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Słowo Wstępu
Witamy Was, Drodzy Czytelnicy, w ostatnim w tym roku szkolnym numerze naszej gazetki.
Dziękujemy Wam za to, że wytrwaliście z nami cały rok i cierpliwie oczekiwaliście kolejnych
artykułów. Tym razem mamy bardzo bogatą ofertę (dla każdego coś dobrego :-)).
Proponujemy Wam:
Wakacyjne opowiadanie;
Nasze pasje – tym razem zabierzemy Was w podróż kajakiem;
Moje magiczne miejsce – czyli trochę wspomnień z naszego życia;
Kącik kulinarny – trochę przyjemności na osłodę życia;
Black & White – różnice zdań o wyjazdach rodzinnych;
Recenzje filmu, książki i płyty.
EXTRA BONUS OD REDAKCJI :-):
Porównanie pierwszego i trzeciego roku nauki w AGM – reportaż sentymentalny;
Rozrywka - dowcipy wakacyjne;
Kalendarium gimnazjalisty;
Sonda - … zajrzyjcie i przekonajcie się sami :-)

Zapraszamy do przeczytania tego numeru.
Życzymy przyjemnej lektury!!!

Redakcja

Gazetkę redagowali uczniowie klasy 1B oraz 1A:
Izabela Urbanek
Julia Gołas
Michał Filipiak
Aleksandra Hubert

Kalendarium gimnazjalisty
Czerwiec:
01- Święto Bułki i Mleka
02- Dzień Sąsiada
03 -Dzień Dobrej Oceny
06 – Światowy Dzień Pocałunku
09 – Dzień Przyjaciela
13 – Dzień Dobrych Rad
21 – Święto Muzyki

Lipiec:
01 – Dzień Psa
15 – Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego
19 – Dzień Czerwonego Kapturka

Sierpień:
06 – Światowy Dzień Musztardy
12 – Międzynarodowy Dzień Młodzieży
13 – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
31 – Międzynarodowy Dzień Bloga

Zebrały: Iza i Julia

Magiczne miejsce
Społeczeństwo w dzisiejszym świecie narażone jest na wiele szkodliwych czynników, m.in.:
stres, nieustanny brak czasu. W takich momentach pojawia się myśl, aby dokądś wyjechać,
zrelaksować się, odetchnąć ,,innym powietrzem’’. My, uczniowie, niestety w trakcie roku szkolnego
nie możemy wziąć urlopu – szkoda, czasem by się przydał. Momentem odskoczni są długo
wyczekiwane wakacje. No dobrze, ale gdzie się udać i jak znaleźć właśnie to miejsce? Jeśli borykasz
się z takim problemem, ten artykuł może Ciebie poratować.
Jak każdy Gimnazjalista z ogromnym napięciem oczekuję końca roku szklonego i początku
wakacji. Wtedy to wyjadę w swoje ulubione miejsce, jakim jest mała nadmorska miejscowość
Międzywodzie. Niektórych z Czytelników może moja decyzja zdziwić, ale nie wszyscy lubią hałas
i duże miasta, prawda? Mój wybór padł właśnie na to miejsce, ponieważ właśnie tam odpoczywałam,
kiedy jeszcze nie uczęszczałam na zajęcia w Gimnazjum.
Lubię spokój oraz ciszę, którą tam znajduję. Wieczorami uwielbiam chodzić na spacery po
plaży, oglądać zachody słońca, posłuchać szumu fal, pooddychać czystym i zdrowym powietrzem.
Z kolei kiedy pada deszcz znajduję sobie ciepły kąt w pensjonacie i zaszywam się z książką, oczywiście
kupioną na straganie na głównej ulicy. Kiedy chcę trochę się poruszać, to wsiadam na rower i jeżdżę
po pobliskim lesie. Blisko jest stamtąd do Świnoujścia, Międzyzdrojów, Wolina (warto udać się do
Wolińskiego Parku Narodowego, szczególnie polecam Jezioro Turkusowe i okalające je szlaki)w każdej chwili jest możliwość wybrania się na wycieczkę. Kiedy jest ciepło, można, warto a nawet
trzeba skorzystać z morskich kąpieli.
Ja już znalazłam swoje magiczne miejsce, czy Ty również?

Napisała: Julia

Moje miejsce na Ziemi, do którego stale wracam
Moje miejsce na Ziemi nie jest taka daleko, jak niektórzy twierdzą. Część z Was myślałoby
pewnie, że to na końcu świata lub na księżycu. Bardzo byście się jednak pomylili. Miejscem, do
którego stale wracam, jest… ZAKOPANE. Może nie tyle to wiecznie zatłoczone miasto jest dla mnie
odskocznią, ale bardziej malownicze i cudowne góry, które się tam znajdują.
Pokochałam to miejsce od pierwszej chwili, gdy się z nim zetknęłam. Miałam wtedy 6 lat i od
tego czasu co roku odliczam dni do wyjazdu. Najbardziej lubię tę niesamowitą harmonię przyrody i
człowieka. Ludzie się tam nie spieszą, czas płynie wolniej niż w innych częściach świata. Na szlaku
witamy się z nieznajomymi krótkim: „cześć” lub mówiąc po prostu: „dzień dobry”. A te widoki… aż
dech zapiera w piersiach. Góry taki nieokiełznane, kręte, szybko biegnące strumyki, wodospady,
spokojne, lazurowe jeziora, drewniane domki tu i ówdzie, powyginane drzewa, śpiew ptaków, ryk
niedźwiedzia. To wszystko tak pozorne, a jednak gdy się połączą w jeden pejzaż, powstaje coś
niesamowitego, coś specjalnego, niezapomniane widoki z baśni i bajek. To są właśnie MOJE góry.
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”- Stanisław Jachowicz to naprawdę mądry człowiek…

