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Słowo wstępne

Siema czytelniku! 
Może  inaczej…  Ho  Ho,  
drogi uczniu naszego liceum! 

Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego
Narodzenia  oraz  zabawy  sylwestrowej
zapraszam  Was  na  trochę  bardziej
klimatyczne  i  tradycyjne  wydanie  gazetki
szkolnej. 
Na początku przypominamy o skupieniu się
na  nauce,  koniec  semestru  coraz  bliżej!
Trzecie  klasy  pamiętajcie  
o  przygotowaniach  do  matury,  ale  też  do
studniówki,  próby  poloneza  ruszyły…
Koniecznie  sprawdzajcie  rozpiskę  przy
pokoju nauczycielskim w jakie dni tańczycie
poloneza.  
Wracajmy  do  tradycji  i  przygotowań
świątecznych.  Sylwia,  w  swoim  artykule,
przedstawi  Wam  jak  wyglądała  wigilia  w
przeszłości, czy choinka towarzyszy nam od
zawsze?  Co  symbolizowały  orzechy
zawinięte  w sreberko?  Historia  i  zwyczaje
swoją drogą, ale warto zobaczyć co robić  
w  Warszawie  podczas  czasu  wolnego  od
szkoły?  Przecież  nie  każdy  przez  3  dni
siedzi  przy  stole!  Asia  Wojciechowska
znalazła  wiele  ciekawych  wydarzeń.
Osobiście  polecam  Wam  okolice  Starego
Miasta,  Nowego Światu oraz  warto będzie
się  przejechać  metrem linii  M1,  dlaczego?
Sprawdźcie!
Teraz jednak komunikacją miejską wróćmy
do  murów  naszej  szkoły.  Każdy  z  Was
kojarzy  zawsze  uśmiechniętą  Panią
Agnieszkę Tyc.  Kto miał  z  nią  lekcje  wie
jaka  atmosfera  panuje  w  klasie!  Asia
przeprowadziła wywiad z jedną z młodszych
nauczycielek w szkole,  przyznam się,  że  
w 1 klasie sam pomyliłem ją z uczennicą ;)
Jak to się stało, że nasza polonistka została
nauczycielką?   Jakie  ma  hobby?  Na  te
pytania  i  parę  innych  znajdziecie
odpowiedź.  

Niczym Pendolino  powinniście  się  wybrać
do  sklepów,  gdzie  od  listopada  (dość
wcześnie…) panuje szał zakupowy! Tylko 

nie  wiem  dlaczego,  przecież  to  
św.  Mikołaj  kupuje  prezenty?  Nasze
pokolenie  określa  się  słowami  „must
have”,  każdy  chce  być  modny,  mieć
najlepsze ubrania, telefony, ale dlaczego?
Swoje  przemyślenia  i  refleksje
przedstawiła Sylwia, warto przejrzeć! Nie
każdy jednak  ma  czas  i  pieniądze,  więc
może  warto  zrobić  coś  własnoręcznie?
Ocieplacz na kubek, breloczek lub torba  
z  własnym  motywem,  te  i  inne
sprawdzone  pomysły  znajdziecie  
w grudniowym numerze. 
W połowie  listopada  uczniowie  „Zośki”
wzięli  udział  w  warsztatach  radiowych  
w  Polskim  Radiu,  o  czym  napisała
Karolina  Jędrzejak.  Mógłbym  się
rozpisywać,  ale  zostawię  Was  z  nutką
ciekawości, przeczytajcie sami!
W końcu z prędkością 405 km/h niczym
Shinkansen dojedziemy do najważniejszej
w  okresie  świąt  przyjemności  czyli
jedzenia.  Warto  żebyście  zapamiętali
słowa  klucze…  cynamon,  kardamon,
goździki,  gałka  muszkatołowa  i  anyż
gwiazdowy.  Po  co?  Zapraszam  do
zapoznania  się  z  pierwszym  artykułem
Pauliny Piecuch! W drugim dowiecie się
jak przygotować świąteczny piernik… Mi
osobiście  ślinka  już  leci  na  samo
wspomnienie o przepisie. :) 
Jesteśmy na miejscu! To już ostatnia stacja
naszej  podróży.  Po  magii  Bożego
Narodzenia czas na postanowienia, diety,
bieganie, zmiany w charakterze czyli noc
z  31.12  na  01.01.  Przed  rokiem  2018
spróbujcie  zapoznać  się  z  koncepcją
SMART, od siebie polecę Wam rozpisać
sobie  plan  na  przyszły rok.  Pamiętajcie,
małymi krokami do celu.  "Per aspera ad
astra" 
Miłego czytania! 
                                       Kacper Urbański
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WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ TYC

