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Drodzy Czytelnicy! 

 

 Witam Was w nowym 2019 roku!  

Mam nadzieję, że święta spędziliście z rodziną, 

a czas wolny wykorzystaliście produktywnie.  

 

 Macie już postanowienia noworoczne? 

Zachęcam Was do przeczytania artykułu, aby 

wiedzieć, jakie zdrowe nawyki powinniście 

wprowadzić. A jeżeli nie macie planów na ferie, 

weekendy, czy po prostu wolne wieczory – prze-

czytajcie koniecznie o sportach zimowych! Mo-

że za parę lat zostaniecie skoczkami?... 

      

 W nowym roku życzę Wam przede 

wszystkim spełnienia wszystkiego, co sobie za-

planowaliście.  

Mam nadzieję, że ukończycie ten rok szkolny ze 

świadectwem z wyróżnieniem!  

Pamiętajcie też o uśmiechu – zdziała więcej niż 

słowa. 

Miłego czytania! 

 

 

Katarzyna Jamro – redaktor naczelna 

Niezależna gazetka szkolna | Dwumiesięcznik  



Wywiad z miłośniczką koni -  

uczennicą klasy III gimnazjum - Martyną Bargieł 

 

 Witaj Martyno! Czy mogłybyśmy prze-

prowadzić z Tobą wywiad? 
 

M.B.: Oczywiście, bardzo chętnie.  
 

K.J.: Każdy wie, że interesujesz się zwierzęta-

mi, a szczególnie końmi. Jak długo trwa już 

Twoja przygoda? 
 

M.B.: Konie od zawsze były obecne w moim życiu, 

lecz moja przygoda z jeździectwem zaczęła się 5 lat 

temu, kiedy po raz pierwszy mogłam samodzielnie 

panować nad moim zwierzęciem. Było to dla mnie 

niesamowite uczucie. Nigdy nie zapomnę tej jazdy.  
 

A.S.: Pięć lat to naprawdę sporo czasu! Masz 

styczność z tymi zwierzętami na co dzień?  
 

M.B.: Na co dzień niestety nie, lecz gdy tylko znaj-

dę chwilę wolnego czasu, jeżdżę na dwugodzinne 

treningi, by ciągle uczyć się nowych rzeczy. Daw-

niej mój dziadek posiadał konie, przez co wiele 

wieczorów spędzałam w ich towarzystwie. Czułam 

się wtedy jak właścicielka własnej stadniny, co do 

niedawna było moim wielkim marzeniem. 
  

K.J.: Jakie uczucia towarzyszą Ci podczas jaz-

dy?  
 

M.B.: Towarzyszy mi wiele niesamowitych uczuć, 

lecz najlepszym jest więź, którą tworzy się z ko-

niem. Jest to niepowtarzalne uczucie - koń ufa ci 

na tyle, by pozwolić kierować sobą. W czasie jazdy 

czuję również wolność i szczęście. Pomaga mi to 

tez uspokoić myśli. Mogłabym jeździć bez końca! 
 

A.S.: Jakich rad udzieliłabyś początkującym 

w jeździe konnej?  
 

M.B.: Jedną z ważniejszych rad jest to, by zaufać 

zwierzęciu. Pierwszy krok to więź, którą musisz 

zawrzeć z koniem. Bez tego dalsza jazda nie ma 

sensu. 

 

 

Jednak to nie jest trudne - konie mają w sobie pokła-

dy miłości! 
 

K.J.: Jakaś ciekawostka na temat koni?  
 

M.B.: Na świecie istnieje ponad 200 różnych ras ko-

ni. Są bardzo ciekawymi zwierzętami, dlatego zachę-

cam do poczytania o tych fascynujących zwierzę-

tach! 
 

A.S.;K.J.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu! 

Miłego dnia!  
 

M.B.: Również dziękuję!  