Napisała: Iza

Moje miejsce na Ziemi
Od około czterech lat regularnie jeżdżę na wakacje do Rakowca. Jest to malutka miejscowość
na północy kraju (nie należy mylić jej z dwiema innymi o tej samej nazwie), oddalona o mniej więcej
1h drogi od Grudziądza. Spędzam tam większość lata z ciocią, wujkiem i moim małym kuzynem. Nigdy
się tam nie nudzę i nie wyobrażam sobie, żeby nie spędzić tam chociaż jednego dnia w ciągu wakacji.

Napisał: Michał

Moje małe miejsce na Ziemi
Moim małym miejscem na ziemi, do którego wracam każdego roku, jest las i jezioro przy
miejscowości Borowy Młyn. Jezioro nazywa się Chłop. Miejsce jest jak z bajki, jest tam nawet park
krajobrazowy. Miasteczko nieopodal
nazywa się Pszczew i wygląda, jakby
się tam czas zatrzymał. Ludzie są
przyjaźni a czas wolno płynie swoim
tempem. Nad to jezioro najpierw
jeździła moja babcia, potem mama,
a teraz ja kontynuuję tradycję.

Napisała: Ola

Mój pierwszy rok w gimnazjum
Rok szkolny powoli zmierza ku końcowi. Rozstaniemy się z przyjaciółmi, nauczycielami,
zadaniami domowymi na okres dwóch miesięcy. Przyszło mi się zmierzyć z zadaniem trudnym –
mam zakończyć ostatni numer szkolnej gazetki reportażem o podanym wyżej tytule. Nie wiem, czy
sobie z tym poradzę – niech Czytelnik oceni to sam.
Pierwszego września, jak wiele innych osób, przekroczyłam po raz pierwszy próg
Akademickiego Gimnazjum Milenium. Na twarzach ,,pierwszoroczniaków’’ malowały się te same
emocje: niepewność, lekki strach, niekiedy ciekawość i poczucie, że właśnie zaczyna się nowy okres
ich życia. Jednym słowem – prawdziwa dawka ekstremalnych doznań. Po uroczystym wprowadzeniu
i podziale na klasy, wszyscy udaliśmy się do swoich sal. Otrzymaliśmy plan zajęć i rozeszliśmy się do
domów. Kolejne dni to czas poznania reszty społeczności szkolnej. Jednym przychodziło to łatwo,
innym trochę mniej. Mimo to wszystkim udało się dobrze poznać towarzysza z ławki. Teraz, kiedy rok
szkolny powoli mija, zdajemy sobie sprawę, że strach i lęk to nie są synonimy tej szkoły.
W ankiecie przeprowadzonej w jednej z klas pierwszych można przeczytać: ,,Ten rok szkolny
oceniam wysoko miła atmosfera, dobrzy koledzy. Nie wszyscy się kolegujemy, ale jest fajnie, bo
wszyscy sobie pomagamy’’. Inny uczeń dodaje: ,,Ten rok szkolny minął mi o wiele lepiej niż myślałam.
Bałam się, że klasa mnie nie polubi, ale było na odwrót. Mam wspaniałych przyjaciół. Nauczyciele też
są fajni’’. Właśnie, kolejnym punktem wyboru gimnazjum są przyszli nauczyciele. Każdy z uczniów ma
swoje kryteria - aby za dużo nie wymagał, żeby nie krzyczał, żeby nie zadawał za dużo pracy
domowej. A jak uczniowie Akademickiego Gimnazjum Milenium oceniają swoich ,,gogów’’?
,,Nauczyciele są nastawieni pozytywnie i zawsze są gotowi pomóc’’, ,,W szkole mamy bardzo miłych
nauczycieli, z którymi dobrze się pracuje’’, ,,Zaskoczyło mnie pozytywne nastawienie nauczycieli do
uczniów’’.
Dla każdego, niezależnie od poziomu nauki, ważne są też koła dodatkowe, których nasze
gimnazjum oferuje sporo. Od początku roku uczniowie mieli szansę uczestniczyć w zajęciach:
teatralnych, dziennikarskich, wokalnych, historycznych, matematycznych oraz sportowych. Nikt nie
mógł narzekać na brak pozalekcyjnych zajęć. Gimnazjaliści z Milenium oprócz nauki, lubią również
dobrze się bawić, dlatego w murach szkoły odbywały się liczne dyskoteki i przedstawienia, w których
udział brała cała społeczność gimnazjalna.
W szkole szuka się też ,,bratnich dusz’’: osób o podobnych zainteresowaniach, gustach. Czy
pierwszoklasiści zostali dobrze przyjęci przez klasy starsze? Tak, zostali przyjęci i to wspaniale. ,,Kiedy
nie mogłam jeszcze znaleźć miejsca w klasie, to czas spędzałam właśnie ze starszymi klasami. Teraz,
mając już znajomych w swojej klasie, nadal mogę na nich liczyć’’.
Czy rok szkolny w Akademickim Gimnazjum Milenium był spędzony dobrze? Myślę, że po
przeczytaniu tego reportażu oraz po wysłuchaniu opinii klas pierwszych Czytelnik na powyższe
pytanie odpowie: TAK.

