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Nie da się ukryd kooczy nam się drugi miesiąc nowego roku. Nowy semestr wystartował, a
o postanowieniach noworocznych pewnie większośd już zapomniała, ale jeśli nadal się ich
trzymacie to wielkie gratulacje. Ferie za nami. Powrót był dośd ciężki, ale byle do świąt. Przed
nami Dzieo Kobiet, więc panowie czas zacząd myśled o płci pięknej ;)
Kala

SPRZEDAM/KUPIĘ/ZAMIENIĘ
UWAGA!!
W kolejnych wydaniach gazetki szkolnej będziesz mógł sprzedad, kupid lub zamienid daną
rzecz, która nie jest ci potrzebna lub chcesz zarobid parę groszy. Zainteresowane osoby mogą
przynosid swoje ogłoszenia do Redakcji (sala nr 3). Nie zapomnijcie dopisad numeru
telefonu.

Kącik Samorządu Uczniowskiego
Informacje dotyczące tego miesiąca od SU:
W marcu odbędzie się loteria fantowa.
8 marca w naszej szkole obchodzony będzie Dzieo Kobiet.
Organizowany będzie również comiesięczny Dzieo Zdrowia.
W naszej szkole będzie można także złożyd życzenia oraz kupid upominki wielkanocne.
Samorząd Uczniowski organizuje Dyskusyjny Klub Filmowy. Na spotkaniach DKF oglądad
będziemy filmy młodzieżowe. W spotkaniu mogą wziąd udział osoby z klas 7,2 i 3 gimnazjum.
Organizatorem jest pan Dominik Kozar.
Zakręcona

Hit miesiąca!
W tym miesiącu przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów. Wszyscy wspólnie wybrali hit tego
miesiąca. Ankieta przeprowadzana będzie co miesiąc, by wybrad najbardziej lubianą piosenkę.
Wyniki ankiety:
Otsocodzi- SumieNIE feat. Holak, O.S.T.R., Taco Hemingway
Taylor Swift- End Game ft. Ed Sheeran, Future
Eminem- River ft. Ed Sheeran
Liam Payne, Rita Ora- For You
P!nk- Beautiful Trauma
iKON- LOVE SCENARIO
Louis Tomlinson- Miss You
Dua Lipa- IDGAF
Zakręcona

Data 8 marca jest dniem wyjątkowym dla dziewcząt i kobiet, bowiem obchodzą one swoje
święto nazwane ,,Dniem Kobiet’’. Chłopcy i mężczyźni obdarowują płed przeciwną różnymi
prezentami, najczęściej kwiatami i małymi upominkami, ale czy to święto ma jakiś związek z
przyszłością i czy skądś się wzięło ? Dzieo Kobiet- jest to corocznie obchodzone święto na
wyraz szacunku ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zostało ustanowione 1910 roku. Było
obchodzone w Polsce na szeroką skalę do 1993 roku. Uznawane było wtedy jako święto
paostwowe. Pierwowzorem dnia kobiet było uroczysty dzieo obchodzony w starożytnym
Rzymie. W tym dniu małżonkowie obdarowywali żony przeróżnymi prezentami. Jest wiele
paostw, w których obchodzony jest dzieo 8 marca. W Rumuni dzieo ten jest równoważny z
Dniem Matki. Dzieci obdarowują wtedy swoje rodzicielki drobiazgami. W 1910 roku
Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze Dzieo Kobiet , który miał służyd krzewieniu
idei praw kobiet. W 1917 roku kobiety w Rosji organizowały przeróżne strajki i protesty pod
hasłem ,,chleb i pokój”. Cztery dni później car abdykował, a ówczesny rząd przyznał kobietom
prawa wyborcze. Zgodnie z tradycją również w szkole obchodziliśmy Dzieo Kobiet. Chyba
wszyscy zadbali o to, aby dziewczęta poczuły się docenione. Pomimo tego, że w szkole nie
odbyła się z tej okazji żadna większa impreza to klasy świętowały w swoim własnym gronie.
Wszystkim dziewczętom i kobietom jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia z tej okazji.