 

 

 

Katarzyna Jamro 

Aleksandra Stolarska 
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Sylwester niemal na całym świecie to czas 

zabaw i imprez. Jest jednak kilka miejsc, gdzie 

zmianę roku obchodzi się wyjątkowo i towarzyszą 

temu specyficzne zwyczaje. Na przykład w Austra-

lii, gdzie możliwe jest połączenie noworocznych 

fajerwerków z festiwalami muzycznymi, występami 

kabaretowymi i pokazami cyrkowymi. W Nowym 

Roku od ponad stu lat mieszkańcy zbierają się na 

jednym ze skrzyżowań, gdzie tej nocy organizowa-

ny jest świetny program artystyczny z udziałem 

gwiazd muzyki. W Rio de Janeiro mieszkańcy i tu-

ryści przychodzą bawić się na plaży, przynoszą ze 

sobą kwiaty i wrzucają je przed północą do ocea-

nu. Tej imprezie towarzyszą gorące rytmy samby. 

Najważniejszym punktem jest pokaz sztucznych 

ogni, które odbijają się w wodzie. W Danii Sylwe-

stra obchodzi się w niezwykły sposób, w którym 

mieszkańcy rozbijają porcelanowe naczynia na pro-

gach swoich przyjaciół. Za to Hiszpanie pielęgnują 

zwyczaj jedzenia dwunastu winogron wraz z wybi-

ciem przez zegar północy. Dawniej zwyczaj ten 

miał gwarantować pomyślność i szczęście. We 

Francji młodzież Sylwestra i Nowy Rok spędza 

w klubach i na dyskotekach. Starsi Francuzi idą na 

bale lub bawią się w restauracjach. W Paryżu zaba-

wy kończą się pół godziny przed północą. Wszyscy 

idą na Pole Elizejskie, aby tam wspólnie powitać 

Nowy Rok. Na Węgrzech Nowy Rok obchodzony 

jest bardzo wystawnie. W Budapeszcie organizo-

wany jest co roku kiermasz, w którym mieszkańcy 

i turyści kupują pamiątki. Większość Czechów 

świętuje w domach albo w restauracjach. O półno-

cy wszyscy wychodzą na największy plac miasta, by 

wspólnie przywitać Nowy Rok. Biorą także udział 

w pokazie sztucznych ogni i składają sobie życze-

nia oraz wznoszą toasty. We Włoszech Sylwester 

jest kolorowy i wesoły. Włosi przebierają się za 

różne postacie i obrzucają serpentynami. Lubią oni 

świętować Nowy Rok na hucznych zabawach. Mi-

mo, że każde państwo ma swoje odrębne sposoby 

świętowania tej niezwykłej nocy, to wszyscy ocze-

kują wybicia północy i rozpoczęcia kolejnego roku. 
 

Martyna Głębocka 
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Jak inni obchodzą Nowy Rok? 

 Jak co roku każdy z nas wyznacza sobie no-

woroczne postanowienia. Do naszej listy dopisujemy 

coraz więcej celów. Niestety większość z nas pod ko-

niec stycznia już o nich nie pamięta. Problem polega 

na tym, że wyznaczamy sobie nierealne cele, które 

chcemy osiągnąć w krótkim czasie takie jak: nauczenie 

się języka obcego w miesiąc, rzucenie słodyczy, bycie 

systematycznym. Niestety, po czasie okazuje się, że 

nie mamy na to ani czasu ani chęci. By dotrzymać na-

szych postanowień, musimy zacząć od metody  

„małych kroczków”. Zamiast powiedzenia, że opanu-

jemy perfekcyjnie język obcy w ciągu miesiąca, za-

cznijmy uczyć się systematycznie raz w tygodniu, 

a jeszcze lepsze efekty uzyskamy, jeśli  zapiszemy się 

na kurs językowy. Uczęszczając na takie zajęcia, bę-

dziemy mieli większą motywację i na pewno tak szyb-

ko się nie poddamy. Jeśli chcemy rzucić słodycze, na 

początek ograniczmy ich ilość w ciągu dnia, potem 

sięgajmy po nie co drugi dzień, później raz w tygo-

dniu, miesiącu, stopniowo zwiększając przerwy. Na 

pewno zauważycie, że wcale nie  brakuje wam słody-

czy i da się bez nich żyć. Tą samą metodą możemy 

ograniczyć spędzanie czasu przed telewizorem czy 

komputerem i wykorzystać go na wyjście z przyjaciół-

mi. 

 

Damian Kurzawa 

Postanowienia noworoczne 



Jak napisać charakterystykę? 