Reportaż napisała: Julia

Podsumowanie trzech lat nauki w AGM
Gimnazjum to taka instytucja, do której uczęszczamy przez trzy lata. Poznaliśmy punkt
widzenia klas pierwszych - ,,nowych’’, dopiero co rozpoczynających naukę. Teraz czas na rocznik
najstarszy, ten, który niedługo opuści mury tej szkoły i zasłuży na miano absolwentów.
Ostatni rok to przede wszystkim nerwy i stres związany z testem trzecioklasisty, czas, gdy
powoli zaczynamy myśleć o wyborze liceum, stopniowo rozstajemy się z obecną szkołą. Niestety,
oznacza to pożegnanie z resztą społeczności szkolnej a także z nauczycielami, za którymi
trzecioklasiści będą tęsknić. Oto wybrane fragmenty wypowiedzi uczniów. Odpowiadali oni na
pytanie: jak będę wspominać Akademickie Gimnazjum Milenium?
,,Trzy lata w tym gimnazjum uważam za udane. Poznałem tutaj ciekawych ludzi, rozwinąłem
się i nawet dobrze się bawiłem. Gdybym znów stanął przed wyborem gimnazjum, to wybrałbym to
samo – Akademickie Gimnazjum Milenium”.
,,Ludzie są przyjaźni, nauczyciele są wyrozumiali i mili, potrafią dobrze tłumaczyć przerabiany
materiał. Jednak sprzęt elektroniczny czasem zawodzi”.
,,W AGM jest przyjemna atmosfera oraz fajni nauczyciele. Te trzy lata tutaj minęły bardzo
szybko”.
,,W AGM jest super atmosfera, nauczyciele są mili - każdemu pomogą. Mamy super sprzęt
oraz salę wielofunkcyjną oraz wiele ciekawych wycieczek”.
,,(…) nauczyciele są OK, uczniowie też. Pani Lidka jest niezastąpiona i bardzo miła”.
,, Ludzie są w miarę spoko. Nauczyciele są super. Pani Lidka jest najlepsza!!!”
,, W Akademickim Gimnazjum Milenium nauczyciele są spoko. Atmosfera jest dobra. Pani
Lidka jest najlepsza!”
To już koniec wypowiedzi klasy trzeciej. Pozostanie nam mieć nadzieję, że wspomnienia z
gimnazjum na stałe zapiszą się w ich pamięci, że na wspomnienie tego okresu łezka zakręci się im w
oku.
Reszta społeczności akademickiej życzy Wam – Drodzy Trzecioklasiści – wszystkiego dobrego
w liceum. Szczęśliwej drogi Koleżanki i Koledzy!

Napisała: Julia

Sonda wakacyjna - czyli gdzie najczęściej jeździmy na wakacje
W klasie Ib Akademickiego Gimnazjum Milenium przeprowadzono sondę na temat, gdzie uczniowie
najbardziej spędzać wakacje. Wyniki są następujące:
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Iza

Black & White
Moim zdaniem wyjazd na wakacje z grupą zorganizowaną jest dużo lepszy niż wyjazd
z rodziną. Dlaczego? Zaraz się dowiecie.
Po pierwsze, wiesz już z góry, co będziecie robić, gdzie spać, co zwiedzać. Jadąc na wakacje
z rodziną, możesz się spodziewać wszystkiego.
Po drugie, jedziecie autokarem, pan kierowca zna doskonale drogę, jeździ nią kilka razy
tygodniowo. A rodzice jadą pierwszy raz, GPS wariuje, tata nie wie, gdzie jechać, mama się
denerwuje, dzieci płaczą, że chce im się siusiu, itp., itd.
Po trzecie, zawsze można zorganizować większą grupę znajomych, pojechać razem,
pożartować, powygłupiać się… Decydując się na wakacje z rodziną, masz przez tydzień na karku
młodsze rodzeństwo, którym musisz się opiekować i jak oni coś „przeskrobią”, to i tak
w 99,999(9) % jest to twoja wina.
Po czwarte, można poznać nowych, wspaniałych ludzi, znaleźć kolegę, koleżankę a nawet
druga połówkę. Inaczej sprawy się mają z rodzinką. Rodzice każą się trzymać za rękę, żebyś
przypadkiem nie zgubiła się w „tłumie” ludzi (dwie pary zakochanych, pies, staruszki na ławce, pan
z teczką i pani na wysokich obcasach).
Po piąte, jadąc z rodziną na wakacje co chwila jesteś zmuszany do robienia sobie zdjęć, bo
trzeba mieć jakąś pamiątkę. Jeśli wyrazisz swój sprzeciw… niech cię ręka Boska broni. Natomiast
gdy jedziesz na wycieczkę, NIKT nie może cię zmusić do zrobienia sobie zdjęcia. Nawet gdyby ktoś
próbował, zagrozisz prawnikiem i kłopot z głowy.
Po szóste, nikt nie mówi ci, że już czas do łóżka, żebyś umył zęby, czy choćby żeby założyć
szalik. Co za tym idzie? Totalna samowola, imprezy do białego rana, katar i mnóstwo innych
cudownych rzeczy, które na pewno Ciebie ominą, gdy pojedziesz z rodziną na wakacje.
Po powrocie z wycieczki z biurem podróży (tej bez kontroli rodzicielskiej), będziesz wypoczęty
i gotowy na nowe przygody, natomiast po powrocie z wyjazdu wraz z rodziną przydałby Ci się
miesięczny pobyt w sanatorium.
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Następnym razem porządnie się zastanów, a jak będziesz znać odpowiedź, to zastanów się
jeszcze raz, czy aby na pewno odpoczniesz, jadąc na wakacje z całą rodzinką.
DECYZJĘ PODEJMUJESZ NA WŁASNE RYZYKO!!!