Moda Zima/ Wiosna 2018
Cześd!
Zima już prawię za nami, a zbliża się wiosna. Czas gdy trzeba będzie zrzucid z siebie
grube kurtki i ciepłe kozaki. Wreszcie będzie można pokazad swój styl na mieście czy w szkole.
Ale warto wiedzied, jakie trendy królują w tym sezonie!
O to lista trendów, które już nie długo prezentowad się będą na ulicach:

KRATA- krata znów do nas powraca. Wzór ten kojarzy się z klasyką . Uważam, że trudno
wyglądad w nim źle. Krata bardzo dobrze prezentuje się na płaszczach, koszulach,
marynarkach czy spódniczkach.

KWIATY- mogą byd wyhaftowane na dżinsach, torebkach czy dżinsowych kurtkach.
Pojawid się mogą w całej stylizacji , np. sukienka do kolan, lub dłuższa w jasnym kolorze z dużą
ilością nadrukowanych kwiatów.

JEANS- właściwie to chodzi o cały ten materiał w postaci dżinsowych kurtek, koszul,
ogrodniczek, spodni i sukienek. Stylizacja może składad się tylko z dżinsu.

SEBRNY MATERIAŁ- jeśli chcecie zwrócid na siebie uwagę to polecam srebrny materiał,
jako całą stylizację, a nie tylko dodatek. Srebrne kurtki, spodnie, torebki, sukienki, spódniczki a
nawet buty.

KOLOR CZERWONY– kolorem tego sezonu jest właśnie czerwieo, nie nasycona,
podpadająca w kolor bordowy. Np. czerwony sweter idealnie pasuje do dżinsów z
przetarciami.

ZA DUŻE SWETRY- w takich swetrach czujemy się swobodnie, a do tego świetnie
wyglądami, czy to w dżinsach, czy spódniczkach.

KUPON
Zwalniający
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Noworoczny Rajd z Mikołajem w Dłutowie
20 stycznia z samego rana członkowie SK PTSM wraz z opiekunk, panią Agnieszką Smejdą,
wyruszyli do Dłutowa. To miejscowośd leżąca w powiecie pabianickim, oddalona ok. 60 km od
Tomaszowa. Najpierw były konkursy: ekologiczny, profilaktyczny, o Gminie Dłutów i
czytelniczy. Następnie odbyl na ośmiokilometrowy spacer po okolicy. W lesie czekali na nas jak
co roku członkowie Klubu Motoryzacyjnego z konkursem-niespodzianką i ze słodkim
cukierkiem. Konkurs sprawdzał naszą wiedzę na temat pierwszej pomocy. Po ponad dwóch
godzinach intensywnego marszu głodni, ale nadal w dobrych humorach, dotarliśmy na
ognisko.
Potem przyszedł czas na prezenty od Mikołaja i rozstrzygnięcie konkursów.
A oto wyniki:
Konkurs ekologiczny: III m-ce Malwina Kujawska
Konkurs wiedzy o Dłutowie i powiecie pabianickim: IV m-ce Aleksandra Zaborowska
Konkurs czytelniczy: III m-ce Jagoda Początek. Nasze gratulacje.
Gratulujemy przede wszystkim czwartoklasistom, którzy właśnie weszli w szeregi Szkolnego
Koła PTSM. To był ich pierwszy rajd. Kolejny już w marcu, tym razem ruszamy do Lubochni.
Zapraszamy na kolejny rajd, tym razem dwudniowy i do Lubochni pod haslem Weekend w
Lubochni po angielsku i niemiecku.