 Drogi Czytelniku! Przekażę Ci najważniejsze 

informacje potrzebne do napisania charakterystyki. 

Przed jej napisaniem, najlepiej znaleźć w książce 

fragmenty opisujące wygląd i charakter danej postaci. 
 

W charakterystyce muszą być cztery akapity: 
 

 Przedstawienie postaci. 

Najlepiej napisać w nim imię i nazwisko bohatera. 

Następnie z jakiej jest lektury, skąd pochodzi, ile ma 

lat, jaki ma zawód. Nie można też zapomnieć, by 

powiedzieć coś o jego rodzinie. 
 

 Wygląd postaci. 

Na początku opisz jego sylwetkę. Potem szczegóły, 

np. kolor oczu, szpiczasty nos (najwygodniej jest 

przepisać i lekko pozmieniać gotowe fragmenty 

z książki). 
 

 Cechy charakteru. 

Musisz je uzasadnić wydarzeniem z lektury. Pamiętaj, 

by nie robić powtórzeń. Zamiast ciągle zaczynać 

zdanie słowem „był”, użyj sformułowań takich jak 

„cechuje się”, „wydawał się” albo „jego główną ce-

chą charakteru jest”. 
 

 Ocena postaci. 

Tu najlepiej sprawdza się formułka: Postać jest pozy-

tywna | negatywna, ponieważ… (uzasadnienie). Na 

przykład postać jest pozytywna, ponieważ zawsze 

stawała w obronie młodszych, nawet  jeśli mogła 

ponieść za to konsekwencje. 
 

 Mam nadzieję, że dzięki tej wiedzy twoje 

oceny się poprawią i staniesz się w tym dobry. 

 

 

Jakub Lewiński 

 Dzień Babci i Dziadka - w Polsce są to 

święta obchodzone 21 i 22 stycznia. Powstały one, 

aby wnuki podarowały prezenty swoim dziadkom. 

Pomysł na Dzień Babci powstał w tygodni-

ku ,,Kobieta i życie'' w 1964 roku. Osobą, która to 

wymyśliła, był Kazimierz Flieger. We Francji jest 

to święto zmienne. Było dalszą częścią pomysłu na 

kawę babci ,,CafeGrandMere'', małżeństwa Man-

nier. W tym kraju organizowane są również kon-

kursy na najładniejszą laurkę. We Włoszech Dzień 

Babci świętują 2 października. W ten dzień w ko-

ściele jest święto aniołów stróżów. Z kolei w Wiel-

kiej Brytanii uroczystość odbywa się 11 lutego. Na-

tomiast Japończycy nie obchodzą tego dnia. Jest 

tam Dzień Szacunku dla Wieku, 15 września od 

1966 roku. 

 Pomysł na Dzień Dziadka pojawił się 

prawdopodobnie z Ameryki. W tym kraju święto 

babci i dziadka ma swój hymn ,,A Song for Grand-

ma and Grandpa'' oraz symbol, czyli kwiat nieza-

pominajki. W Australii Dzień Dziadka obchodzi 

się w pierwszą niedzielę listopada, święto obcho-

dzone jest od 2010 roku. 

  

Natalia Wójcik 
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Dzień Babci i Dziadka 



 Karnawał to czas wypełniony muzyką 

i zabawą. Niezwykle ważnym elementem tego 

okresu są bale. Są one atrakcją bardzo lubianą 

przez dzieci, dostarczającą wielu przeżyć i radości. 

Tak też było u nas. Bal dla uczniów klas I-III od-

był się w dniu 11 lutego. Z tej wyjątkowej okazji 

zaprosiliśmy duet profesjonalnych animatorów 

z indiańskiej wioski „Hokka hey”, którzy zachęcali 

wszystkich do tańca, zabaw i konkursów. Były po-

ciągi, kółeczka, tańce i liczne konkursy z nagroda-

mi. Gościem specjalnym balu był pluszowy ulubie-

niec „Minionek”. Na zakończenie odbył się pokaz 

MEGA baniek mydlanych. Uczniowie przygotowa-

li przepiękne stroje karnawałowe. Można było zna-

leźć wróżki, księżniczki, czarodzieja czy tygryska. 