1. Jak to się stało, że została Pani nauczycielką 
języka polskiego? Od początku Pani do tego 
dążyła?
Nauczycielką języka polskiego chciałam być już 
od szkoły podstawowej. Większość mojej rodziny
zajmuje się tym zawodem. W szczególności są to 
historycy albo poloniści, więc wychowanie 
literackie towarzyszyło mi od najmłodszych lat. 
Wiem, że dziś młodzież ma trudności, żeby 
określić swoją drogę zawodową. U mnie 
wyglądało to inaczej - od początku wiedziałam, 
że literatura jest moją pasją i chcę się tym 
zajmować zawodowo. 

2.  Czy jest Pani spełniona zawodowo?
To trudne pytanie, lecz uważam, że czuję 
spełnienie zawodowe. Przede wszystkim dzięki 
moim uczniom. Wbrew pozorom, rozmowy 
z nimi, poznawanie ich sposobu postrzegania 
świata motywuje mnie do wstania o 6.00 rano 
i przyjechania do pracy. 

3. Jest Pani jednym z młodszych nauczycieli 
w szkole. Jakie ma Pani relacje z pozostałymi? 
Czy czuje Pani dominację?
Myślę, że relacje z innymi nauczycielami mam 
dobre. Na co dzień jestem osobą otwartą i staram 
się nie wpadać w żadnego typu konflikty. 
Czasami czuję się zdominowana przez starszych 
kolegów, ale staram się być twarda i dążyć do 
własnych celów. 

4. Czy pamięta Pani jakąś najśmieszniejszą 
sytuację z lekcji w naszej szkole? Coś, co Panią
wyjątkowo rozbawiło?
Najśmieszniejszy moment, to chyba moje 
nieudolne rysunki na tablicy, mające zobrazować 
dane pojęcie. Zawsze budzą niekontrolowane 
skojarzenia uczniów i są powodem do radości. Na
lekcjach praktykuję metodę: nauka przez śmiech!

5. Czy ma Pani swojego ulubionego ucznia?
Zawsze jest tak, że czujemy do kogoś większą 
sympatię - ale staram się tego nie okazywać, żeby
pozostać profesjonalistką. 

6. Czy uważa Pani, że młodzież ma zbyt dużo 
materiału do „przerobienia”? Zmieniłaby Pani
coś w polskim systemie edukacji? 
Niestety, nie mam zbyt dobrego zdania o 
współczesnym systemie edukacji. Uważam, że 
jest on podzielony na autonomiczne etapy, które 
nie są spójne. Poza tym tygodniowa ilość godzin 
z przedmiotów podstawowych, typu język polski, 
język angielski czy matematyka jest 
zdecydowanie niewystarczająca. W takim 
systemie ciężko odpowiednio przygotować 
maturzystów do egzaminów. 
7. Czy ma Pani jakieś hobby? Coś, co robi Pani
po sprawdzeniu stosu testów czy kartkówek?
Moje hobby to przede wszystkich literatura 
i malarstwo, czyli stricte zawodowe. Interesuję 
się także kulturą latynoamerykańską - muzyką 
i tańcem. Niestety, ostatnio z braku wolnego 
czasu trochę to zaniedbuję. 

8. Jaki przedmiot był Pani tzw. piętą 
achillesową w liceum?
Zdecydowanie chemia! Nigdy jej nie rozumiałam 
i miałam trudności z przyswojeniem materiału. 
Zapamiętywanie właściwości substancji, 
zastosowania ich, czy nawet tablica 
Mendelejewa... Wszystko to dla mnie było 
„czarną magią”.

9. Jak spędza Pani święta Bożego Narodzenia? 
Święta obchodzę tradycyjnie, czyli z rodziną. 
Jednak od pewnego czasu denerwuje mnie ta 
komercyjność świąt. Przez Mikołaje z czekolady, 
milion prezentów, czy różnego rodzaju ozdoby 
upiększające nasze domy, zostaje zagubiona idea 
duchowości, do której ja staram się co roku 
wracać. 

10. W minione wakacje została Pani mężatką! 
Jak Pani odnajduje się w roli żony?
W roli mężatki odnajduję się bardzo dobrze. 
Z moim mężem znamy się dość długo, dlatego 
jakiejś dużej zmiany nie było. Oczywiście jest to 
zupełnie inny stan, który jeszcze bardziej zbliża 
ludzi. 