Super ferie zimowe na wycieczce w Warszawie – Sejm, TVP, Stadion Narodowy :)
Pierwszego dnia ferii tj. w poniedziałek 29 stycznia 2018 roku wyjechaliśmy na wycieczkę do
Warszawy z panią Beatą Kielan, panią Katarzyna Mazurek oraz trzema mamami z klasy
piątej. Zwiedziliśmy Sejm RP. W TVP na ulicy Woronicza oglądaliśmy studio sportowe,
Pytanie Na Śniadanie, Dzieo Dobry Polsko. Kolejnym punktem wycieczki był Stadion
Narodowy. Byliśmy w szatniach piłkarzy reprezentacji Polski. Widzieliśmy miejsce Roberta
Lewandowskiego i innych. Pan przewodnik grał z nami w piłkę. Strzelaliśmy gole do bramki,
gdzie trenują piłkarze. Na koniec zjedliśmy kolację w ulubionym Mc`Donalds. To był
fantastyczny dzieo:)
Dzieo później wybraliśmy się do kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim. I tam
obejrzeliśmy wspaniały film pt. „Cudowny chłopak”

 250 tys. dolarów kosztowała najdroższa walentynka. Była to kartka z prawdziwego złota,
wysadzana szmaragdami i diamentami. Nadawcą drogocennej walentynki był Arystoteles
Onasis, a adresatką wybranka jego serca - Maria Callas.
 Za pierwszą walentynkę uznaje się list miłosny księcia Orleanu, który w 1415 r., uwięziony
w londyoskim Tower, napisał z okazji dnia św. Walentego list miłosny i wysłał go do swojej
żony.
 Pierwszą kobietą, która skusiła się na wysłanie walentynki jest najpewniej Margery Brews.
W 1477 r. do listu do narzeczonego dołączyła miłosny wiersz.
 Masową produkcję kartek walentynkowych rozpoczęto dokładnie 161 lat temu. W 1848 r.
w amerykaoskim mieście Worcester panna Esther Howland założyła pierwszą firmę, która
drukowała walentynki.
 Pewien walentynkowy upominek zyskał sławę ponadczasową. Wciąż mówi się o jabłku
pokrytym różowym lukrem, włożonym do hebanowej szkatułki, wysadzanej perłami.
Otrzymała go Anna Boleyn od króla Anglii Henryka VIII. Nic dziwnego, że monarcha miał
taki gest. W koocu musiał do siebie przekonad aż sześd żon.
 -Najczęściej dawanym w USA prezentem dla ukochanej są bombonierki, najlepiej w
kształcie serca i czerwone róże.
 Święta Walentynkowe w USA są tak popularne, że do szkół wprowadzono specjalne
walentynkowe lekcje. W sklepach oprócz walentynkowych gadżetów kupid można
tematyczne poradniki i instrukcje walentynkowych gier i zabaw.
 Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają Amerykanie. Ślą je dosłownie do wszystkich
osób obdarzanych sympatią, niezależnie od płci i wieku. Dostają je wszyscy członkowie
rodziny, przyjaciele, koledzy i koleżanki, nauczyciele, szefowie, pracownicy.
Ola











„Miłośd odbiera rozum tym, co go mają, a daje tym, co go nie mają.” ( Denis Diderot)
„Byd zakochanym- to byd szalonym przy zdrowych zmysłach.” ( Owidiusz)
„Nie ma lekarstwa na katar ani na zakochanie się. Same przechodzą.” (francuskie)
„Gdyby miłośd nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyd oczy.”
„ Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny.” ( łacioskie)
„Miłośd- trudna do ugaszenia substancja samozapalna.” (Zbigniew Becher)
„ Za wszystko płaci się pieniędzmi. Za miłośd- miłością.” (hiszpaoskie)
„ Nie bój się miłości- kochając nigdy nie tracisz.”( ks. J. Twardowski)
„ Prawdziwą miłośd poznaje się nie po sile, lecz po czasie jej trwania.” (Robert Poulet)

