wolnego.
Dawid M.

W SKRÓCIE

Dnia 18maja 2013roku odbyła się Noc Muzeów.
Muzea udostępniają swoje zbiory bezpłatnie, przygotowują również wiele atrakcji dla
zwiedzających. Noc Muzeów w Polsce odbywa się od 2003 r. - pierwsza odbyła się w
Poznaniu. Do organizacji tego wydarzenia przystępuje coraz więcej powiatów. W 2013 roku
jest to prawie 150 miast.

Niegdyś

spódnica

była

częścią

garderoby sufrażystki (kobiety, które walczyły o swoje

wyłącznie męskiej. Ze względów praktycznych, prawa). Wcześniej panowała moda na długie,
aby zakryć piersi, kobiety opasały się pledami ciężkie i bardzo niewygodne suknie, które
(czyli kocami) po pachy lub nosiły suknie. przeszkadzały w pracy, a czasem stanowiły
Mężczyznom natomiast wystarczył materiał poważne zagrożenie.
opasany

wokół

talii

–

czyli

dzisiejsza Powszechna moda na spódnicę rozpoczęła się w

spódniczka! Można więc dojść do wniosku, że latach 20-tych XX wieku,
kobiety przejęły część garderoby męskiej, kreatorów

Coco

Chanel

kiedy to dwoje
i Jean

Patou

podobnie jak spodnie. Ale wydaje mi się, że wprowadzili ją na ulice. Stała się częścią
kobiety wyglądają jednak lepiej w spódniczkach garderoby chętnie zakładaną przez kobiety
niż mężczyźni.

aktywne

zawodowo.

Ponieważ

moda

jest

Aż trudno uwierzyć, że kobiety zaczęły nosić zmienna, raz popularne były krótsze raz dłuższe
spódnice tak naprawdę niedawno, bo pod koniec stroje.

Podobnie

ze

spódniczkami,

które

XIX wieku. Czyli nieco ponad 100 lat temu. przybierały różną długość i krój. W latach 50Nosiły je nauczycielki, urzędniczki, a także tych minionego stulecia królowała plisowana

(układana w wachlarz) spódnica przed kolano Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie wypada je
wylansowana przez Coco Chanel.

zakładać. W kościele, szkole, czy większość

Natomiast już na początku lat 60 Mary Quant miejsc
maksymalnie

skróciła

spódniczkę

i

pracy

świat przyjmowane,

podbiła długość mini. Kobiety oszalały na przeznaczony

noszenie
ponieważ
na

mini

będzie

jest

prywatne

to

źle
strój

spotkania

i

punkcie króciutkich strojów odkrywających nieoficjalne imprezy. Jednak na zabawy i
niemal całe nogi.

dyskoteki jak najbardziej ją polecam.

Mini spódniczki są bardzo efektowne i modne,

Klaudia K.

ale nie każdemu pasują (mogą pokazac za dużo).

NASI TANCERZE
Dziś przeprowadzimy rozmowę z Olą, tancerką grupy Say Kids działającą pod MDK.
Redaktor: Co to jest MDK i czym się zajmuje?
Ola: MDK to Młodzieżowy Dom Kultury, do którego uczęszczają osoby w wieku ok. 5-18 lat.
Zajmuje się nauczaniem i rozwijaniem różnych umiejętności czy pasji.
R.: Jakie są kierunki, które można rozwijać?
O.: Jest wielki wybór: śpiew, nauka francuskiego, kulinaria, plastyka, teatralne, komputery, gra na
gitarze, na keyboardzie, trąbce, no i oczywiście taniec.
R.: Skąd zainteresowanie tańcem?
O.: Na początku chodziłam na taniec i wokal. Z czasem śpiew mi się znudził, a bardziej ciągnęło
mnie do tańca. Wreszcie coraz bardziej zaczęłam się w to angażować.
R.: Skąd czerpiesz inspiracje?
O.: Inspiracje... prawdę mówiąc oglądałam programy telewizyjne typu X Factor, Got To Dance.
R.: A nie ma kogoś...? Takiej osoby na której się wzorujesz?
O.: Moim zdaniem każdy tańczy dobrze, na swój sposób. Gdybym jednak musiała odpowiedzieć,
byłaby to Patricia Kazadi.
R.: Od kiedy tańczysz?
O.: Chodzę do MDK-u od września 2012 roku, sama tańczę od małego. Zawsze lubiłam tańczyć,
bo wydawało mi się to takie wyjątkowe.
R.: Kiedy i jak często odbywają się próby?

