Heya

Wywiad z ...
l.Imię i nazwisko:
Katarzyna Szczurek
2. Data urodzenia:
14 wrzesień 1981
3. Znak zodiaku :

Cherezińskiej, „Jakuba
Wędrowycza" Pilipiuka.
Czytam też skandynaw
7. Jak spędza Pani czas skie kryminały Larssona
lub Lackberg.
wolny ?
chanie muzyki, zwiedza
nie Polski, jazda rowe
rem.

Przeważnie robiąc to na
co nie miałam czasu:
sprzątam i prasuję.

Panna

Kiedy mam go więcej, to
spędzam go z rodziną
4. Co skłoniło Panią do Dużo jeździmy na rowe
zawodu nauczyciela in rach i chodzimy po gó
rach. Kocham też czy
formatyki ?
tać, zwłaszcza polską
Przypadek. Był to przed
fantastykę.
miot towarzyszący mo
jemu głównemu kierun
kowi studiów czyli fizy 8. Jaką Pani miała
ce. Interesowałam się
ksywę w szkole ?
informatyką więc wyko Wszyscy mówili do mnie
rzystałam możliwość
Kacha albo Kaśka. Nie
ukończenia dwóch
lubiłam zdrobnienia Ka
przedmiotów równocze sia. Czasami — Barszczu
śnie.
od panieńskiego nazwi
5. Jakie jest Pani
motto życiowe ?
„Może Bóg ma dla mnie
lepszy plan niż ja sama.”

Zespół Szkół
Publicznych w
Tylawie
2014r. Nr 3.

10. Co sądzi Pani o
uczniach i szkole w
Tylawie ?
Uczniowie są bardzo
różni, trudno was opi
sać w jednym zdaniu.
Sam budynek szkoły
bardzo ładnie wygląda,
no i Orlik—rewelacja.
11. Jaką broń użyłaby
Pani podczas ataku
zombie ?
Zaśpiewałabym im ja
kąś piosenkę. Przy mo
ich zdolnościach wokal
nych powinno pomóc.

W tym numerze:

Wywiad z...

1

Wycieczka do Karpackiej Troi

2

W kręgu tajemnic

3

Dowcipy

3

Wydarzyło s ię ...

3

Wakacje I

4

ska.
9. Jakie książki lubi
Pani czytać ?

Głównie fantastykę:
„Grę o tron" Martina lub
6. Jakie ma Pani hob
literaturę polską np.
by?
„Achaję” Ziemiańskiego,
Czytanie książek, słu
„Koronę Śniegu i Krwi"

12. Jakie ma Pani
plany na wakacje
2014?
Odpocząć, przeczytać
to, co czeka, a na co
nie było czasu. Wyje
chać chociaż na ty
dzień z bliskimi.

W ycieczka do Karpackiej Troi
Dnia 20 maja 2014r. od
była się wycieczka do
Trzcinicy. W wycieczce
uczestniczyły klasy gim
nazjalne wraz z częścią
klasy VI. Opiekunami by
li: pani Renata Frej, pani
Magdalena Wołtosz, pan
Robert Magnuszewski i
nasz przewodnik pan
Grzegorz Lega.
Na początek wyruszyli
śmy spod szkoły i kiero
waliśmy się w stronę
Trzcinicy.

S tr. 2

Na miejscu podzieliliśmy
się na dwie grupy i reali
zowaliśmy zaplanowany
czas. Po wielu atrakcjach
takich jak: zwiedzanie
grodziska, strzelanie z
łuku i rzeźbienie z gliny
pojechaliśmy do Jasła,
gdzie mieliśmy czas wol
ny. W planie wycieczki
było też wyjście na górę
Liwocz liczącą 562 m
n.p.m. wysokości, lecz
niepewna pogoda pokrzy
żowała nam plany.

Mimo wszelkich prze
szkód wycieczka była
bardzo udana. Dzięki od
wiedzeniu Troi mogliśmy
dowiedzieć się jak wy
glądało życie naszych
przodków. Mamy nadzie
ję, że będzie więcej wy
jazdów tego typu.

