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CHŁODNIK

Składniki:
-3 łodygi rabarbaru
-miseczka truskawek
-łyżka cukru trzcinowego
-ulubione lody owocowe
-trzy goździki
-szczypta mielonego imbiru
-garść świeżych listków mięty
Przygotowanie:
Rabarbar myję przełamuję na pół odrywając łyka, kroję na kawałki.
Truskawki myję, odszypułkowuję, kilka odkładam do dekoracji. Resztę
przekładam wraz z rabarbarem do garnka, zalewam zimną wodą (nie
za dużo, tylko tyle, żeby przykryć rabarbar i truskawki), dodaję cukier,
goździki i szczyptę imbiru, zagotowuję. Gotuję 2 minuty od zagotowania. Zestawiam garnek z płyty, odławiam goździki, miksuję. Jeśli zupa
jest zbyt rzadka, zagęszczam ją mąką ziemniaczaną (łyżkę mąki rozprowadzam w zimnej wodzie, zupę wstawiam z powrotem na płytę,
wlewam mąkę z wodą, zagotowuję mieszając). Odstawiam do całkowitego przestygnięcia, potem chłodzę zupę w lodówce. Chłodnik podaję z gałką lodów i świeżo siekanymi listkami mięty, dekoruję plasterkami truskawek.
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„Dwór cierni i róż”- Sarah J. Mass
Dziewiętnastoletnia Feyra jest łowczynią – musi polować, by wykarmić i utrzymać rodzinę. Podczas srogiej zimy zapuszcza się w poszukiwaniu zwierzyny coraz dalej, w pobliże muru, który oddziela
ludzkie ziemie od Prythianu– krainy zamieszkanej przez czarodziejskie istoty. To rasa obdarzonych magią i śmiertelnie niebezpiecznych
stworzeń, która przed wiekami panowała nad światem. Kiedy podczas
polowania Feyra zabija ogromnego wilka, nie wie, że tak naprawdę
strzela do faerie. Wkrótce w drzwiach jej chaty staje pochodzący z
Wysokiego Rodu Tamlin, w postaci złowrogiej bestii, żądając zadośćuczynienia za ten czyn. Feyra musi wybrać – albo zginie w nierównej walce, albo uda się razem z Tamlinem do Prythianu i spędzi
tam resztę swoich dni. Pozornie
dzieli ich wszystko – wiek,
pochodzenie, ale przede wszystkim
nienawiść, która przez wieki
narosła między ich rasami. Jednak
tak naprawdę są do siebie podobni o
wiele bardziej, niż im się wydaje.
Czy Feyra będzie w stanie pokonać
swój strach i uprzedzenia?
Uwaga, „Dwór cierni i róż”
naprawdę wciąga. Jeśli zaczniesz
czytać to nie przestaniesz póki nie
dowiesz się jakie jest zakończenie.
Książka ta szybko znalazła
zainteresowanie u czytelników.
Serdecznie zachęcam do przeczytania tej wspaniałej, zaskakującej i
nieprzewidywalnej opowieści.
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Sposób na morderstwo
Annalise Keating (Viola Davies) to wybitna adwokatka,
która wygrywa wszystkie swoje rozprawy. Oprócz wykonywania swojej pracy w sądzie, naucza na uniwersytecie w Philadelphii. Każdego roku wybiera spośród
swoich studentów najlepszych, którzy będą pracować
w jej prestiżowej firmie. Przed życiową szansą staje
piątka uczniów- Connor, Michaela, Laurel, Wes i
Asher. Praca dla Annalise zmienia ich życie, jednak nie
w sposób, jaki by się spodziewali. Wraz z panią profesor zostają wplątani w morderstwo dziewczyny, która
mieszkała w pobliskim akademiku. Kto zabił Lilę? Czy
piątka studentów, bądź ich pracodawczyni mają z tym
coś wspólnego? Obejrzyjcie, aby się dowiedzieć!
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Jeden Dzień

W tym miesiącu pragnę zachęcić do obejrzenia filmu "Jeden
dzień". Jest to adaptacja bestsellerowej
powieści Davida Nichollsa, który zresztą sam przełożył jej literacką formę na scenariusz. Zaliczana do
brytyjskiego melodramatu, historia ludzi która potrafi wstrząsnąć widzem. Przedstawia ona przystojnego Dextera - uwodziciela, oraz Emmę skromną dziewczynę, która pragnie
uczynić świat lepszym. Przyjaciele spotykają się dnia 15
każdego miesiąca. Przez następnych dwadzieścia lat dowiadują się o złamanych sercach, sukcesach, ziszczonych nadziejach i niespełnionych marzeniach. Po mimo przyjaźni jaką darzą się
młodzi, widać głębsze uczucie. Doskonała gra aktorska
i piękna strona wizualna
sprawiają, że można uwierzyć w przemijący czas.
Ekranizacja ta, jakże piękna,
nie jedną osobę wzruszy,
ale i zaskoczy swoją fantazją i charyzmą.
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Trening z „Czarni Radom”