 
Rozmawiała: Joanna Wojciechowska  
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„Zośkowy”  Hyde Park 

Świąteczny szał zakupów

Koniec listopada. Od dobrych dwóch tygodni 

bombardują mnie świąteczne oferty i promocje. 

Wchodząc do galerii handlowej widzę liczne ozdoby 

świąteczne i światełka. Muszę przyznać, że są 

naprawdę urokliwe, ale... Czy to już czas, by myśleć 

o świętach? Idźmy dalej. Widzę ludzi spieszących się,

nawet nie wiem gdzie, gdzieś w oddali krzyczy 

dziecko, a w alejce obok dwie panie biją się o ostatni 

zestaw prezentowy ze świątecznej oferty. 

Postanawiam ignorować ten zgiełk i kupić wszystkie 

rzeczy z listy zakupów. Ale, ale... Obok pięknych 

świątecznych dekoracji wielkie hasła „must have!”, 

„zaskocz najbliższych wspaniałym prezentem!” 

„2 w cenie 1!”. Aż chce się wykrzyczeć „dość!”. Czy 

nie czujemy, że ktoś chce na nas... Zarobić? 

Wykorzystać nasz konsumpcyjny styl życia?

Nie można zaprzeczyć, że na co dzień jesteśmy dość 

zabiegani. Specjaliści od reklamy bardzo dobrze 

umieją to wykorzystać, a my, pochłonięci żądzą 

posiadania jeszcze łatwiej temu ulegamy. 2 w cenie 

1? Czemu nie, przecież to taka oszczędność! „Must 

have” na wystawie sklepu odzieżowego? Przecież 

każdy ma takie jeansy, więc ja też muszę! (co z tego, 

że mnie pogrubiają?) Nie stać mnie? To nic, wezmę 

pożyczkę! Takim oto sposobem, idąc po zakupy na 

obiad, wracamy z dwiema parami szpilek, kolejną 

szminką i prezentami pod choinkę dla wszystkich 

domowników. 

Jako obserwatorowi tego corocznego zjawiska, jakim 

jest szał zakupów, nasuwają mi się  pytania – jaką 

wartość mają dla nas święta? Czy w tym całym 

zgiełku mamy czas na refleksję? Ważniejsze jest dla 

nas „mieć” czy „być”?

Cieszy mnie jednak fakt, że mimo przedświątecznego

wyścigu istnieją ludzie i organizacje, które niosą 

bezinteresowną pomoc innym, czego przykładem 

może być choćby akcja „Szlachetna Paczka”. W te 

święta doceńmy każdą chwilę spędzoną z bliskimi, 

a nie kolejny prezent pod choinką…

Sylwia Romanowska 

Zwyczaje świąteczne kiedyś i dziś

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądały tradycje 

bożonarodzeniowe kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat temu? 

Jeśli tak, ten artykuł na pewno was zaciekawi!

Na początku przyjrzyjmy się jednej z tradycji, bez której 

większość z nas nie wyobraża sobie świąt – ubieranie choinki. 

Do XIX wieku pod sufitem zawieszano tak zwaną 

„podłaźniczkę”, czyli gałązkę świerka lub jodły i dekorowano ją. 

Wierzono, że zapewni ona zdrowie oraz 

przepędzi z domu wszystkie nieszczęścia. 

Zwyczaj stawiania drzewka i strojenia go 

przyszedł do Polski z Niemiec pod koniec 

XIX wieku. Drzewo jest symbolem życia 

i odrodzenia, a jego zielony kolor 

symbolizuje nadzieję. Jako ozdoby 

wykorzystywano orzechy zawijane 

w sreberko – symbol dobrobytu, jabłka – 

miały zapewniać zdrowie. Zamiast lampek
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używano świeczek. Dzwoneczki zawieszane na choince miały 

„głosić dobrą nowinę”. Do dekorowania używano również 

pieczonych ciasteczek i ozdób z papieru. 

Gdy ubraliśmy już choinkę, nadszedł czas na wieczerzę 

wigilijną. Kiedyś wierzono, że „jaka wigilia taki cały rok”. Tego 

dnia pracowało się ciężej niż zwykle i dokładano większych 

starań w wykonywane zadania. Znany nam zwyczaj 

przygotowywania dodatkowego miejsca przy stole kiedyś miał 

inny cel. Starano się zachować parzystą liczbę osób 

zasiadających przy stole. W razie potrzeby, w bogatych domach, 

zapraszano do stołu służbę, a w biedniejszych – żebraków.