Nie zabrakło też odważnych rycerzy, strażaka, pi-

rata i piłkarzy. Niektórych aż trudno było rozpo-

znać. Wszystkie dzieci wyglądały pięknie. Kiedy 

czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opusz-

czały salę. Bal umożliwił dzieciom, wychowawcom 

i rodzicom spędzenie czasu w wesołej atmosferze. 

 Dziękujemy rodzicom za przygotowanie 

słodkiego poczęstunku i wspólną zabawę  
 

p. Renata Wantuch 
 

 Dnia 22.02.2019 roku, w piątek o godzinie 

16:30, w budynku naszej szkoły zorganizowana 

została dyskoteka karnawałowa. Wstęp na nią mieli 

uczniowie klas IV-VIII SP oraz III gimnazjum. 

Sala gimnastyczna na te kilka godzin stała się na-

szym parkietem. Na pięknie ozdobionej i idealnie 

oświetlonej podłodze bardzo przyjemnie stawiało 

się kroki w rytm muzyki. Pani dyrektor specjalnie 

dla nas postarała się o DJ, który na swoim sprzęcie 

włączał piosenki oraz rozdawał drobne upominki 

za dobrą zabawę. W naszych klasach rodzice przy-

gotowali słodki poczęstunek, składający się z pącz-

ka, napoju oraz dwóch mandarynek. Każdemu bar-

dzo smakowało. O 20:00 zakończyliśmy zabawę 

i każdy bezpiecznie dotarł do domu. Te 3,5 godzi-

ny na długo zostaną w naszej pamięci. Dyskotekę 

można zaliczyć do udanych! 

Kinga Zielińska 

Walentynki 
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 Walentynki 

- święto zakocha-

nych przypadające 

na 14 lutego. Na-

zwa pochodzi od 

św. Walentego, 

a jego główny sym-

bol to czerwone 

serce oraz Kupidyn zwany potocznie Amorem. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawie-

rających wyznania miłosne, które bardzo często 

pisane są wierszem oraz obdarowywanie się drob-

nymi upominkami. Możliwe, że obchody tego dnia 

wywodzą się ze starożytnego Rzymu. Święto wów-

czas nosiło nazwę Luperkaliam, a jego patronką 

była bogini kobiet i małżeństwa-Junona. Do Polski 

obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem św. 

Walentego z Bawarii i Tyrolu, jednak popularność 

zyskały dopiero w latach 90 XX wieku. 

 W naszej szkole również nie zapominamy 

o tym święcie. Samorząd uczniowski samodzielnie 

wykonał skrzynkę, tzw. ,,Pocztę Walentynkową”, 

do której każdy uczeń mógł wrzucić kartkę z miło-

snym wyznaniem lub życzeniami dla przyjaciela. 

Ostatecznie walentynek było, aż tak dużo, że nie 

mieściły się one w pudełku. Każda klasa zadbała 

również o odpowiedni wystrój sal lekcyjnych. Od 

rana uczniów witały czerwone serca oraz inne 

ozdoby. Mimo tego, że nie każdy miał swojego wy-

branka lub wybrankę serca, to i tak wszyscy ucznio-

wie super spędzili to wyjątkowe święto! 

 

Kinga Zielińska 

W karnawale tylko bale 



Ciacho dla Antosi 

 Dnia 14 lutego bieżącego roku w naszej 

szkole miała miejsce akcja pod nazwą „ciacho dla 

Antosi”. Uczniowie z każdej klasy mieli do przygo-

towania wybrane przez siebie ciasto, ciasteczka lub 

babeczki. Pokrojone wypieki trafiły do naszych 

pań kucharek, które precyzyjnie je pokroiły, a na-

stępnie zostały wystawione na korytarz szkolny. 

Ciasta znikały w mgnieniu oka, a chętnych wciąż 

przybywało! No cóż - kto pierwszy, ten lepszy. 

Niektórzy musieli się obejść ze smakiem. Dochody 

z akcji przeznaczyliśmy na chorą Antoninę Kluk 

z Szymbarku.  

Dziękujemy za tak liczne zaangażowanie!  