5 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć trójkę zawodników siatkarskiego klubu Cerrad Czarni Radom. Byli to
Bartłomiej Bołądź, Piotr Filipowicz oraz Kacper Gonciarz. Przyjechał z nimi także ich trener- Robert Prygiel. Czternaścioro uczniów wzięło udział we wspólnym treningu pod wodzą doświadczonych siatkarzy.
Następnie odbył się mecz, w którym zawodowcy grali
wraz z uczniami. Trener Czarnych stwierdził w wywiadzie dla telewizji kozienickiej, że uczniowie, a zwłaszcza dziewczyny są na bardzo dobrym poziomie gry.
Na koniec wszyscy mieli możliwość porozmawiania z
siatkarzami, wzięcia autografu czy też zrobienia sobie
zdjęcia. Otrzymali także plakaty oraz książeczki klubu.
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31 maja odbył się kolejny Festyn Zdrowia organizowany przez naszą szkołę. Uczniowie każdej klasy musieli przygotować dwa wylosowane dania oraz kilka
według własnych upodobań. Jury w składzie: dyrektor
Tomasz Trela, radny Andrzej Gogacz, Anna Jankowska, Leokadia Cieślik i Grażyna Stańczuk- pielęgniarka
szkoły przyznało następujące miejsca. I miejsce- kl.
1a,1d,1e, 3c II miejsce-kl. 3a,3b,3d,2a III miejscekl.1b,1c,1f,2b Wyróżnienie: kl.2c,2d,2e,2f Jurorzy brali
pod uwagę sposób przygotowania potraw i dekoracje
stanowiska. Dodatkowe punkty otrzymały klasy, które
zaprezentowały talent muzyczny. Podczas festynu
można było również sprawdzić ciśnienie krwi oraz poziom glukozy. Po degustacji oraz przyznaniu dyplomów
odbyły się zabawy sportowe na orliku szkolnym. Uczniowie świetnie się bawili wykonując dużo ruchu.
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Zasady Bezpieczeństwa Obowiązujące w Czasie
Wakacji:

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi
tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając
z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi zwracać uwagę na różne
zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego
zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. Poniżej
możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Wakacje w górach:

1. Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych!
2. Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa
warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi szlakami. Zapamiętaj numer alarmowy GOPR!
3. Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato!
4. Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem,
nie idź albo wyrusz w grupie z
bardziej doświadczonymi
wspinaczami!
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Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką:

1.Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam,
gdzie jest ratownik WOPR!
2. Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim
wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli
każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i
strukturę dna!
3. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem
do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi
– unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu!
4. Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne!
Ważne numery alarmowe:
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
601 100 100 – telefon
alarmowy WOPR
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Sezon Reprezentacyjny!

8 maja 2017 roku rozpoczęło się zgrupowanie Reprezentacji Polski
Siatkarzy Seniorów w Spale przed rozgrywkami Ligi Światowej. Do
Spały w późniejszym terminie dotarł Michał Kubiak z powodu dłuższego sezonu ligowego. Nowy trener Ferdinado de Georgi podał ścisłą kadrę na ten
sezon.
Rozgrywający: Marcin Komenda, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz
Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Maciej Muzaj
Przyjmujący: Bartosz Kurek, Rafał Buszek, Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka
Środkowi: Karol Kłos, Andrzej Wrona (wykluczony przez kontuzję) Jakub Kochanowski (za Andrzeja Wronę), Bartłomiej Lemański, Mateusz
Bieniek Libero: Kacper Piechocki, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski.
Pierwszym sprawdzianem Polaków i debiutem nowego trenera był
mecz towarzyski Polska-Iran rozegrany w Katowickim spodku, który
również był Pożegnalnym Meczem Krzysztofa Ignaczaka z Kadrą (20
maja). Polacy spotkanie wygrali 3-0 (25:23, 25:19,25:23). W wyjściowej
szóstce jak również na ławce rezerwowych nie pojawił się Karol Kłos i
Kacper Piechocki, wykluczyły ich drobne kontuzje. Tego samego dnia
w Katowicach zostały odsłonięte tablice z odciskami dłoni. W tym roku
zaszczyt zaprezentowania swoich dłoni mieli: Karol Kłos, Andrzej Wrona, Michał Kubiak, Paweł Zatorski, Marcin Możdżonek i Łukasz Kadziewicz. To nie przypadek, że to właśnie w Katowickim Spodku odbywa
się debiut nowego trenera, pożegnanie Krzysztofa Ignaczaka i wiele
ważnych imprez związanych z polską siatkówką. Jak pamiętamy to
właśnie tu Polska w 2014 roku zdobyła Mistrzostwo Świata. Poza tym
na ulicy Korfantego w Katowicach pojawiła się ławka,
której wyjątkowym elementem jest replika pucharu mistrzów świata z 2014 roku.
Więc teraz możemy powiedzieć: Sezon Reprezentacyjny Uważamy za Otwarty!
10

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Wydanie XXV marzec 2017

1.Shawn Mendes -There's nothing holdin’
me back
2.Bruno Mars - Just The Way You Are
3.Ed Sheeran- Galway Girl
4.Harry Styles- Sign of the Times
5.Luis Fonsi- Despasito
6.Kungs vs Cookin’ on 3 Burners - This Girl
7.Pudzian Band - Jesteś wszystkim co dziś
mam
8.Imagine Dragons- Believer
9.Margaret- What you do
10.Halsey- Eyes Closed
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