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pierwszy dzień wiosny 

- wszyscy uczniowie 

naszej szkoły wraz z 

wychowawcami, wy-

brali się nad rzekę 

Dunajec pożegnać 

zimę. Kilka dni wcze-

śniej, uczniowie każ-

dej z  klas zaangażo-

wali się w przygotowa-

nie przepięknych ku-

kieł w ramach szkol-

nego konkursu na 

Najładniejszą Ma-

rzannę. Wyboru 

"Najpiękniejszej" do-

konali sami ucznio-

wie, którzy gromkimi 

brawami nagradzali 

każdą prezentowaną 

słomianą pannę. Zwy-

cięzcami konkursu 

zostały klasy, które 

wykonały najbardziej 

oryginalne i barwne 

kukły; były to, ex 

aequo, klasy VI i I. W 

piękny słoneczny po-

ranek pierwszego 

dnia wiosny, barwny 

korowód wyruszył z 

budynku szkoły w kie-

runku rzeki Dunajec. 

Słomiane kukły, ubra-

ne w piękne, koloro-

we sukienki, ozdobio-

ne kwiatami 

"przeszły" na most 

nad rzeką Duna-

jec. Okrzykiem 

"Ciebie pożegna-

my, wiosnę powita-

my” pożegnały zi-

mę.  

Żegnamy zimę, witamy wiosnę 

 Starsze  wydarzenia 

2 marca 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Multi-

medialnego Miasteczka w Nowy Sączu. W trakcie 

wycieczki uczestnicy zapoznali się z nowoczesny-

mi technologiami informatycznymi, odbyli wyciecz-

kę po Parku Technologicznym zwiedzając: studio 

telewizyjne, dźwiękowe, druku i skanu3D. Wzięli 

także udział w warsztatach wprowadzających  w tematykę 3D.  
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mogącym latać zarówno 

do przodu, jak i do tyłu? 

Może także, podobnie 

jak helikopter (Apach), 

zawisnąć w powietrzu. 

Aby osiągnąć ten stan 

bezruchu, koliber wyko-

nuje 80 ruchów skrzy-

dłami w ciągu jednej 

sekundy. 

świecie zwierząt jest 

młode płetwala błękit-

nego, ważące w chwili 

porodu około 2 ton? 

Najszybciej przybiera też na 

wadze - w pierwszych 7 

miesiącach życia przy-

bywa mu 22 000 kilo-

gramów. 

koliber jest jedynym ptakiem 

Aż siedem planet krąży w 

układzie odległym od nas 

"zaledwie" 40 lat świetl-

nych. Mają one rozmiary 

podobne do Ziemi, mogą 

tam panować ziemskie 

temperatury i istnieć woda 

w stanie ciekłym. O odkry-

ciu poinformowała NASA i 

Europejskie Obserwato-

rium Południowe ESO. 

Największe zainteresowa-

nie wśród odkrywanych 

planet pozasłonecznych 

zawsze wzbudzają te, które 

są jak najbardziej podobne 

do Ziemi. Tym razem mię-

dzynarodowy zespół na-

ukowców odkrył cały sys-

tem takich planet. Układ 

nazwany TRAPPIST-1 ma 

aż siedem planet, które 

oznaczono kolejnymi literami 

alfabetu dodanymi do nazwy 

gwiazdy (począwszy od TRAP-

PIST-1 b, poprzez c, d, e, f, g, 

aż do TRAPPIST-1 h). 

Planety mają rozmiary Ziemi i 

Wenus lub są nieco mniejsze. 

Wyznaczenia ich gęstości suge-

rują z kolei, że przynajmniej 

sześć z siedmiu planet jest ska-

lista , że przynajmniej sześć 

z siedmiu planet jest skali-

sta . 

Czy wiedziałeś, że 

Sensacyjne odkrycie. Jest aż 7 planet takich jak Ziemia 

       pchły skaczą w górę na 

wysokość około pół me-

tra? To 80 razy więcej 

niż wynosi długość ich 

ciała. Gdyby człowiek 

miał podobne zdolno-

ści, mógłby bez wysiłku 

przeskoczyć kościół Ma-

riacki. 

najcięższym niemowlakiem w 
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trzeba być opalonym, 

świetnie też wygląda rów-

nież przy jasnej karnacji.  

Żółty to kolor słońca i 

optymizmu – prawdziwa 

barwa lata. W nowym se-

zonie projektanci stawiają 

na ładny, lekko pastelowy 

odcień żółtego. Żółty mo-

że nie jest łatwy do nosze-

nia, ale ten odcień jest 

bardzo sprzyjający – nie 

W sezonie wiosna-lato 2017 

zapominamy o pastelach, na-

bieramy odwagi, inspirujemy 

się latami osiemdziesiątymi i 

nosimy mocne barwy. Fuksję, 

oranż, cytrynę i groszkowy 

zielony zakładamy od stóp do 

głów. Czasami robimy sobie 

przerwę od koloru i sięgamy 

po biel. Ale tylko czasami.  

Najmodniejsze kolory przed 

wami!  