SUKCESY POLAKÓW 2017/2018 ROK.
1. Reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała na mundial 2018, który odbędzie się w
Rosji. Polska zaawansowała tam z dorobkiem 25 punktów. Wygraliśmy 8 spotkao,
zremisowaliśmy 1 i przegraliśmy również 1 spotkanie. Strzeliliśmy 28 bramek, a straciliśmy 14.
Druga drużyna straciła do nas 5 punktów, trzecia 9, czwarta 12, piąta 18, a szósta aż 22
punkty. Polska była jedną z najskuteczniejszych drużyn w Eliminacjach do MŚ.
2. Reprezentacja Polski w skokach narciarskich zdobyła drugie miejsce w konkursie
drużynowym. Kamil Stoch wygrał Turniej Czterech Skoczni, zdobył złoty i brązowy medal
Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pyeongchang 2018.
Dawid Kubacki zdobył brązowy medal w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pyeongchang 2018
na dużej skoczni.
3. Lekkoatletyczna reprezentacja Polski. Anita Włodarczyk zdobyła Złoty medal na Igrzyskach
Olimpijskich Rio De Janeiro 2017 w rzucie młotem. Paweł Fajdek po raz trzeci z rzędu wygrał
Mistrzostwa Świata w rzucie młotem. Adam Kszczot zdobył srebrny medal w biegu na 800 m.
w Londynie.
4. Żeglarska Reprezentacja Polski zdobyła drużynowe srebro na Letnich Igrzyskach Olimpijskich
w Rio De Janeiro 2017.
5. Tenisowa reprezentacja Polski. Dawid Kubot wygrał pierwszy raz w historii reprezentacji
Polski mężczyzn w Wimbledonie w tenisie.
W styczniu 2018 roku wybrano sportowca 2017 roku. W pierwszej dziesiątce znaleźli się:
1. Kamil Stoch
2. Robert Lewandowski
3. Anita Włodarczyk
4. Łukasz Kubot
5. Paweł Fajdek
6. Patryk Dudek
7. Adam Kszczot
8. Piotr Lisek
9. Piotr Żyła
10. Michał Kwiatkowski
Bartosz

W tym numerze macie okazję przeczytad wywiad z
Malwina Kujawską, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

Malwino, jak czujesz się w roli przewodniczącej naszej szkoły?
W roli przewodniczącej czuję się bardzo dobrze. Obejmując to stanowisko czuję, że mogę
zmienid wiele rzeczy w naszej szkole, które mogą pomóc i umilid naukę uczniom naszej
szkoły.
Skąd pomysł na objęcie tego stanowiska?
Od zawsze to było takie moje marzenie. Będąc w czwartej klasie postanowiłam, że nią będę
i dążyłam do tego. Marzenia się spełniają, ale nie zapominajmy, że trzeba im pomóc ;)
Jak współpracuje Ci się z Samorządem?
Z Samorządem jak i Opiekunami współpracuje mi się bardzo dobrze. To właśnie oni
sprawiają, że rola przewodniczącej nie jest tak trudna. Samorząd jest bardzo kreatywny co
bardzo ułatwia nam pracę.
Czy masz jakieś hobby?
Mam bardzo dużo hobby, jednak z powodu mojego lenistwa i braku czasu nie każde mam
szansę rozwijad. Bardzo lubię grad w siatkówkę, taoczyd, gotowad oraz słuchad muzyki.
Myślę, że każdy powinien mied jakieś zainteresowanie
Łatwo jest pogodzid pracę w SU z nauką?
Na początku było dośd trudno pogodzid te dwie rzeczy, ale przy dobrej organizacji, znajdzie
się również czas na rozwijanie swoich pasji.
Gdzie widzisz siebie w przyszłości?
W przyszłości widzę siebie na dobrych studiach medycznych. Po ich ukooczeniu marzę o
wyjeździe za granicę.
Czy w przyszłym roku też planujesz byd w SU?
Tak, w przyszłym roku również planuję byd w Samorządzie. Myślę, również nad tym aby,
znów kandydowad na przewodniczącą. Dobrze czuję się w tej roli.
Dziękujemy za wywiad.
Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników NzB
Rozmawiali: Kala, Sewek i Wera