Iza

Black & White
ZAPAKUJ PLECAK – I W DROGĘ!
Kto nigdy nie podróżował na własną rękę, nigdy nie żył!
Wpisujesz Egipt w wyszukiwarkę – wyskakują oferty biur podróży. Tunezja – pojawiają się
informacje o wycieczkach. Chorwacja – to samo. Zrozumcie, jakbym chciał tam jechać, to sam bym to
zrobił!
Uwielbiam to uczucie, kiedy szykuję się na kolejną wyprawę z przyjaciółmi. Pakuję plecak i
torbę,
rozmyślając
o
tym,
co
będę
robił,
bawiąc
się
w przypuszczenia. Niestety, gdy zwiedzam świat z biurem podróży, ta przyjemność zostaje mi
zabrana. Wszystko wiem z ulotki, a oprowadza mnie przewodnik. Monotonny głos i powolne tempo
strasznie mnie denerwują – więcej dowiem się z normalnego zwiedzania i oglądania rzeczy, które
mnie interesują. Oprócz tego, zwiedzając z przewodnikiem nie ma ani chwili na odpoczynek. Nogi
bolą, trzeba się zatrzymać w toalecie - proszę, idź, ale my na ciebie nie poczekamy!
Jedynym minusem podróżowania z rodziną lub przyjaciółmi są koszty, często dosyć wysokie,
taniej wypadające w biurze podróży. Ale trzeba się z tym pogodzić i zrozumieć, że warto zapłacić
trochę więcej zA lepsze warunki. Wszak często hotel jest brudny, zlokalizowany w niewygodnym
miejscu. Samemu można zaś znaleźć jakiś przytulny ośrodek, tanich (!) kosztach i miłej obsłudze.
Podróże z rodziną - tak! Podróże ze znajomymi - tak! Podróże z biurem - nie! Zwiedzanie z
przewodnikiem - nie!

Napisał: Michał

Recenzja filmu
W kinie obowiązuje ustalony terminarz. Koniec roku to produkcje Oscarowe, na poziomie.
Początek - filmy europejskie, kina studyjne. A co z latem, środkiem roku? Wtedy mamy filmy o
wątpliwej wartości artystycznej, ale za to bardzo rozrywkowe. Czyli to, co chłopcy lubią najbardziej
- mieliśmy już Szybkich i Wściekłych 7, Nocny pościg, Sagę wikingów, w trakcie pisania tego tekstu
w drodze są jeszcze Mad Max: Na drodze gniewu, San Andreas oraz Jurassic World. Nie
wybiegajmy jednak za daleko – oto Avengers: Czas Ultrona.
Minęły 3 lata od bitwy o Nowy York i uformowania drużyny ludzi mających ratować Ziemię
w skrajnych sytuacjach. Jeden z nich, Tony Stark (Robert Downey Jr., Sherlock Holmes, Zanim odejdą
wody i Iron Man) buduje system, którego celem jest zabezpieczanie ludzkości przed inwazjami
z kosmosu. Na wskutek jego wady stwierdza on, że ludzie są zagrożeniem dla samych siebie
i postanawia ich zniszczyć.
To klasyczna opowieść z gatunku
AI takeover, gdzie sztuczna inteligencja
obraca się przeciwko ludzkości, która ją
stworzyła. Od historii wieje tandetą, ale to
tylko pozory - tak naprawdę historia kryje
parę ciekawych wolt scenariuszowych, takie
jak antagonista zwracający się o pomoc do
obdarzonego
nadludzkimi
mocami
rodzeństwa, czy jego próby stworzenia
kolejnego robota. Oczywiście, jest tu trochę schematów obecnych w każdym hollywoodzkim filmie na szczęście nie kłują one w oczy. Aktorzy tworzą tu niezapomniane kreacje - i niektórzy już zawsze
będą znani z tych roli.
A co z efektami specjalnymi? No cóż, to hollywoodzki film akcji z tego roku, w dodatku
wyprodukowany przez jedną z największych filmowych wytwórni - budżet wyniósł 279, 9 miliona
dolarów! Wraz z kostiumami i muzyką efekty stanowią główny atut Czasu Ultrona.
Podsumowując, to film dla określonej publiczności, który na pewno przypadnie do gustu tylko
niektórym. Czuć tu jego komiksowe korzenie, ale to tylko dodaje klimatu.