W innych krajach dodatkowe miejsce było przeznaczone dla 

ducha krewnego.

Samą wieczerzę rozpoczynano od czytania Ewangelii wg św. 

Łukasza. Potem przystępowano do dzielenia się opłatkiem. 

Każdy zasiadający do stołu powinien spróbować wszystkich 

dwunastu potraw, by szczęście w przyszłym roku go nie 

opuściło. Wszystkie wyśnione sny z nocy po wigilii miały się 

spełnić. Pod koniec wieczoru kolędnicy 

odgrywali scenkę. Potem był czas na 

wspólne kolędowanie, a później wszyscy 

udawali się na Pasterkę.

Również okres od wigilii do święta Trzech 

Króli był dla ludzi bardzo ważny i stanowił

przepowiednię na kolejny rok. Jeden dzień 

odpowiadał jednemu miesiącowi.

Jak widzicie, niektóre zwyczaje 

świąteczne odeszły w zapomnienie, 

a niektóre praktykuje się nadal. Mimo 

wszystko powinniśmy pamiętać, że święta 

to przede wszystkim czas przebaczania, 

miłości i refleksji nad minionym rokiem.

Sylwia Romanowska 

Świąteczne przyprawy 

Jest  wiele  zapachów,  które  przywodzą  na  myśl
konkretne wydarzenia oraz takie wydarzenia, które  
w  naszych  głowach  automatycznie  kojarzą  się  
z  jakimś  zapachem.  Za  zapachy  świąt  Bożego
Narodzenia  uważane  są  najczęściej  przyprawy
korzenne.  Nadają  one  potrawom  niepowtarzalny
smak i aromat, ale posiadają też inne właściwości  
i  właśnie  to  szerokie  zastosowanie  przypraw
postaram się trochę przybliżyć.

 dietety.pl/cudowny-cynamon/

Anyż gwiazdkowy
Przyprawa o silnym anyżowym zapachu, korzenno-
słodkim smaku oraz kształcie gwiazdek.  W kuchni
używany  jest  do  wypieków,  kompotów  z  jabłek,

gruszek i śliwek, zup owocowych, a także do mięs.
Niezmielone  gwiazdki  można  używać  też  jako
dodatek do kawy lub herbaty. 
Anyż  gwiazdkowy  posiada  też  szeroką  gamę
zastosowań w medycynie, do których należy między
innymi  pobudzanie  trawienia  czy  działanie
rozkurczowe.  Łagodzi  on  także  kaszel  dzięki
swojemu działaniu wykrztuśnemu. 
Przyprawie  tej  przypisuje  się  też  właściwości
magiczne.  Uważa się,  że  wąchany lub noszony na
szyi  w  niebieskim  lub  fioletowym  woreczku
wyostrza zdolności parapsychiczne. 

Goździki
Niezwykle aromatyczne ususzone pąki goździkowca.
Goździki  posiadają ciepłe, słodkawe, korzenne nuty
zapachowe  oraz  lekko  ostry  smak.  Używa  się  ich
głównie  do  urozmaicania  smaku  potraw  na  bazie
owoców,  takich  jak  na  przykład  kompoty,  sosy
owocowe czy wekowane (pasteryzowane) owoce, ale
też do marynowania mięs lub przyprawiania potraw 
z grzybów.
W medycynie używane jako lek przeciwbólowy przy
bólu  głowy  lub  zęba  dzięki  zawartemu  w  nich
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eugenolowi.  Wspomagają  one  produkcję  insuliny,
obniżają poziom złego cholesterolu, łagodzą ból gardła,
udrażniają zatkany nos oraz niwelują nieświeży zapach
z ust. 
Magiczne  rytuały  z  użyciem  goździków  miały
zapewniać pieniądze i  dostatek,  wzmacniać zdolności
twórcze oraz siły parapsychiczne.