Kuchnia FIT
Ostatnio czytałem dużo blogów o kuchni. Ciągle pisali o tym, że czas na kuchnię fit ( czyli zdrową). Wtedy
pomyślałem sobie, że dlaczego by nie może czas zacząd żyd zdrowo przecież niedługo będzie już ciepło i na
plaży lepiej pokazad się z chudym brzuchem. Więc mam dla was kilka zdrowych łatwych przepisów.
Ciasto Marchewkowe
Ciasto marchewkowe jest najlepsze jesienią i zimą. Proste i nieskomplikowane, każdy potrafi je zrobid. Do
ciasta marchewkowego pasuje polewa zrobiona z serka i cukru. Ciasto marchewkowe najlepiej smakuje z
cynamonem. Więc gdy masz za dużo marchewki w lodówce od razu bierz się za gotowanie i przyrządź dobre
ciasto marchewkowe.
Składniki na ciasto marchewkowe
2 szklanki drobno utartej marchewki
2 szklanki pszennej mąki
1 szklanka cukru (lub 2, jeśli lubisz bardzo, ale to
bardzo słodkie ciasta)
kostka masła - 20 dag
4 jajka
czubata łyżeczka cynamonu

dwierd łyżeczki imbiru w proszku
czubata łyżeczka proszku do pieczeni
czubata łyżeczka sody
szczypt soli
pół szklanki łuskanych orzechów włoskich
pół szklanki rodzynek
masło i tarta bułka do formy
cukier puder do posypania

Przygotowanie dania ciasto marchewkowe
Rodzynki zalewam wrzątkiem i odstawiam na bok. Masło rozpuszczam w rondelku i lekko studzę. Orzechy
siekam na niezbyt drobne kawałki. Mąkę mieszam dokładnie z proszkiem do pieczenia, sodą i solą. Jajka
ucieram z cukrem na puszystą masę - powinna zwiększyd swoją objętości 3 razy i zmienid kolor na prawie
biały. Do masy jajecznej dodaję mąkę, marchewkę oraz przestudzone masło, odsączone rodzynki i orzechy
oraz przyprawy. Mieszam wszystko bardzo dokładnie. Ciasto przelewam do wysmarowanej masłem i
oprószonej tartą bułką formy. Piekę około 50-60 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Po upieczeniu
posypuję cukrem pudrem.
OMLET JABŁKOWY
Propozycja śniadania “prawie” na słodko to pulchny omlet jabłkowo-kokosowy
Składniki:
-2 jajka
-100g jabłka
-słodzik
-1 białko
-5g oleju kokosowego do
-cynamon
-30g mąki kokosowej
smażenia
-serek wiejski
Jabłko zetrzyj na tarce o grubych oczkach, wymieszaj z resztą składników. Smaż na oleju kokosowym pod
przykryciem. Idealnie smakuje podawany z serkiem wiejskim.
Seweryn

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i
krzyczy:
- Panie dyrektorze wiosna przyszła!
- To ją wpuśd!!!
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła samochód...

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują
ospale siano nałożone tu przez gajowego. W
pewnej chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe
jedzenie!




Jaś pisze list do Małgosi:
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!
Jasiu puka do sąsiadki i mówi:
- Oto pani Kanarek
Sąsiadka
- Jasiu przecież to kot
Jasiu:
- No tak ale kanarek jest w środku



Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie
mi marudzi, że powinienem wziąd dwa
dni wolnego i pomóc jej posprzątad i
odświeżyd całą chałupę?
W żadnym wypadku, Kowalski! Nie ma
mowy o urlopie, chcę Cię codziennie
widzied w pracy od rana do wieczora!
Dzięki szefie, na Pana to zawsze można
liczyd!