Polecał: Michał

Recenzja książki
Powoli kończy się rok szkolny. Niektórzy z ulgą odłożą podręczniki i zeszyty, część uda się
na upragnione wakacje. Aby nuda wam nie doskwierała w deszczowe dni, albo słońce za mocno nie
grzało w plecy, proponuję doskonałą powieść wakacyjną. Jeśli lubicie książki o tematyce fantasy, to
koniecznie musicie ją przeczytać. Ale po kolei :-).
Autorką pozycji, którą chciałabym Wam polecić, jest Aprilynne Pike. ,,Skrzydła Laurel’’ (o
niej będę pisała) to jej debiutancka powieść, która ukazała się w 2009r. w Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Otwiera ona cykl powieści o przygodach Laurel- nastolatki,
która dowiaduje się o swojej prawdziwej tożsamości.
Główną bohaterkę poznajemy, gdy po raz pierwszy przekracza mury swojej szkoły (nie bójcie
się, nie będę poruszała tego wątku :-)). Boi się, gdyż w całym swoim życiu nie chodziła do tej
instytucji. Powodem tego były dziwne przystosowania nastolatki:
jadała same owoce, nie doskwierało jej zimno. Teraz, kiedy wraz z
rodzicami zmieniła miejsce zamieszkania, chce zacząć żyć
normalnie. I można powiedzieć, że udało się jej to – do czasu.
Pewnego jesiennego poranka odkrywa na plecach dziwną
wypukłość, która z czasem zmienia się w kwiat. Tak, przeczytaliście
dobrze- Laurel wyrasta różnobarwny kwiat. Na szczęście może liczyć
na swojego dobrego przyjaciela Dawida, który interesuje się
biologią. Razem zaczynają prowadzić badania, a finał tych wydarzeń
zaskoczy ich oboje. Gdy Laurel poznaje przyczynę swoich
tajemniczych zachowań, poznaje Tamaniego, chłopaka, który
wprowadzi ją w zaczarowany świat pełen magii i licznych
niebezpieczeństw.
Dlaczego jednak jej tata zachorował na
niespotykaną chorobę? I kim jest agent nieruchomości? Wejdź,
czytelniku, w ten fantastyczny klimat i daj ponieść się przygodzie.
Uważam, że tę pozycję warto przeczytać, ponieważ jest lekka i przyjemna, wręcz idealna na
letnie poranki. Przygoda przeplata się z magią, obok wróżek pojawiają się trolle. Jeśli lubicie
Szekspira, koniecznie do niej zajrzyjcie. Autorka pomieszała wątki ze ,,Snu nocy letniej’’ oraz legend o
królu Arturze i czarodzieju Merlinie. Mnie osobiście spodobała się również okładka ,,zachęcająca’’ do
czytania.
Podsumowując, ,,Skrzydła Laurel’’ to przyjemna lektura, skierowana raczej do dziewcząt.
Pojawiają się tam wątki romantyczne, przygodowe a czasem historyczne. Jeśli nie lubicie biologii, ta
pozycja raczej was nie zaciekawi, choć autorka w ciekawy sposób przemyca wiedzę oraz informacje
(książkowe definicje w lekturze nie występują). W tej serii ukazały się również: Magia Avalonu,
Złudzenie oraz Moc Przeznaczenia.

Zachęcała: Julia

Recenzja płyty-,,2CELLOS IN2ITION”
Czytelniku, zanim zagłębisz się w tym tekście, upewnij się, czy lubisz bądź tolerujesz
muzykę klasyczną. Jeśli nie, cóż tę stronę możesz ominąć, jeśli jednak na zadane pytanie
odpowiedziałeś/aś twierdząco, to przygotuj się na małe muzyczne zaskoczenie - otóż proponuję
Tobie połączenie lubianego gatunku muzyki z innymi. Jest to mieszanka wybuchowa, ale robiąca
furorę, szczególnie w Internecie. Zacznijmy jednak od początku…
Stjepan Hauser i Luka Sulic to duet muzyków klasycznych, grających na wiolonczelach. Ich
kariera nabrała rozpędu, kiedy zostali poproszeni o aranżację utworu ,,Smooth Criminal’’ do
popularnego serialu ,,Glee’’. To był przełom – zyskali popularność, sławę i uznanie w branży.
Współpracowali z takimi osobami, jak:
Elton John, Steve Vai, Naya Rivera, Lang
Lang, Sky Ferreira, Zucchera. Choć na
płytach, które wydali, wyraźnie słychać
połączenie muzyki poważnej z rockiem i
popem, to artyści przyznają, że ważniejsza
jest dla nich muzyka klasyczna. Wiele jej
zawdzięczają, w tym również swoją
współpracę, bo przedtem rywalizowali ze
sobą w konkursach muzycznych.
Płyta, którą przedstawiam, jest dla
mnie interesująca, gdyż przełamuje ogólne
rozumowanie muzyki klasycznej jako
nudnej i nieciekawej. Artyści zrobili udane
aranżacje, zaprosili do współpracy znane
twarze i dodali trochę siebie. Efekt był
piorunujący - płyty rozeszły się błyskawicznie.
Osobiście uważam, że warto mieć tę płytę w domu - pozwala odetchnąć, zrelaksować się.
W pewnym sensie wniosła powiew świeżości na rynek muzyczny. Dla mnie jest idealna na pochmurne
popołudnia, z nieodłączną książką w ręku. Polecam tez drugą płytę autorów ,,2cellos’’.