Gałka muszkatołowa 
Świeżo  utarta  lub  zmielona  gałka  używana  jest  do
budyniów,  ciast,  lodów,  kompotów,  bitej  śmietany,
pieczonych  owoców,  napojów  mlecznych,  zup,
kremów, warzyw, mięs i owoców morza. 
W  medycynie  alternatywnej  używa  się  jej  do
zapobiegania  zakrzepom  i  wrzodom  żołądka  oraz
wspomagania  trawienia.  Należy  jednak  bardzo
ostrożnie  dawkować  ilość  spożywanej  gałki
muszkatołowej, ponieważ w dużych ilościach wykazuje
ona działanie halucynogenne oraz może wywołać raka
wątroby.
Rytuały  z  użyciem  tej  przyprawy  mają  wzmocnić
zdolność  jasnowidzenia  oraz  wróżenia,  a  także
zapewnić dostatek.
 

Kardamon
Ma ostry, korzenny, słodki smak. Używany jest przede
wszystkim  do  dań  na  słodko,  takich  jak  pierniki,
marcepany,  sałatki  owocowe,  słodkie  sosy  i  do
przyprawiania pomarańczy.  Nadaje on także ciekawy,
niecodzienny smak szarlotkom. 
Kardamon  wykorzystywany  jest  w  przypadku
dolegliwości trawiennych, schorzeń dróg oddechowych
(w tym też astmy) oraz w walce z otyłością, cukrzycą 
i  hiperlipidemią.  Pomaga  on  także  uporać  się  
z czkawką. 
Olejek  kardamonowy  posiada  zastosowanie  
w  kosmetyce  i  jest  używany  do  aromatoterapii 
i  masaży  relaksacyjnych.  Dodaje  się  go  do  perfum,

balsamów  wygładzających  oraz  kremów
ujędrniająco-wyszczuplających. 

 

koneser-zdrowia.pl/kardamon/

Cynamon
Przyprawa  nabierająca  ostrości  po  zmieleniu,
wykorzystywana  do  pierników,  jarzyn  takich  jak
dynia, marchew czy cukinia oraz do dań mięsnych  
i  ryb.  Kawałki  cynamonu  dodaje  się  także  do
różnych  marynat  i  do  kawy.  Cynamon  doskonale
łączy  się  z  gałką  muszkatołową,  pieprzem  
i czosnkiem. 
Posiada on właściwości  antynowotworowe, łagodzi
dolegliwości  żołądkowe,  takie  jak  np.  zatrucia
pokarmowe, obniża poziom złego cholesterolu oraz
cukru  we  krwi,  wspomaga  odchudzanie,  łagodzi
objawy  grypy  i  przeziębienia,  a  pod  postacią
mieszanek  ziołowych  i  maści  używany  jest  przy
bólach  reumatycznych.  Może  on  także  opóźnić
wystąpienie choroby Alzheimera.
Cynamon  jest  także  doskonałym  antyoksydantem:
wspomaga zwalczanie działania wolnych rodników,
dzięki  czemu opóźnia procesy starzenia się skóry,  
a  dzięki  właściwościom  antybakteryjnym
wykorzystywany jest do walki z trądzikiem. 

 Paulina Piecuch

Pomysły na własnoręcznie robione upominki

Wiele osób zdążyło się zapewne zorientować, że święta już za pasem. Jednakże często odkładamy sprawy 
prezentu na ostatnią chwilę mając nadzieję, że wszystko się jakoś uda. I wtedy właśnie zaczyna się ten tak 
zwany czas „świątecznej gorączki”, czyli szukanie czegoś na ostatnią chwilę. Niestety, często zdarza się, że za
taki prezent musimy zapłacić naprawdę sporą sumę pieniędzy, dlatego aby zaoszczędzić na inne ważne 
wydatki, warto jest podarować własnoręcznie wykonany prezent. Rzecz taka jest niedroga, potrzeba tylko 
czasu i chęci, a efekt potrafi być zdumiewający. Kto wie, może taki podarunek okaże się strzałem 
w dziesiątkę? � � Oto kilka z wielu przykładów co możemy zrobić.
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Na początek coś łatwego:

Breloczek na klucze lub torbę
Potrzebne materiały: kółeczko do kluczy, karabińczyk, łańcuszek, koraliki, piórka i co tylko wpadnie do 
głowy. 
Przygotowanie: Sposobów na zrobienie takiego breloczka jest wiele, ale możemy na przykład przyłączyć do 
kółeczka na klucze karabińczyk i łańcuszek, na który nawleczemy koraliki.

źródło: http://www.twojediy.pl/breloczek-do-kluczy-diy/

Torba z ulubionym motywem
Potrzebne materiały: torba ekologiczna, markery lub farby do tkanin. Warto też przygotować coś do 
włożenia do torby na czas malowania, aby rysunek nie przebił się na drugą stronę oraz jakiś motyw, który ma 
się na niej znajdować.
Przygotowanie: Zabezpieczamy środek torby, żeby nie przebiło. Następnie bierzemy się za malowanie i po 
wyschnięciu wszystko jest gotowe. 