Wybrałeś chyba zły numer!!! Wiesz z
kim rozmawiasz???!!!
Nie!?!
Z naczelnym dyrektorem, baranie!!!
A Ty wiesz z kim rozmawiasz?
Nie!!!
Uff, to dobrze

Jasiu spotyka stonogę i mówi:
- czemu nie byłaś na lodowisku?
- bo zanim założyłam łyżwy przyszła
wiosna
Zuza

,,Czarna pantera”
Jest to film przygodowy. T’Challa (imię głównego bohatera)po śmierci swojego ojca, króla
Wakandy, wraca do rodzinnego kraju, by objąd tron. Wkrótce Wakanda zostaje napadnięta
przez dawnego wroga. W obliczu niebezpieczeostwa młody władca zbiera sojuszników i
robi wszystko, aby pokonad groźnego przeciwnika i ochronid swój dotąd pozostający w
izolacji lud, jego kulturę i całą wysoce rozwiniętą technologicznie cywilizację. By
udowodnid, że jest godzien miana króla, T’Challa jako Czarna Pantera staje w obronie nie
tylko swojej ojczyzny, ale i całego świata. Moja recenzja tego filmu to 10/10 bardzo
polecam każdemu fanu MARVEL-A i wszystkim innym.
,,Plan B”
Ten film jest romantycznie-komediowym filmem dla zakochanych. Obyczajowy film o
miłości. Bohaterów filmu poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami, w chwili, gdy w
ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego. Sytuacje, z którymi się konfrontują,
prowadzą do zaskakujących rozwiązao. Wnoszą w ich życie nową jakośd, za sprawą
przypadku, bądź zrządzenia losu. Dają nadzieję na odnalezienie prawdziwych uczud i
autentycznych więzi. Jeśli macie nudny dzieo wybierzcie się do kina na ten film. Polecam
bardziej dla młodzieży i osób dorosłych lub tych zakochanych. Moja recenzja tego filmu to
7,5/10.
,,Gnomy rozrabiają”
Chloe wprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla niej nowe – dom,
miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem zamieszkają wydaje się skrywad
wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia
małe figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę legendarnymi strażnikami,
którzy od wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami z innych wymiarów. Dzielna
Chloe, wspólnie z nowopoznanym kolegą z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do
akcji. Zwariowane krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzid sobie z
pozaziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z nas – trzeba go tylko obudzid! Moja
recenzja filmu to 8/10 . Fajny film polecam młodym którzy lubią akcje.

Pogromca filmów

„ To skomplikowane” jest książką dla młodzieży, co nawet sugeruje wiek bohaterów, ale nie
zaprzeczam, że i dorosłym mogła by się ona spodobad. Książka opowiada o 18- letniej
dziewczynie – Julie, która przyjeżdża ze swojego rodzinnego miasta (Ohio) do Bostonu, aby
tam zacząd swoje studia. Jednak sprawy już na samym początku jej się komplikują.
Mieszkanie, które wynajęła przez Internet okazuje się byd tak naprawdę restauracją
serwującą burrito. Wkrótce jednak jej mama załatwia jej nocleg u swojej koleżanki ze
studiów, pani Erin Watkins. Koleżanka mamy jest pochłonięta pracą tak samo jak jej mąż.
Posiadają trójkę dzieci. Finn – jest ciągle w trasie, ponieważ lubi podróżowad, Matt - jest
komputerowcem, niewychodzącym z domu… I jest też również Celeste. Dziewczynka mająca
13 lat, która bardzo różni się od swoich rówieśników. Julie próbuje pokonad „innośd” Celeste,
ale ta nie jest co do tych zmian przekonana. Bohaterka również dużo czasu spędza z Mattem,
który jest mądry, przystojny gdyby nie to, że… Zakochała się w Finnie. Opowieśd, która jest
pochłonięta wieloma zagadkami i niewyjaśnionymi postępowaniami, których na początku
również sam czytelnik nie potrafi zrozumied. Ja sama czytając tę książkę, na początku miałam
wiele pytao co do jej treści, a także miałam kilka sugestii co do rozwiązania tych dziwnych
spraw, lecz zakooczenie fabuły, bardzo mnie zdziwiło. Uważam, że książka jest warta
przeczytania.