Julia

Nasze pasje
W poprzednim numerze pisałam o magii wspinaczki sportowo-górskiej. Dzisiaj chciałabym
zabrać Was w podróż KAJAKIEM! Dla niepoinformowanych: Kajakarstwo – niegdyś
odmiana transportu (wodnego), dziś dyscyplina sportów wodnych oraz rodzaj turystyki lub
rekreacji, wykorzystująca kajaki.
Przenieśmy się trzy lata wstecz nad jezioro Mosińskie – do
dnia 8. czerwca, kiedy to trwa pierwszy dzień akcji „Lato pod żaglami”.
Pogoda piękna, niebo bezchmurne, 26 stopni ciepła i właśnie wtedy
organizator postanowił przydzielić moją grupę do kajaków.
Początkowo trochę niemrawo zaczęłyśmy zakładać kapoki (dla
dociekliwych: kapok to inaczej kamizelka ratunkowa), oczywiście było
to raczej spowodowane niewyspaniem niż niechęcią do spędzenia
dnia na wodzie. Zwodowałam kajak z numerem 12 i chwyciłam za
wiosło. (w liczbach: kajak ma około 3 metry długości i 0,6 metra
szerokości, wiosło natomiast mierzy około 2 - 2,5 metra). Kiedy
wsiądzie się już do kokpitu, jest całkiem znośnie, chyba że naleci
trochę wody, wówczas jest mokro, ale po pewnym czasie można się
przyzwyczaić. Zaczęłam więc powoli wiosłować, ale muszę przyznać,
że to wcale nie takie proste, jak może się wydawać. Woda stawia spory opór i przy wzroście nieco
ponad metr pięćdziesiąt, to całkiem niezły wynik. Początkowo łatwiej płynie się na tzw. ”wstecznym
biegu”, czyli po prostu do tyłu. Z czasem (średnio po 10 - 30minut) człowiek już rozumie, o co chodzi i
mknie przed siebie.
Kajakarstwo to nietrudny sport. Można je uprawiać bez względu na wiek, czy płeć. Kształtuje
ono charakter, ale przede wszystkim mięśnie :-). To idealny sposób na spędzanie czasu z najbliższymi
czy relaks.
DLA DOCIEKLIWYCH: Dostępne są również kajaki dwuosobowe, czy nawet trzyosobowe.
DOBRA RADA: Kiedy już zdecydujecie się na kajak dwuosobowy ważne, by lżejsza osoba siedziała
z przodu kajaka, a cięższa z tyłu.

Iza

Kącik kulinarny - nie tylko dla artystów :-)
Witam Was w wakacyjnym nastroju! Aby nie nudziło się Wam w te długie, letnie
dni, postanowiłam zredagować artykuł EXTRA. Wiadomo, że im cieplej, tym mniej się je,
dlatego potrawy w tym numerze będą niskokaloryczne (może z wyjątkiem deseru), ale za
to bardzo smaczne. Umyjcie więc ręce i zaczynamy!
ŚNIADANIE
„Jogurtowa Pychotka”
Składniki:
100 g borówek (lub innych
owoców)
200 ml jogurtu naturalnego
2 gałązki mięty
75 g malin (lub innych owoców)
1 łyżka miodu
Sposób przygotowania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borówki i maliny myjemy pod bieżącą wodą i odsączamy na sitku.
Do miseczki kuchennej przekładamy jogurt, „odkładamy” sześć łyżek do dekoracji deseru.
Wybieramy z owoców kilka ładnych sztuk i także odkładamy do dekoracji.
Pozostałe owoce rozgniatamy widelcem i dodajemy do jogurtu.
Przyprawiamy miodem i posiekaną miętą.
Jogurt przekładamy do szklaneczek i dekorujemy.

DOBRA RADA: Zamiast rozgniatać owoce widelcem, można je zmiksować za pomocą blendera.
NAPÓJ NA GORĄCE DNI
„Lemoniada”
Składniki:
2 cytryny
2 limonki
kilka gałązek mięty
2–4 łyżki miodu
2 l wody źródlanej lub mineralnej
kostki lodu
Sposób przygotowania:
1. Przecinamy cytrusy na połówki.
2. Wyciskamy sok z 3 połówek
cytryny i 3 połówek limonki.
3. Pozostałe 2 połówki kroimy w plasterki.

