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Top 10 piosenek w tym miesiącu
1. Alone
2. Would I Lie To You
3. Let Me Love You
4. My Way
5. Kisses Back
6. Shape of You
7. Talizman
8. Don’t Wanna Know
9. Magic Symphony
10. What Do You Love

Recenzja książki
Martyna Wojciechowska - „Zwierzaki świata”
Poznając bohaterów tej książki stajemy się bardziej wrażliwi i odpowiedzialni
wobec tego co nas otacza. Uświadamiamy sobie, że mamy wpływ na los naszej
planety. Autorka książki Martyna Wojciechowska zaprasza nas w podróż po
najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Opisuje w niej kilku bohaterów.
Jednym z nich jest orangutan Happy „Szczęściarz”, który żyje w ośrodku dla
orangutanów na wyspie Borneo. Ośrodek ten jest miejscem niezwykłym, w którym
ludzie troskliwie opiekują się orangutanami, karmią je, uczą, bawią się z nimi, a kiedy
zachorują leczą je. Są zwierzętami bardzo podobnymi do ludzi. Niezwykle wrażliwe i
mądre.
Czy wiecie że…?
Orangutany są bardzo podobne do ludzi. Kiedy się rodzą, to ważą tyle co
człowiek, piją mleko mamy przez trzy lata, lubią się też bujać w hamaku, jak wszystkie
dzieci. Maluchy w ośrodku śpią w koszykach, opiekunki na noc zakładają
najmniejszym orangutankom pampersy i karmią je mlekiem z butelki. Po nauce
dzieciaki mają czas na zabawę. Nianie wożą je na plac zabaw zamiast w wózkach
to na… taczkach. Generalnie orangutany nie lubią chodzić. Niezbyt dobrze czują się
na ziemi, bo na wolności większość czasu spędzają na drzewach. Orangutany
uwielbiają huśtać się na drabinkach i bawić się na innych torach przeszkód
zbudowanych specjalnie dla nich. Mogą to robić cały dzień i w ogóle się nie męczą.
Orangutany mają bardzo silne ramiona, które są znacznie dłuższe i sprawniejsze niż
nogi .
Po przeczytaniu tej książki mamy szansę stać się lepszymi ludźmi, bo podobno
ci, którzy kochają zwierzęta są dobrymi ludźmi.
Amelia Gargała
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Wywiad z uczniem naszej szkoły Przemkiem Szpyrką.

Dziś wywiad przeprowadzę z moim młodszym bratem, Przemkiem.
Ma on trzynaście lat. Jest zapalonym sportowcem.
- Cześć Przemek.
- No cześć.
- Mógłbym przeprowadzić z Tobą wywiad na temat twoich zainteresowań?
- No pewnie, jakie masz dla mnie pytania?
- To zacznijmy, jakie masz cele w życiu? Jaka jest Twoja pasja?
- Moją pasją głównie jest piłka nożna. Ostatnio zacząłem również chodzić na
zajęcia z akrobatyki, które bardzo lubię.
- Dlaczego akurat te dyscypliny? Co Cię najbardziej do nich przyciąga?
- W piłce nożnej przede wszystkim współpraca. Według mnie ta gra łączy
ludzi. Kopiąc piłkę nie czuję smutku, żalu czy coś podobnego lecz bardzo
pozytywne emocje.
- A co w związku z akrobatyką?
- Jest to bardziej wymagający sport od piłki nożnej. Trzeba mieć dużo siły, aby
ćwiczyć różne akrobacje ze swoją partnerką. Lubię w akrobatyce to, że jest
sportem bardziej wyczynowym od piłki.
- Czy reprezentujesz jakąś drużynę piłkarską czy formację, jeśli chodzi o akrobatykę?
- W nogę gram w LKS Jawor Krzemienica. W ostatniej rundzie zajęliśmy trzecie
miejsce. A co do akrobatyki, jak już mówiłem nie ćwiczę zbyt długo, lecz w
kwietniu mam pierwsze zawody.
- Czy oprócz sportu masz jakieś inne zainteresowania?
- Od niedawna wraz z tatą zacząłem kolekcjonować noże myśliwskie, ale
oprócz tego to nic więcej.
- To będzie już moje ostatnie pytanie. Czy uważasz, że w życiu ważna jest
pasja/hobby?
- Według mnie każdy człowiek powinien mieć swoje własne zainteresowania,
bo bez tego nie radzilibyśmy sobie w życiu.
- Dziękuję za rozmowę.
- Nie ma sprawy.
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Nasz humorek
1. 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!
2. Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
- Panie dyrektorze wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!
3. Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w
sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro
mamy?
4. Mówi blondynka brunetce:
- Powinni mi płacić za moją urodę !
Na to brunetka :
- Chyba odszkodowanie.
5. Znajomi sobie ostatnio grilla robili. Miejsce nad jeziorem i wyjątkowo duża ilość
komarów. Jeden z nich przytargał jakiś ruski specyfik na owady latające.
Towarzystwo spryskało się dosyć mocno owym wynalazkiem.
W ciągu kolejnych kilku minut przeżyli istne apogeum, najazd, nawałnicę komarów.
Zlatywały się chyba z całego województwa. Niemalże rozgoniły towarzystwo...
Wszyscy byli z lekka zszokowani tym, co się działo.
W końcu ktoś bardziej kumaty wziął ten ruski specyfik i wznosząc się na wyżyny
translatingu wydukał:
- Ss...ss..pryss...kaać jaakąąąś...szmmmatęęee... i pooowiesić... z dalaaaa od
luuuudzi...
6. Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę przez
jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech?
- Bo stawiała opór.
7. Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.
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Kącik kulinarny
Wiosenny koktajl owocowy.
Składniki:
- 1 łyżka siemienia lnianego;
- 1 szklanka soku jabłkowego;
- kawałek melona;
- 1/2 banana;
- kilka kropli soku z limonki lub cytryny.
Przygotowanie:
Siemię zalej 2 łyżkami gorącej wody i zostaw do całkowitego ostygnięcia.
Następnie wszystkie składniki połącz i zmiksuj.
Smacznego  .