 

Katarzyna Jamro 
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Loteria fantowa 

 Dnia 27 lutego 2019 roku w naszej szkole 

odbyła się loteria fantowa, z której dochód został 

przeznaczony na leczenie chorej Antosi z Szym-

barku. Loteria odbyła się dzięki uczniom, którzy 

zebrali fanty oraz dużej pomocy Nadleśnictwa 

Gorlice, które przekazało na naszą akcję ponad 

400 różnych gadżetów, zabawek oraz gier. W ak-

cji brali udział również nauczyciele i pracownicy 

naszej szkoły. Dzięki sprzedaży losów zebraliśmy 

ponad 1500 zł, co przyczyni się do leczenia Anto-

si. Wszystkim uczestnikom oraz darczyńcom bar-

dzo dziękujemy i z pewnością, jeśli zajdzie taka 

potrzeba, w naszej szkole odbędzie się więcej ak-

cji charytatywnych.  

 

Aleksandra Stolarska 



Waga 

 

 Możesz dużo zyskać dzięki życzliwym lu-

dziom oraz znajomościom. Wypatruj okazji, świat 

będzie ci przychylny.  

 

Skorpion 

 

 Wiele spraw będzie wymagać twojego zaan-

gażowania. Spodziewaj się szczęśliwego zakończe-

nia. 

 

Strzelec 

 

 Korzystaj z szans i przyjemności, byle 

z umiarem. Nie zapominaj o obowiązkach. 

 

Koziorożec 

 

 Uważaj na swoje słowa, możesz urazić bli-

skich i niepotrzebnie spowodować kłótnię. Nie bój 

się jednak wyrażać własnych poglądów. 

 

Wodnik 

 

 Odkryjesz w sobie wielkie pokłady możli-

wości i wreszcie weźmiesz wszystkie sprawy w swo-

je ręce. 

 

Ryby 

 

 Możesz czuć zmęczenie. Nie ulegaj mu jed-

nak. Skup się na najbliższych wydarzeniach i daj 

z siebie wszystko. 

 

 

Aleksandra Reczek 

Baran 

 

 Nie chowaj głowy w piasek, stawaj do ry-

walizacji. Problemy rozwiązuj na bieżąco, bo się 

skumulują. 

 

Byk 

 

 Poczujesz się pewniej, odzyskasz spokój 

i równowagę. Ciesz się tym, co posiadasz. To nie 

jest czas na zmiany. 

 

 

Bliźnięta 

 

 Zapewnisz sobie korzyści z rozgrywających 

się sytuacji. Nie daj się pogrążyć negatywnym emo-

cjom. 

 

Rak 

 

 Będziesz spokojny i opanowany. Podczas 

pomocy innym, nie zapominaj o sobie. 

 

Lew 

 

 Doczekasz się nagrody za swoje wysiłki. 

Przyjaciele docenią twoją pomoc. Będzie to dla 

ciebie bardzo szczęśliwy czas. 

 

Panna 

 

 Nie przejmuj się drobnymi problemami 

i nie poddawaj się zimowemu smutkowi. Wkrótce 

nadejdzie czas na poprawę. 

Horoskop  
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1. Herbata z miodem i cytryną 

Nie tylko zdziała cuda w walce z przeziębieniem, ale 

także poprawi odporność! Przepis, który od wieków 

stosują nasze babcie i mamy, jest chyba wszystkim 

dobrze znany; do lekko przestudzonej herbaty nale-

ży dodać 1-2 łyżeczki miodu i kilka kropel soku 

z cytryny. 
 

2. Witamina C 

Nie ważne w jakiej postaci: tabletki, pastylki musują-

ce, czy po prostu warzywa świetnie przyczyniają się 

do poprawy odporności. 
 

3. Tran  

Tran jest jednym z czynników, które najlepiej wpły-

wają na wzmocnienie odporności. Problem w tym, 

że posiada charakterystyczny zapach, który ma wie-

lu przeciwników. Jednak medycyna z każdym dniem 

robi krok na przód, więc w aptekach jest już dostęp-

ny tran w kapsułkach. 
 

4. Sport  

Nie trzeba chyba nikomu powtarzać, że sport to 

zdrowie. Pół godziny na świeżym powietrzu na 

pewno dobrze Ci zrobi! 
 