Kolor roku 2017 według Insty-

tutu Pantone. Pierwszy raz od 

dawna nie jest ani przygaszo-

ny, ani pastelowy. Ma za to 

działać "odświeżająco i ożyw-

czo" i symbolizować nadcho-

dzącą wiosnę (. Ten jasny, a 

wręcz jaskrawy zielony zyskał 

nazwę "greenery" i chociaż 

nie jest łatwy stylizacyjnie do 

ogrania, to w sezonie wiosna-

lato będziemy nosić go na su-

kienkach i kombinezonach ze 

spandeksu (!). Najlepiej wy-

gląda solo albo w towarzy-

stwie stonowanych dodatków 

w odcieniu czerni i granatu.  

u Louis Vuitton i Off-White. 

Wszystko w stylu późnych lat 

80-tych, wczesnych 90-tych i 

trochę przypominająych sty-

lizacje Crueli Devil z 101 dal-

matynczyków. 

Czerń i biel to klasyczne po-

łączenie uwielbiane od zaw-

sze przez projektantów. W 

nowym sezonie prezentuje 

się bardzo graficznie. Grube 

paski jak u Courreges i Caroli-

ny Herrery, kwadraty jak 

Kolor papai - odważny, wręcz 

neonowy pomarańczowy zastąpi 

nam w sezonie wiosna-lato 2017 

czerwony.  Założymy w tym odcie-

niu sukienkę do ziemi jak model-

ki na pokazie Haidera Ackerman-

na, a na tenisa pomarańczowy 

daszek Max Mara. Alessandro 

Michele potraktował oranż z przy-

mrużeniem oka i zaprojektował 

pomarańczowe futro z zebrą.   
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otrzymała pamiątkowy dy-

plom zaś trzy najlepsze 

drużyny dodatkowo zosta-

ły udekorowane medala-

mi. Serdeczne gratulacje 

dla drużyny chłopców, któ-

ra pokazała klasę, mimo 

braku warunków do ćwi-

czeń na przyszkolnym bo-

isku (budowa sali gimna-

stycznej)  

kach chłopcy ostatecznie 

zajęli medalową III lokatę 

ustępując miejsca ZSG z 

Łącka, oraz SP z Obidzy. 

Zawody przebiegły w miłej 

i pełnej sportowej rywali-

zacji atmosferze. Podczas 

uroczystego zakończenia 

zawodów każda drużyna 

. Za nami najlepszy se-

zon w historii polskich 

skoków narciarskich! 

Wprawdzie Kamil Stoch 

w klasyfikacji general-

nej Pucharu Świata mu-

siał zadowolić się 

"jedynie" drugim miej-

scem, ale triumfy na-

szej drużyny, "polski" 

Turniej Czterech Skocz-

ni, czy premierowe zwy-

cięstwa Macieja Ko-

ta na długą zostaną 

w naszej pamięci. I 

ta wisienka na tor-

cie przygotowanym 

przez Stefana Horn-

gachera - zwycię-

stwo Biało-

Czerwonych w Pucha-

rze Narodów.  

Sukcesy sportowe w szkole 

Taki był Puchar Świata w skokach narciarskich 

Sukcesem zakończył się 

start reprezentacji chłop-

ców naszej szkoły w tego-

rocznym Turnieju Halowej 

Piłki Ręcznej, organizowa-

nym 11 marca 2017r. w 

hali widowiskowo-

sportowej w Łącku. Po 

emocjonujących pojedyn-
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2009 roku na konsolę Play-

Station 3. Wszystkie części 

tego cyklu wyprodukowało stu-

dio From Software, założone 

jeszcze w 1986 roku. Dewelo-

per ten wypuścił na rynek wie-

le rozmaitych tytułów, w tym 

szereg odsłon serii Armored 

Core  

dzono też m.in. specjalne 

techniki walki bronią, które 

uatrakcyjniają starcia i dają 

więcej możliwości podczas po-

jedynków. Seria Dark Souls 

została oficjalnie zapoczątko-

wana w 2011 roku grą o tym 

samym tytule, aczkolwiek za 

pierwszą odsłonę marki i tak 

uznaje się Demon's Souls z 

Najciekawsze premiery 

kwienia2017.Najlepsze 

gry miesiąca, a wśród 

nich takie hity jak: 

Dark Souls 3 , Quantum 

Break , Ratchet& 

Clank, Battlefleet 

Gothic: Armada, The 

banner saga 2 

dia Remedy Entertainment, mają-

cy na swoim koncie tak znane 

tytuły, jak Alan Wake, Alan Wake-

’s American Nightmare, a przede 

wszystkim dwie pierwsze odsłony 

kultowej strzelaniny Max Payne.  