 
źródło: https://www.pakamera.pl/torby-na-zakupy-damskie-torba-ekologiczna-duza-nr834575.htm

Ocieplacz na kubek
Pomaga on utrzymać dłużej ciepło naszego napoju, a także ładnie się prezentuje. 
Potrzebne materiały: szydełko i włóczka, ewentualnie inny materiał np. ze starego swetra. Do tego można 
(nie trzeba) użyć jakieś ozdoby np. guziki.
Przygotowanie: Jeśli potrafimy szydełkować, możemy wyszydełkować sami „sweterek” na kubek 
i udekorować. Jeśli nie, możemy wyciąć ładny, podobający się nam materiał, który można świątecznie 
ozdobić.

 
źródło: http://projekt-sviloprejka.blogspot.com/2014/11/jak-zrobic-szydekowy-ocieplacz-na-kubek.html 

 Klaudia Tembłowska-Surowiecka

http://projekt-sviloprejka.blogspot.com/2014/11/jak-zrobic-szydekowy-ocieplacz-na-kubek.html
https://www.pakamera.pl/torby-na-zakupy-damskie-torba-ekologiczna-duza-nr834575.htm
http://www.twojediy.pl/breloczek-do-kluczy-diy/
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NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

Nowy  rok,  nowe  otwarcie,  nowe  postanowienia  

i  marzenia.  Styczeń  to  symboliczna  granica

wyznaczająca  zmiany,  dlatego w tym czasie  mamy

najwięcej  motywacji  do  podjęcia  decyzji.  Ale  czy

wszystkie  postanowienia  udaje  się  osiągnąć?

Większość  ma  z  tym  problem  i  niewielu  ludziom

udaje się je spełnić w ciągu kolejnych miesięcy.

Spróbuję w tym trochę pomóc.

Składając  noworoczne  postanowienia  powinniśmy

wyznaczyć  sobie  konkretne  cele.  Musi  to  być

zadanie,  na  które  poświęcimy  czas,  które  będzie

wynikać  z  naszych  potrzeb,  a  nie  narzucone  przez

inne  osoby,  ponieważ  tylko  taki  cel  będzie  nas

motywował do działania.  Żeby go określić,  możesz

spisać wszystkie postanowienia na kartce i wybrać co

najmniej  pięć  najważniejszych.  Staraj  się  przy tym

skupiać się na tym, co chcesz osiągnąć, a nie na tym,

czego  chcesz  się  pozbyć.  Czyli  zamiast  „nie  będę

późno chodzić spać”, trzeba myśleć „będę kłaść się

wcześniej”.

W osiągnięciu  naszego postanowienia  pomoże  nam

koncepcja  SMART.  Cel  sformułowany  według

SMART jest:

Szczegółowy  –  konkretnie  określamy,  co  chcemy

osiągnąć;

Mierzalny –  musimy  ustalić  moment,  w  którym

uznamy, że cel jest zrealizowany;

Atrakcyjny  – myśl o jego osiągnięciu powinna być

dla nas ekscytująca;

Realistyczny – musimy uwzględnić adekwatny czas 

i nasze predyspozycje;

Terminowy  – osadzony w czasie  np.  miesiąca,  pół

roku itp.

Po zastosowaniu powyższych zasad,  czytamy naszą

listę  i  upewniamy  się  czy  znajdują  się  na  niej

wszystkie  postanowienia  na  2018  rok.  Kolejną

czynnością, która zwiększy prawdopodobieństwo jak

najszybszego osiągnięcia naszego celu,  jest  rozbicie

go na mniejsze części.  Takie, które będziemy mogli

umieścić w swoich codziennych listach zadań.

Powyższe czynności znacząco zbliżą nas do realizacji

naszego celu i sprawią, że stanie się dla nas bardziej

realny  i  będzie  osiągalny.  Zostaje  tylko  działać  

i spełniać swoje marzenia!