5. Czapka, szalik, rękawiczki! 

Żadne z powyższych sposobów nie pomogą, jeżeli 

nie zadbasz o odpowiedni ubiór! Pamiętaj o gru-

bych skarpetach, rękawiczkach, ciepłym szaliku oraz 

czapce. 

 

Katarzyna Jamro 

1. Gdy się woda ścina i u gęsi pierś biała, bę-

dzie zima stała.  

2. Gdy woda zimą w rzekach huczy, to na wio-

snę mróz dokuczy.  

3. Jak niedźwiedź budę buduje, to zima się szy-

kuje.  

4. Co lato uzbiera, to zima pożera.  

5. W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda 

stała, będzie zima długo biała.  

6. Luty zimny i suchy, sierpień będzie gorący. 

7.  Późna zima długo trzyma.  

8. Jeśli mokra, mroźna zima, to przez długie 

czasy potrzyma.  

9. Kiedy ptaki w zimę śpiewają, to w maju im 

dzioby pozamarzają.  

10. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas do-

tyka.  

 

Aleksandra Stolarska 
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Przysłowia o zimie 

Sposoby na wzmocnienie  

odporności 

styczeń - luty 
 

1 stycznia - Nowy rok  

6 stycznia - Święto Trzech Króli  

21 stycznia - Dzień Babci  

22 stycznia - Dzień Dziadka  

24 stycznia - Dzień Środków Masowego Przekazu 

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy  

14 lutego - Walentynki  

17 lutego - Dzień Kota 

 

Aleksandra Stolarska 

Ważne daty 



Rusz głową !!! - rebusy 
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Martyna Machowska 

Hasło: ……………………… 

Hasło: ……………………… 

Hasło: ……………………… 



Styczeń 

1. Łobuz – Zbuntowany Anioł 

2. Roksana Węgiel – Anyone  I Want To Be 

3. Alle Farben – Fading 

4. Marnik Snack – Gam Gam 

5. Triplo Max – Shadow 

6. Tymek – Język Ciała 

7. Runtree – Molly 

8. Patryk Kumór – Hooligan 

9. M-22 – White Lies 

10. Krzysztof Zalewski – Kurier 
 

Luty 

1. Sarsa – Karmen 

2. Luxor – No Cry 

3. Marcin Sójka – Zaskakuj Mnie 

4. LP – Girls Go Wild 

5. Sarsa – Zakryj 

6. Daddy Yanke – Con Calma 

7. Walk the moon – Timebomb 

8. Rita Ora – Let You Love Me  

9. Don Diablo – Survive 

10. Alvaro Soler – Loca 

 

Damian Kurzawa 
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Hity muzyczne  

na styczeń i luty 

Humor  

***** 
 

Czary mary  

hokus pokus  

lek na szkołę 

to wagary 
 

***** 
 

Nauczyciel opowiada klasie o małpach. Dostrzega, 

że mała Zuzia nie słucha. Zwraca więc jej uwagę: 

- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie 

będziesz wiedziała jak wygląda małpa. 
 

***** 
 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby 

się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 
 

***** 
 

Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oce-

ny napisał IDIOTA Jaś spojrzał na kartkę, potem 

na nauczyciela i mówi: 

- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić oce-

nę, a nie się podpisywać. 
 

***** 
 

Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta się go:  

- Jasiu jak było w szkole?  

- A dobrze  

Pani mnie wyróżniła, powiedziała, że cała klasa to 

debile, a ja największy. 
 

***** 

 

Daria Dutka 

Sporty zimowe 

 Sporty zimowe kojarzone są najczęściej 

z dyscyplinami ekstremalnymi. Nic bardziej mylne-

go. Sporty zimowe dostarczają nam wielu wrażeń, 

ale też poprawiają koordynacje ruchową, uczą ry-

walizacji, ale co najważniejsze powalają mile spę-

dzić czas na świeżym powietrzu. Dyscypliny zimo-

we, które warto spróbować: 

-narciarstwo 

-łyżwiarstwo 

-snowboarding 

-skoki narciarskie 

 

Martyna Bargieł 
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Składniki: 

250ml mleka 

50ml śmietanki kremówki 30% (płynnej z kartoni-

ka) 

1 łyżka gorzkiego kakao 

50g gorzkiej czekolady 

30g pianek 

 

Przygotowanie: 

Do rondelka wlać mleko i śmietankę, dodać kakao 

i co chwilę mieszając, zagotować. 