Kącik Sportowy
W marcu zakończyła się walka o Kryształową Kulę w skokach narciarskich. W
konkursie indywidualnym w Planicy (Słowenia) dwa razy zwyciężył Stefan Kraft i to on
wygrał Puchar Świata. Miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej: Kamil Stoch – 2.
miejsce, Maciej Kot – 5. miejsce, Piotr Żyła - 11. miejsce, Dawid Kubacki – 19. miejsce,
Jan Ziobro – 31. miejsce, Stefan Hula – 32. miejsce, Aleksander Zniszczoł – 62. miejsce,
Klemens Murańka – 65. miejsce. W konkursie drużynowym Polska reprezentacja zajęła
3. miejsce i wygrała Puchar Narodów.
W niedzielę tj. 26.03. br. reprezentacja Polski w piłkę nożną rozegrała swój kolejny
mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata Rosja – 2018. W Czarnogórze z tamtejszą
drużyną narodową zwyciężyła 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego oraz Łukasza
Piszczka. Nasi są już bardzo blisko awansu na MŚ, ponieważ nad drugą drużyną grupy
mamy 7 pkt. przewagi. Kolejny mecz rozegrają na Stadionie Narodowym w
Warszawie z Rumunią 10 czerwca o godzinie 20:45.
9. kwietnia do rozgrywek wrócili seniorzy Jaworu Krzemienica. Pierwszy mecz
zagrali na wyjeździe z Głuchowianką Głuchów. Po rundzie jesiennej zajmują trzecią
lokatę z taką samą ilością punktów co druga drużyna, do pierwszej mają 3 pkt. straty.
W miniony weekend Lotto Ekstraklasa nie rozgrywała meczy, ponieważ była
przerwa reprezentacyjna. Natomiast do gry wróci 31 marca. oto trzy pierwsze
zespoły z czołówki:
1. Jagiellonia Białystok – 49 pkt.
2. Legia Warszawa – 48 pkt.
3. Lech Poznań – 48 pkt.
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Kącik modowy
Z okazji wiosny przygotowaliśmy kilka pomysłów na wiosenną kreacje oraz
parę ciekawych trendów. Wiosna 2017 to okres mody Black&White. Kolory te
są bardzo wdzięczne i świetnie ze sobą współgrają. Bez obawy możemy je ze
sobą połączyć.
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Do mody wiosennej zaliczają się również sukienki dzianinowe, które świetnie
podkreślają kształt.

Spodnie z wysokim stanem znane są już od kilku lat. Dużą popularność
zdobyły wśród nastolatek. Spodnie są świetnie wykonane i do tego
znakomicie podkreślają kobiecą talię.
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Wiosna kojarzy nam się często z kolorowymi rzeczami. W 2017 roku kolor, który
będzie dominował to pudrowy róż.
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Redakcja gazetki:
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