Veronika Bratiichuk

Z życia szkoły

Wycieczka do 
Polskiego Radia

W  dniu  14.11.17  klasa  2C  wzięła  udział  
w warsztatach dziennikarskich, które odbyły się
w budynku Polskiego Radia, znajdującego się

w  al.  Niepodległości  77/85  w  Warszawie.
Program obejmował  rozmowę z  dziennikarzem,
zwiedzanie  gmachu  radia,  w  tym  studia,  
w  którym  odbywają  się  audycje  oraz  krótkie
wprowadzenie  w  historię  budynku  i  programu.
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Gdy  uczniowie  przekroczyli  drzwi  wejściowe,
ich  oczom  ukazał  się  duży,  przestronny  hol,
szatnia i mała kawiarnia. Po krótkim czasie udali
się  na  spotkanie  z  Agnieszką  Kunikowską,
dziennikarką,  która  od  wielu  lat  współpracuje  
z  Polskim  Radiem.  Pierwsza  część  spotkania
została  przeprowadzona  w  małej  sali
koncertowej,  co  tylko  dodało  sprzyjającemu
chwili klimatu. Kolejnym punktem na liście było
zwiedzanie  gmachu  radia,  uczniowie  naszej
szkoły  mieli  unikatową  szansę  obejrzeć  studio,
jak i sprzęty znajdujące się w nim. Klasa 2c była

również  świadkiem  tego,  jak  prowadzony  jest
program  Czwórki.  Wycieczka  zakończyła  się
krótką  wizytą  w  archiwum,  gdzie  znajdują  się
zapisy  wszystkich  audycji  prowadzonych  na
antenie  Polskiego  Radia.  Młodzież  z  początku
była  sceptycznie  nastawiona  do  tego  czy
warsztaty będą  interesujące,  ku  jej  zaskoczeniu
wycieczka  okazała  się  bardzo  inspirująca  
i szalenie ciekawa.

 Karolina Jędrzejak

Uśmiechnij się, proszę! 

Humor

Przychodzi Jasiu do piekarni i pyta:
- Czy jest dwumetrowy chleb?
- Nie, nie ma.
Jasiowi zależało na tym chlebie i przychodził tak przez dwa miesiące. Cały czas nie było chleba.
Następnego dnia przychodzi i pyta:
- Czy jest dwumetrowy chleb?
- Tak jest.
- To poproszę piętkę .

*
Mama pyta Jasia:
- Brałeś prysznic?
- Jak coś zginie to zawsze na mnie. 

*

- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu w szkole. 
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - mówi wychowawczyni. 
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lekcjach. 
- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka. 
- Nie wiem, jeszcze nie pisała. 
- To gdzie ona jest? 
- W Niemczech. 

Źródło: internet 
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Ciekawostki

Świątecznie i w kolędach

„Cicha noc” to jedna z najbardziej znanych 
kolęd. Została po raz pierwszy wykonana 
podczas pasterki w 1818 roku. Stało się to 
w pewnym austriackim miasteczku. Autorem 
oryginalnych niemieckich słów był ksiądz 
Joseph Mohr, melodię do nich skomponował 
Franz Gruber, nauczyciel i organista. Kolędę 
przetłumaczono na ponad 300 języków 
i dialektów. Oryginalna wersja miała sześć 
zwrotek, dziś zazwyczaj śpiewa się tylko trzy. 
Słowa wersji w języku polskim ułożył około 

1930 roku Piotr Maszyński, polski kompozytor, 
dyrygent i pedagog.

Prezenty
Jeśli chcesz ofiarować w prezencie coś 
z biżuterii, to najlepiej w kształcie koła, a więc: 
łańcuszek, naszyjnik, bransoletkę, pierścionek. 
Ten kształt podobno chroni przed złymi urokami.
Ale uwaga: broszka kłuje, wraz z nią w życiu 
nowej właścicielki pojawią się ciernie. Nie daje 
się w prezencie rzeczy ostrych: noży czy 
nożyczek, gdyż w ten sposób można rozciąć 
więzi uczuciowe, sprowokować kłótnie lub 
rozstanie.

Źródło: internet

CO ROBIĆ W ŚWIĘTA 
W WARSZAWIE?

  Jeśli ktoś czuje w sobie dziecko….
Na Starym Mieście wyrośnie Chatka Świętego Mikołaja. 
W środku będzie można zrobić świąteczne skarpety, 
udekorować bombki choinkowe. Warsztaty poprowadzą 
elfy, a przyglądać im się będzie Mikołaj. Zdjęcia ze 
świętym będzie można zrobić sobie w fotobudce!