Zmniejszyć ogień, dodać połamaną na kosteczki 

czekoladę i mieszając, podgrzewać aż czekolada 

całkowicie się rozpuści. Kontynuować gotowanie 

i mieszanie jeszcze przez kilka minut, aż czekolada 

będzie miała gładką i jednolitą konsystencję. 

Przelać do filiżanek, dodać pianki i podawać. Sa-

mej czekolady nie słodzimy, dodajemy tylko słod-

kie pianki. Smacznego! Dla smaku można posypać 

pianki kakao. 

Czekolada z piankami 

Przepisy na rozgrzewające napoje 

Składniki: 

5-centymetrowy kawałek świeżego imbiru 

2 łyżeczki nasion kopru włoskiego / gotowej 

mieszanki 

3 nasiona kardamonu 

1 łyżeczka syropu klonowego 

3 szklanki wody filtrowanej BRITA 

mięta i cytryna do podania 

 

Przygotowanie: 

1. Imbir obierz łyżeczką i posiekaj na podłużne 

paski. Nasiona kardamonu lekko ugnieć łyżeczką. 

2. Zagotuj wodę i zalej nią wszystkie składniki 

umieszczone w sitku do zaparzania. Pozostaw na 

około 10 minut i dodaj syrop z agawy. 

3. Przecedź całość przez sito. Podawaj ze świeżą 

miętą i wyciśniętym sokiem z cytryny do smaku.  

 

Gotowe! 

 

 

Martyna Machowska 

Herbata imbirowa  

z koprem włoskim 
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A to ciekawe … ??? 

 

Czy wiesz, że …? 

 

1. Szczęki przeciętnego psa stanowią aż ok 90 

kg nacisku, niektóre rasy psów mają jednak nie-

co silniejszy uścisk dochodzący nawet do 200 

kg. 
 

2. Psy potrafią zrozumieć do 250 słów i gestów. 
 

3. Psy pocą się jedynie na opuszkach łap, ale 

aby się realnie schłodzić po prostu dyszą. 
 

4. Wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne 

jak ludzki odcisk palca. 
 

5. Pies potrafi wydać z siebie 10 różnych dźwię-

ków. Dla porównania, koty prawie sto. 
 

6. Basenji to jedyna rasa psa, która nie szczeka. 
 

7. Psy zwijają się w kłębek podczas snu, aby 

chronić swoje najważniejsze narządy przed 

ewentualnym atakiem. 
 

8. Niektórym psom rośnie aż 30 metrów no-

wych włosów dziennie. 
 

9. Terier czeski to najrzadsza rasa psów na świe-

cie, żyje ich zaledwie 350. 

 

 

10. Psy nie potrafią odczuwać winy, ale mogą 

czuć się źle z powodu gniewu swojego właścicie-

la. 

Martyna Bargieł 

Karnawał  

 Zazwyczaj karnawał rozpoczyna się po 

święcie Trzech Króli i trwa do ostatniego wtor-

ku przed Środą Popielcową. W tym roku karna-

wał trwa 59 dni: od 6 stycznia do 5 marca. Hi-

storia karnawału wywodzi się z obrzędów ludo-

wych, kiedy to taniec miał przyczynić się do 

większych, bardziej obfitych plonów. Później 

zrezygnowano z tego rytuału, biesiadując przy 

zastawionych stołach. Karnawał to czas na spo-

tkania ze znajomymi i przyjaciółmi, z którymi 

uczęszcza się na różnego rodzaju bale i przyję-

cia, aby móc potańczyć. Na zabawy można się 

ubierać w oryginalne stroje i maski z dodatkiem 

fantazji. Karnawał zaczyna się zawsze w tym 

samym dniu, ale trwa w zależności od tego, kie-

dy przypadają Święta Wielkanocne. Najsłynniej-

szy karnawał organizowany jest w Rio de Janei-

ro, gdzie tysiące różnych platform przejeżdża 

ulicami miasta. 
 

Martyna Głębocka 