4. Wrzucamy do dzbanka cytrusy, dodajemy miód, wodę i sok.
5. Całość mieszamy do momentu rozpuszczenia się miodu.
6. Dodajemy do napoju miętę oraz lód.
DOBRA RADA: Po zrobieniu napoju można go włożyć na jakiś czas do lodówki. Nie trzeba
dodawać wtedy kostek lodu.
DESER
„Tarta z letnimi owocami”
Składniki:
Ciasto:
200 g pszennej mąki
ok. 100 g twardego masła
1 jajko
30 g cukru
szczypta soli
Nadzienie:
750 g serka mascarpone
500 ml śmietanki 30%
6 łyżek cukru pudru
Dodatkowo:
100 g gorzkiej czekolady (do roztopienia)
dodatkowo 2 łyżki masła do smarowania formy
świeże owoce do dekoracji
Sposób przygotowania:
1. Mąkę przesiewamy, dodajemy pokrojone masło i rozcieramy składniki w palcach na wiórki.
2. Następnie dodajemy cukier, sól, jajko, mieszamy łyżką i zagniatamy na gładką masę.
3. Z ciasta robimy kulę i zawijamy w folię, po czym chowamy do lodówki na ok. 30 min.
4. Po tym czasie podsypujemy stolnicę mąką i rozwałkowujemy ciasto na równy cienki placek,
nieco większy od średnicy formy.
5. Wykładamy ciastem wnętrze formy (uprzednio wysmarowane masłem).
6. Nakłuwamy dno tarty kilkukrotnie widelcem na całej powierzchni.
7. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190° i pieczemy około 25–30 min. Po tym czasie
tartę wyjmujemy i ostudzamy.
8. Czekoladę łamiemy, wkładamy do małego naczynia żaroodpornego (kokilki) i wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 200° na około 2-3 min. Studzimy.
9. Serek mascarpone dzielimy na dwie równe części.
10. Do jednej dodajemy roztopioną i ostudzoną (ma być ciepła, ale nie gorąca) czekoladę
i miksujemy na gładką masę. Następnie rozprowadzamy ją na kruchym spodzie.
11. Śmietankę kremową ubijamy na sztywno razem z cukrem i stopniowo delikatnie mieszamy
łyżką (nie miksujemy) do drugiej połowy mascarpone.
12. Masę wykładamy na czekoladowy spód.
13. Na wierzchu układamy umyte, oczyszczone i osuszone z wody porzeczki (owoce mogą być
dowolne) i od razu podajemy.

Gotowała: Iza

Rozrywka
Dowcipy:
Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za długi list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go przeczytam”.
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!
Spotykają się dwie koleżanki.
– Świetnie wyglądasz! Wypoczęta, zrelaksowana... Byłaś już na urlopie?
– Ja nie, ale mój szef był...
Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go gorącą strawą, turysta
zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda… – Baco, dach ci przecieka! – Wim… – To
dlaczego nie naprawisz?! – Ni mogę, przecież dziś pada. – To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie
pada?!! A bo wtedy nie cieknie…
– Blondynka dzwoni na informację PKP:
- Chciałam się dowiedzieć jak długo jedzie pociąg z Warszawy do Gdańska?
- Chwileczkę…
- Dziękuję!
Kazio pyta Jasia:
-Jasiu, jak było na obozie harcerskim?
-Extra, tylko wszystko było na odwrót! Największy odlot był jak na ognisku zaśpiewaliśmy ‚Płonie
ognisko i szumią knieje’.
-I co było na odwrót?
-Knieje zapłonęły i było mnóstwo szumu
Zagadka na wakacje*
Dawno temu pewien naukowiec przekazał następującą zagadkę dla swoich przyjaciół. Dla Tomka,
Darka, Hirka i Stasi wręczył po jeden z czterech pojemników zawierających niebieskie oraz/lub żółte
kule.
W każdym pojemniku były po 3 kule, a ilość niebieskich kul była różna w poszczególnych
pojemnikach. Ponadto, w każdym pojemniku była kartka papieru z informacją jakie kolorowe kule
znajdują się w tym pojemniku. Niestety, wszystkie kartki zostały pomieszane i znajdowały się
wewnątrz niewłaściwych pojemników.
Naukowiec następnie poprosił swoich przyjaciół, aby wyjęli 2 kule ze swojego pojemnika,
przeczytali informację na kartce i powiedzieli mu jaki jest kolor trzeciej kuli.
Tomek wyjął dwa niebieskie kule ze swojego pojemnika, popatrzył na kartkę i mógł natychmiast
powiedzieć jaki jest kolor trzeciej kuli. Darek wyjął jedną niebieską i jedną żółtą kulę ze swojego
pojemnika. Po przeczytaniu informacji na kartce, był w stanie opowiedzieć jaki jest kolor pozostałej
kuli. Hirek wyjął dwa żółte kule ze swojego pojemnika. Popatrzył na kartkę, ale nie mógł odgadnąć
kolor trzeciej kuli. Natomiast Stasia nawet bez popatrzenia na swoje dwa kule i bez czytania kartki
była w stanie odpowiedzieć naukowcowi jakiego koloru są jej kule.
Czy potrafisz odgadnąć jakiego koloru były kule Stasi; kolory kul pozostałych dzieci; podaj jakie
informacje zawierały kule?