   Jeśli ktoś jest łasuchem…
Na Krakowskim Przedmieściu w okolicy Kościoła 
św. Anny i pomnika Kopernika wyrośnie świąteczny punkt. 
W nim ozdobicie pierniczki lukrem. Na miejscu czekać na 
Was będą upieczone ciasteczka, a Wy poczujecie się jak 
prawdziwi cukiernicy. 

   Jeśli ktoś jest rozśpiewany….
Ciekawym wydarzeniem będzie flashmob, który odbędzie 
się na Placu Zamkowym w niedzielę, 3 grudnia. Tam wraz 
z Orkiestrą Nadarzyn oraz dwoma solistami - Anną Judycką
i Andrzejem Zagdańskim będziecie mogli zaśpiewać 
kolędy! Początek godz.11.30. 

   Jeśli ktoś chce poczuć magię świąt…
Po raz pierwszy w historii będziemy mogli też poczuć 
atmosferę świąteczną w warszawskim metrze! W wagonach
czekać na nas będą aktorzy, który poinstruują pasażerów, że
uśmiech i słowa „Wesołych Świąt, dzień dobry, do 
widzenia” wiele nie kosztują, a dają sporo optymizmu nie 
tylko podczas jazdy metrem. Warszawiacy dostaną 
świąteczne pierniczki i będą mogli zrobić sobie zdjęcie 
z Mikołajem!
 Specjalnym składem metra wraz z animatorami będzie 

można się przejechać po I linii metra w mikołajki, 
6 grudnia w godz. 10.00-16.00 oraz w weekendy 9-10 
grudnia i 16-17 grudnia oraz w środę i czwartek, 20-21 
grudnia w godz. 14.00-16.00. 
Udekorowany świątecznie skład metra będzie kursował 
regularnie wg rozkładu codziennego od 6 grudnia 
do 6 stycznia 2018 r.

   Jeśli ktoś chce spędzić czas w tłumie ludzi…
Trakt Królewski i Podzamcze rozbłysną milionami 
wspaniałych światełek już 9 grudnia. Ale zanim iluminacja 
świąteczna nastąpi przy pomniku Kopernika, w magiczny 
klimat świąt wprowadzi nas występ Warszawskiego Chóru 
Chłopięcego oraz Teatru AKT. Poza tym usłyszymy na 
szlaku świąteczną muzykę Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Mykanowa. 
Atrakcje potrwają od zapadnięcia zmroku do godz. 18.00. 

   Jeśli ktoś lubi światełka…
Warszawa zdecydowała się na zimową nowość. W tym 
roku po raz pierwszy będziemy mogli obejrzeć 
Multimedialny Park Fontann także zimą. Miasto 
przygotowuje nowy program z użyciem muzyki i światła. 
Po raz pierwszy obejrzymy go 9 grudnia o godz. 16, czyli 
w dniu uruchomienia świątecznej iluminacji. 

Joanna Wojciechowska
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Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

Przepis na świąteczny piernik

Potrzebne składniki:
-150 g mąki żytniej,
-150 g mąki pszennej,
-100 g masła,
-3 jajka,
-4 łyżki mleka,
-1,5 łyżki gorzkiego kakao,
-szczypta soli,
-łyżeczka sody oczyszczonej,

-2 łyżeczki przyprawy korzennej piernikowej (cynamon, gałka 
muszkatołowa, goździki, jałowiec),
-szczypta czarnego pieprzu,
-150 g brązowego cukru,
-4 łyżki ciemnego miodu,
-tabliczka gorzkiej czekolady (100 g),
-odrobina masła i tartej bułki do formy.

Przygotowanie:
W misce połącz suche składniki: mąkę, sól, sodę, kakao, 
przyprawy korzenne, pieprz. Masło utrzyj z cukrem, miodem 
i żółtkami. Dodaj razem z mlekiem do suchych składników. 
Zmiksuj. Białka ubij na sztywno, posiekaj (niezbyt drobno) 
czekoladę. Dodaj te składniki do reszty ciasta. Delikatnie 
wymieszaj i przełóż do formy keksowej (posmarowanej masłem 
i posypanej bułką tartą). Piecz w temperaturze 180  st. C przez 
mniej więcej godzinę. Piernik z cienką warstwą polewy 
z czekolady wspaniale zachowuje wilgoć i aromaty.

Źródło: www.astromagia.pl/magia-i-rytualy/magiczna-kuchnia/1061-korzenna-alchemia

Paulina Piecuch

http://www.astromagia.pl/magia-i-rytualy/magiczna-kuchnia/1061-korzenna-alchemia
http://www.zoska.waw.pl/