O.: Normalnie spotykamy się we wtorki i czwartki po półtorej godziny, czasem
zdarzy się odwołać zajęcia z powodu ferii albo jakichś świąt. Kiedy zbliżają
się mistrzostwa ćwiczymy dwie i pół godziny.
R.: Jak wyglądają lekcje?
O.: Na początku jest rozgrzewka. Wcześniej Nasza pani ją prowadziła,
lecz teraz robią to za nią wybrane osoby. Później pani powtarza z
nami kroki, następnie pokazuje nam nowe.
R.: A jak to jest: kiedy pani wymyśla nowe kroki?
O.: Z tym jest różnie. Czasem pani wymyśla podczas rozgrzewki, a
czasem w domu.
R.: Jakie są wasze osiągnięcia?
O.: Jako początkująca grupa nie mamy żadnych osiągnięć. Byłyśmy tylko na jednych
mistrzostwach, nie zajęłyśmy żadnego miejsca. No cóż, czasem tak bywa. Nie przejmujemy się
porażką, tylko jesteśmy pozytywnie nastawione na sukcesy. Zbliżają się kolejne mistrzostwa,
będzie okazja pokazać na co nas stać.
R.: Czy są jakieś zawody w duetach albo solówki?
O.: Od kiedy uczęszczam do MDK-u raz się tak zdarzyło. Wystąpiłam z koleżanką i zajęłyśmy
drugie miejsce.
R.: Co tańczycie?
O.: To jest taniec współczesny, coś z namiastką hip-hopu.
R.: Ile jest osób w grupie?
O.: Dokładnej liczby nie znam, ale ok. 15-20 osób.
R.: Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem?
O.: Tak. Zamierzam być słynną tancerką, znaną
na całym świecie i jeździć... gdzieś tam!
(śmiech).
R.: Wolałabyś tańczyć solowo czy w grupie?
O.: Solówki, duety czy też w grupie - to mi
różnicy nie robi.
R.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów Say
Kids.
O.: Również dziękuję.

Rozmowę przeprowadziła Julia K.

Składniki
3 jaja

kukurydza

garść suszonych śliwek

szczypiorek

4 ogórki kiszone

majonez

papryka najlepiej marynowana

śmietana

por
Wykonanie
Ugotować jaja, a następnie obrać je i pokroić. Posiekać śliwki,ogórki, paprykę i szczypiorek. Por
zalać gorącą wodą, a potem odlać wodę. Wszystkie składniki wsypać do miski i wymieszać. Gdy
warzywa będą wymieszane można dodać dwie trzy łyżeczki śmietany i majonez. Na koniec
wszystko wymieszać.
ŻYCZĘ SMACZNEGO
Klaudia K.

NARESZCIE
KONIEC!!!
Niektórzy lubią szkołę, lecz inni nie. A co ty o tym
sądzisz? Matma, polski czy W-F. Co za różnica? W
końcu i tak niedługo koniec roku szkolnego. Więc nie zamartwiaj się na zapas tylko
popraw złe oceny. A uwierz mi będzie okey !!
Koniec roku nastąpi dnia 28 czerwca. Dla
jednych to dobrze, ale dla niektórych źle, gdyż
lubią … może nawet uwielbiają szkołę. Lecz jest
dużo zalet zakończenie roku szkolnego:
- wyśpisz się
- odpoczniesz
- wyjedziesz ze znajomymi lub z rodzina na
wakacje
- koniec ślęczenia do nocy nad lekcjami, z którymi dobrze sobie nie radzisz
- całe weekendy dla ciebie i twoich przyjaciół
- koniec zmartwień jak jutro ci pójdzie sprawdzian? czy co z niego dostaniesz
- koniec strachu: czy nauczyciel dziś cię zapyta?

Do zobaczenia w następnym roku szkolnym 2013/2014.

:D

Od Redakcji
To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku. Dziękujemy wszystkim Czytelnikom i
życzymy Wam udanych wakacji. Najwyższy czas odpocząć. Mamy nadzieję, że spotkamy się
ponownie we wrześniu.
Do zobaczenia :)