*Zagadka pochodzi z portalu Świat Matematyki

Julia

Opowiadanie nie z tego świata
UWAGA! Czytasz na własne ryzyko!
Działo się to bardzo, bardzo dawno temu, w miejscowości, której nazwę boją się
wymówić najodważniejsi śmiałkowie – w……. Jęczydole. Nie, nie śmiejcie się z tego.
Posłuchajcie lepiej historii związanej z tym miejscem, która wydarzyła się naprawdę……. .
Był upalny koniec czerwca. Maja leniwie i z ociąganiem pakowała swoją fioletową
walizkę. Nie lubiła tej żmudnej, jej zdaniem, czynności – wolała siedzieć na werandzie
i rozwiązywać zagadki morderstw wraz z Sherlockiem Holmesem. Lubiła również zagłębiać
się w powieściach Agathy Christie. Może dlatego często bujała w obłokach, a czasem myliła
świat rzeczywisty z wyobraźnią. Jedno było pewne: jutro miała wyjechać na dwa tygodnie
wakacji do swojej babci. „Jęczydół?! Kto to w ogóle wymyślił! Lepszą nazwą byłyby
Spokojniki Średnie. Przecież tam nic się nie dzieje.” Nie wiedziała, że już wkrótce jej sposób
myślenia bardzo się zmieni…
- Spakowałaś się już? – dobiegł do jej uszu zdenerwowany głos taty.
- Prawie. Muszę tylko dołożyć szczotkę do włosów, lakier do paznokci i pilniczek – padła
odpowiedź.
- To się pośpiesz – rzucił oschle ojciec i wrzucił czarną walizkę do samochodu…
Droga minęła szybko i bez większych utrudnień (korki). Przejechali przez okoliczne
lasy, żyzne pola i łąki. Maja z nosem w książce nie zwróciła uwagi na dziwny bagaż (walizka).
Babcia czekała już na nich z ciepłym obiadem: ziemniaczki z koprem, surówka z kiszonej
kapusty i kotlety schabowe, a do tego pyszny kompocik z czereśni i jabłek.
- Idź, kwiatuszku, na górę i rozpakuj się. Ja muszę pomówić z twoim ojcem – powiedziała
babcia.
- OK– mówiąc to, Maja, pokonywała już stopnie wiodące na poddasze ze swoim bagażem.
Rozejrzała się uważnie po pokoju i zauważyła brak fotografii przedstawiającej dziadka,
który zmarł rok temu. To była dziwna sprawa. Wyszedł do lasu, na polowanie, a następnego
dnia znaleziono jego zmasakrowane ciało leżące w nienaturalnej pozie koło jeziora. Policja
do dzisiaj nie znalazła sprawcy tego zdarzenia. Oprócz tego detalu wszystko pozostało
w normie - ta sama narzuta w kwiatki, okrągły stolik z trzema nogami i mała toaletka
z lustrem. Przy niej właśnie usiadła główna bohaterka. Popadła w zadumę i nie zauważyła
wejścia taty do pokoju.
- To ja już będę się zbierał. Babcia powie tobie, co i jak, bądź grzeczna i nie marudź.
Aha pamiętaj, żeby wieczorem nie wchodzić poza teren domu.
- A dlaczego, czy coś się stało?
- O wszystkim poinformuje ciebie babcia - po tych słowach opuścił pomieszczenie.

Po wyjściu taty dziewczyna zeszła do kuchni. Zastała tam babcię, która gdy ją
zobaczyła, zamknęła pośpiesznie czarna walizkę i schowała ja do komody zamykanej na
klucz.
- Dobrze, że jesteś. Mamy sobie wiele do opowiedzenia. Wszystko to, co się wydarzy, ma
ścisły związek z tragiczna śmiercią twojego dziadka.
Dziewczyna pobladła, zamknęła drzwi kuchenne, usiadła naprzeciwko babci i
wsłuchała się w słowa starszej pani.

CIĄG DALSZY NASTĄPI…

Iza i Julia

Wakacje
24 czerwca
Nareszcie wakacje!
Jejku, jak się cieszę! Jutro jadę do Sopotu do mamy. Mam dość tego internatu!
Hmmm, kto wie, może spotkam Miłosza, swoją dawną miłość...Nie widziałam go od 5 lat, od
kiedy wyjechałam do szkoły.

27 czerwca
Wysiadłam właśnie z autobusu. Szukam w tłumie mojej mamy, targając okropnie
ciężką walizkę i terrarium z żabą. Znalazłam mamę! Uhhh, jaka ulga. Jedziemy do domu, a
raczej do latarni. Tam mieszkamy (ja tylko w wakacje).
Jadąc miastem, przypominam sobie wszystkie dobre i złe chwile. Również te z
Miłoszem…i nasze pożegnanie… Muszę się ogarnąć i wyrzucić te myśli z głowy! Już pewnie
ma dziewczynę i dawno o mnie zapomniał. Tylko ja czekam w każde wakacje, aż zdarzy się
cud – i się spotkamy a w ciągu roku szkolnego wzdycham do zdjęć.
Zajechałyśmy, posiedziałyśmy, poplotkowałyśmy przy kolacji i poszłam wykończona
spać.

28 czerwca
Wstałam wcześnie jak zawsze i poszłam na górę latarni oglądać wschód słońca. Dziś
był wyjątkowy. Czuję, że zdarzy się coś magicznego. Szybko się ubrałam, chwyciłam jabłko
i wybiegłam na spacer po plaży. Długo wędrowałam, ciesząc się ciepłym piaskiem pod
stopami i wiatrem we włosach. Wtem, na horyzoncie zobaczyłam równie samotną jak ja
postać. To jakiś młody mężczyzna zbliża się w moją stronę. Serce mi zadrżało, bo
rozpoznałam znajome mi rysy twarzy… to Miłosz… Przyspiesza i widzę lekki uśmiech na
jego buzi. Pewnie też mnie poznał. Z wrażenia zabrakło mi tchu i zwolniłam krok, za to on
zaczął biec w moją stronę. Podbiegł, mocno chwycił mnie na ręce i wyszeptał tylko:
Andżelika… A mi chyba tysiąc motyli fruwało w środku ze szczęścia. Wiedziałam, że warto
było czekać na ten dzień!

Napisała: Ola

Na zakończenie roku szkolnego Redakcja chciałaby
życzyć Wam Czytelnicy:

Do zobaczenia we wrześniu!!!