Chyba nie muszę przedstawiad głównego bohatera, ani fabuły książek J.K. Rowling.
Myślę, że każdy kto lubi czytad książki z gatunku fantasy, chociaż raz powinien przeczytad
serię Harry’ego Pottera. Ja postanowiłam, że przeczytam po raz kolejny wszystkie tomy
książek, ponieważ bardzo brakowało mi przygód głównych bohaterów. W ferie zimowe
skooczyłam czytad trzecią częśd, która jest chyba moją ulubioną i na której raczej najwięcej
razy płakałam. Poniżej zostawię Wam tabelkę, w której musicie zaznaczyd jedną odpowiedź.
Nie ma poprawnej, chcę się jedynie dowiedzied, jakie są Wasze spostrzeżenia na temat
książek z serii Harry Potter. Możecie mi przynosid wasze odpowiedzi. Jagoda.
Kocham Harry’ego Pottera!
Jest OK…
Nie czytałem, ale chcę!
ZAZNACZ KRZYŻYKIEM

Tylko oglądałem
Nie czytałem i nie zamierzam!
Nie lubię Harry’ego Pottera…

Jadzia

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
 9 marca uczennice naszej szkoły wystartują w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w
Językach Obcych. Trzymajmy za nie kciuki
 15 marca odbędzie się II edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszad do nauczyciela j.
niemieckiego, p. Agnieszki Smejdy do 9 marca. Na zwycięzców czekają nagrody.
Język niemiecki, chod jeden z najpopularniejszych w Europie, ma swoje tajemnice. I mimo
że każdy z nas potrafi powiedzied w nim przynajmniej parę słów, warto poznad pułapki i
ciekawe fakty o języku niemieckim.
 Znaki diakrytyczne umlaut (dosłownie: przegłos) w postaci dwóch kropek nad samogłoskami „Ä”,
„Ö” czy „Ü” zmieniają wymowę danych dźwięków. Jeśli nie mamy na klawiaturze umlautów,
zastępujemy je dla ułatwienia według określonej konwencji: ӓ zastępujemy ae, ö – oe, ϋ – ue.
Niektóre zespoły rockowe i metalowe na odwrót — upiększają swoje nazwy za pomocą
umlautów, by nadad im „germaoskośd” lub „skandynawskośd”. Przykładem takich nazw są
Motörhead oraz Mötley Crüe. Niektóre kapele idą dalej, umieszczając umlauty nawet tam, gdzie
one nie występują w języku niemieckim (Queensrÿche, Spın̈ al Tap).
 Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim mają swój rodzaj. Często nie współgra on z sensem i
znaczeniem słowa. Przykładowo dziewczynka („Mädchen”) jest rodzaju nijakiego. W książce
„Włóczęga za granicą” (dzienniki z podróży) z 1880 roku Twain wściekał się na język niemiecki,
twierdząc, że jest wyjątkowo niedbały, niesystematyczny, śliski i trudny do zdefiniowania. „W
niemieckim dziewczynka nie ma płci, za to rzepa już tak”. Często rodzajniki w języku niemieckim
decydują o znaczeniu danego słowa. Wyraz „Tor” używany z rodzajnikiem das oznacza bramę, z
kolei der Tor tłumaczymy jako „dureo”.
 Kiedy rodzimy użytkownik języka niemieckiego mówi danke („dziękuję”), ma na myśli „nie”. A
mówiąc bitte („proszę”) komunikuje, że jest ZA.
 Około 7% osób buszujących w Internecie to użytkownicy języka niemieckiego. Mniej więcej 12%
wszystkich zapytao w wyszukiwarce Google przypada na język niemiecki. Innymi słowy, język ten
zajmuje 10. miejsce pod względem rozpowszechnienia na świecie i 5. jeżeli chodzi o popularnośd
w Internecie.
W następnym numerze kolejne ciekawostki…
A teraz pytanie konkursowe: Który land niemiecki jest najludniejszy i dlaczego?
Na odpowiedzi czekamy jak zwykle w naszej Readkcji.

POŁACZ CYFRY.

Ostatni konkurs wygrała Wiktoria Bielas, na którą czeka w Redakcji słodka nagroda.
Gratulujemy.