Heya

W KRĘGU TAJEMNIC
Czy ziemniak był rośliną
ozdobną?

tek usmażył w oleju cienkie kawałki
ziemniaków. Przysmak ten po raz
pierwszy został podany w restaura

Tak. Ziemniak sprowadził do Polski
król Jan III Sobieski w XVII wie cji w U5/\ i od razu zyskał uznanie
ku. Nie wiedział on o jadalnych bul klientów. Kilka lat później zaczęto
wach tej rośliny, ale był zachwyco produkować chipsy na sprzedaż
ny jej kwiatem. Początkowo więc
hodowano ziemniaki jako rośliny
ozdobne, dopiero później trafiły
na nasze talerze jako podstawa
każdego obiadu.

o ciemnej skórze żyją w krajach go
rących, a ciemna skóra chroni ich
przed działaniem promieni słonecz
nych.

Jak powstaje głos?

masową Obecnie najbardziej znaną
firmą produkującą chi psy jest „

W gardle znajduj się krtań, a w niej
dwa mięśnie - są to struny głosowe.

Leys".

Kiedy nie mówisz krtań jest otwarta,

Dlaczego ludzie różnią się ko
lorem skóry?

a kiedy mówisz, struny głosowe

kolorem skóry zamieszkujązimniejsze rejony świata tam gdzie

jągłos.

zbliżająsię do siebie i drgają Powie
Teraz najlepsza część: Kto
Kolor nadaje skórze barwnik zwany
trze wypychane z płuc wprawia je w
i kiedy wymyślił chipsy ( czippigmentem. Na ogół ludzie z jasnym
sy )?
ruch, struny zaczynają drgać i wydaChipsy wynalazł w 1853 roku in
diański kucharz, który zamiast fry-

jest mniej słońca. Natomiast ludzie

Dowcipy
Blondynka budzi męża w środku nocy
i pyta :
- Kochanie czy płazy mają rozum ?
- Nie żabciu nie mają - odpowiada
mąż.
Jasio prosi mamę:

bieskie włosy?
-Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

Bo nie było łysej kredki
Nauczycielka do Jasia:
- Powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym.
- Koń biegnie.

- Mamo daj mi 3 zł dla biednego pa
na.

Na plastyce pani kazała narysować
dzieciom swoich rodziców.

- Dobrze, a teraz powiedz to samo
zdanie w trybie rozkazującym.

-

Po chwili podchodzi do Jasia i pyta:

- Wio!

A

gdzie on jest?

- Tam przed blokiem, sprzedaje lody!

- Dlaczego twój tata, Jasiu ma nie-

W ydarzyło się...
Kwiecień:

Maj:

- Egzamin gimnazjalny
- Pożegnanie Diakona
- Wycieczka do Rze
szowa

- Apel na Dzień Ziemi i rozdanie
nagród laureatom konkursu
„Przyroda Beskidu Niskiego"
- Wycieczka do Karpackiej Troi
- Apel na 3 maja

2014r. Nr 3.
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Wakacje !
ref.
Słońce świeci nad nami

Gorący piasek...(Ha)...

Ogrzewa nasze nagie ciała
promieniami

a Ja sią topią w domu

Tato, lato

Bo Stefan może, a Ja nie.

Zaufaj mi przygoda szybko

Na horyzoncie, blok

skończy się...x2

A Oni m ają morze
Bo mój stary boi się...boi się!

Odpowiedzialność... (Ha)...
a co to jest właściwie że,

ref.

Narzucacie prawa mi

Słońce świeci nad nami...x2

O dpow iedzialność...(H a)...
a co to jest w ogóle że,

...Skończy się

Jak na smyczy czują sią

Bo Stefan może, Stefan a Ja
nie

ref.
Słońce świeci nad nami...x2

Do wakacji pozostało
około 4 tygodni!!! Więc
śpieszmy się poprawiać
oceny i ustawiać się w
rzędzie na orlika w te
ostatnie dni szkoły!!!
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