Quantum Break to osadzona w 

realiach science fiction widowi-

skowa gra akcji w konwencji TPP, 

zainspirowana współczesnymi 

teoriami naukowymi, dotyczący-

mi możliwości podróżowania w 

czasie. Za jej powstanie odpowia-

dają deweloperzy z fińskiego stu-

Dark Souls III 

Quantum Break 

Trzecia pełnoprawna odsłona 

osadzonego w realiach fanta-

sy, mrocznego RPG akcji stu-

dia From Software. Tytuł utrzy-

many jest w klimacie poprzed-

nich części serii i oferuje nowe 

lokacje, nowych przeciwników 

i bossów, a także niedostępne 

wcześniej bronie, zbroje i 

przedmioty. W grze wprowa-
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                                Kolorowy deser z galaretek 

Składniki: 

Galaretka żółta 2 sztuki 

Galaretka truskawkowa 1 sztuka 

Jogurt naturalny 2 sztuki 

Galaretka pomarańczowa 1 sztuka 

Jedno opakowanie żelatyny 

 

Sposób przygotowania: 

 

Przygotować niezbędne składniki do deseru. Rozpuścić galaretkę czerwo-

ną,  rozlać do wysokich szklanek lub pucharków , ostudzić galaretkę i 

wstawić do lodówki. Po około godzinie rozpuścić galaretkę żółtą, dodać do 

niej jogurt naturalny i  łyżeczkę żelatyny, ostudzić ją i wylać na czerwoną. 

Wstawić do lodówki w celu stężenia. Rozpuścić galaretkę pomarańczową 

0,5 opakowania i po upływie około godziny wylać ostudzoną na galaretki, 

to samo zrobić z żółtą i znów dodać do niej jogurt naturalny i żelatynę, wy-

lać na galaretki wstawiając je ostudzone do lodówki w celu stężenia. Na 

koniec rozpuścić ostudzić i wylać czerwoną galaretkę na wierzch, dzięki te-

mu pucharki z galaretkami będą tęczowe, kolorowe i bajeczne. Schłodzić i 

odczekać  do zupełnego stężenia galaretek, na górę wyłożyć truskawki. 

 

Smacznego!!! 

Przepis na kolorowe galaretki 
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.Jasio opowiada o swoich 

wrażeniach z pobytu w in-

diańskiej wiosce: 

- I poznałem wodza Wiel-

kie Światło i jego dwóch 

synów. 

- A jak się nazywali? 

- Włącznik i Wyłącznik  

Przychodzi Jasiu do domu 

szczęśliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do 

dziesię-

ciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - 

pyta tata. 

- Jedynka jest w dziennicz-

ku. 

Bacę zaproszono w karnawale na bal przebierańców. 

Pytają go znajomi, za co się przebrał. 

- A za łoscypka. 

- A jak to, baco, za oscypka? 

- A siadane se w kąciku i bede śmier-

dział.  

 

 

Babcia przyjechała do Jasia i 

mówi: 

- Ale ty Jasiu jesteś do mnie 

podobny. 

Jasiu płacząc biegnie do ma-

my i mówi: 

- Mamo babcia mnie straszy!  

.Mama pyta  swego synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szko-

le? 

- Jak na komisariacie: ciągle 

mnie wypytują, a ja o niczym 

nie wiem.  

 

O Jasiu 

Inne żarty 

- Jasiu czy to prawda, że 

Twój dziadek stracił język 

podczas wojny? 

- Prawda. 

- A jak to się stało? 

- Nie wiem, dziadek nigdy 

nam o tym nie opowiadał. 
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Chcielibyśmy przedstawić 

wam osoby odpowiadające 

za  tematy : 

wiadomości ze szkoły -  

Maciek Mikołajczyk 

Wiadomości ze świata– 

Arek Hamiga 

Moda - Wiktoria Lipień 

Sport-  Kacper Gromala 

Gry komputerowe —  

Sebastian Rabiański 

Kuchnia —  Zuzia Sopa-

ta 

Humor —  Sylvia Myjak 

Redaktor główny —  An-

na Gromala 

Redakcja Prymuska 

8. Sia: Move your body 

( Alan Walker remix) 

9. Sarsa: Bronię się 

10. Robbie Williams: I love 

my life 

11. Ania Dąbrowska: Porady 

na zdrady 

12. Ariana Grande feat. Nicki 

Minaj: Side to Side 

13. Kasia Cerekwicka: Bez 

ciebie 

14. The chainsmokers  & 

Coldplay:  Something just 

1. Ed Sheeran: Shape of you 

2. Maroon 5 feat. Future: 

Cold  

3.  Grzegorz Hyży: O pani! 

4. Tiesto  feat.  Bright  

Sparks: On my way 

5. Alle  Farben:  Bad Ideas 

6. Ewa Farna:  Wszystko al-

bo nic 

7. Katy Perry feat. Skip Mar-

ley: Chained to the rhy-

thm 

like this 

15. Alvaro Soler:  Animal 

16. Mandee feat.  Maria Ma-

thea: Superstar 

17. Kamil Bednarek feat. Ma-

theo: Talizman 

18. Feder feat. Alex  Aiono: 

Lordly 

19. ZAYN ft.  Taylor Swift: I do-

n’t  wanna live forever 

20. Ewelina Lisowska: niebo/

piekło 

Dodatek– top 20 piosenek miesiąca  kwietnia 


