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WITAJ, SZKOŁO… 

   W tym roku 

uroczyście rozpo-

częliśmy naukę 1 

września, co oczy-

wiście dla więk-

szości uczniów nie 

było dobrą informacją. Tradycyjnie 

zainaugurowaliśmy go mszą świętą w kościele 

w Rajsku. W czasie uroczystego apelu pani 

dyrektor przywitała wszystkich obecnych i 

przystąpiła do krótkiego przedstawienia 

pedagogów, wychowawców i pracowników 

szkoły, co prawdopodobnie pomogło 

pierwszakom choć trochę odnaleźć się w 

nowym otoczeniu. Życzyła wszystkim uczniom 

sukcesów w nauce.              m 

   Naukę w tym roku szkolnym w 2 oddziałach 

klasowych rozpoczęło 59 pierwszoklasistów. 

Ich wychowawcami zostali p. Marcin 

Skwarczyński i p. Marzena Wilk-Grabowska. 

Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 w 

„Szewczyku” w 9 oddziałach klasowych (cztery 

klasy trzecie i trzy drugie) uczy się 207 uczniów. 

    W składzie grona pedagogicznego zaszły 

pewne zmiany. Informatyki uczą nas panie 

Katarzyna Kot i Małgorzata Porzycka. 

Zatrudniony został (w zastępstwie) nowy 

nauczyciel wychowania fizycznego - p. Dawid 

Szewczuk.  

   Niestety czas płynie i nie można go zatrzymać. 

Jedyne, co podnosi nas na duchu, to zbliżające 

się, niestety malutkimi krokami, wakacje, które 

każdy kocha.           . 

   Redakcja gazetki życzy wszystkim uczniom 

udanego roku szkolnego, bogatego w liczne 

sukcesy. ✖✖✖

 

 
 

WYBORY  
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
   Na początku września odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego. O stanowisko 
przewodniczącego ubiegały się: Weronika 
Pawluk z kl. 3c, Gabriela Rozner z 3b, Klaudia 
Pędrys i Katarzyna Krzemień z 3d. 
   Wygrała i stanowisko przewodniczącego 
objęła Klaudia Pędrys, a kolejne miejsca zajęły 
Weronika Pawluk, Gabriela Rozner oraz 
Katarzyna Krzemień. 
   Opiekunem Samorządu, drugi rok z rzędu, 
został mgr Łukasz Niewiadomski, który 
wyprzedził mgr Marzenę Wilk-Grabowską oraz 
mgr Barbarę Baraniecką. 
 

Kasia 
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DZIEŃ W WOJSKU 

   10 października br. uczniowie, którzy brali 
czynny udział w przygotowaniu Dnia Patrona, w 
nagrodę pojechali na Dzień Otwarty Koszar 18 
Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-
Białej. Udział w wycieczce możliwy był dzięki 
uprzejmości dyrektora SP w Babicach, pana 
Tadeusza Baranieckiego. 
  Po terenie jednostki oprowadziła nas niewiele 
od nas starsza koleżanka, uczennica szkoły 
policyjnej. Żołnierze opowiedzieli nam o 
rodzajach używanej przez nich broni. Z 
pasjonatem motoryzacji rozmawialiśmy na 
temat samochodów z okresu II wojny 
światowej. 
    Wzięliśmy udział w uroczystej odprawie 
wojsk. Podczas ceremonii żołnierze zostali 
odznaczeni za wzorową służbę. Nad głowami 
krążył nam helikopter. 
   Następnie wojskowi wykazywali się 
sprawnością fizyczną Z helikoptera została 
zrzucona grupa spadochroniarzy. Żołnierze 
lądowali, trafiając w konkretny cel. Byli 
atakowani przez grupę komandosów, którzy 
popisali się w walce wręcz i z użyciem 
karabinów maszynowych. Cały teren 
pokrywały dziesiątki łusek po nabojach. Młodsi 
byli szybsi - nam nie udało się zebrać 
„pamiątek”. 
  Po zakończeniu pokazu żołnierze od-
maszerowali w szyku bojowym, a my 
pożegnaliśmy się z przewodniczką i wygodnie 
usiedliśmy w autokarze. Niestety ze względu na 
późną porę nie mogliśmy zjeść pysznej 
grochówki. 
   Wycieczkę uważam za udaną. 
 

Anna Smolik 

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 

 m  
   Ściany, podłogi i dach Chaty Chlebowej 

wybudowanej w XVII wieku zostały 

przeniesione ze wsi Markowa pod Łańcutem do 

Górek Małych, a następnie przebudowane i 

zmodernizowane oraz dodatkowo wypełnione 

sprzętami niezbędnymi w gospodarstwie 

domowym również kilkadziesiąt lat temu. 

   Od długiego oczekiwania na autobus 

rozpoczęła się wycieczka 43 uczniów kl. III do 

Chaty Chlebowej. Jednak warto było czekać.    

Na miejscu zobaczyliśmy, jak wyposażona była 

kuchnia przed kilkudziesięcioma laty. Pani, 

która nas przyjęła, poprosiła Kubę, aby ubił 

śmietanę na masło, a Darię - aby umyła włosy 

w wannie, z której musieli korzystać nasi 

dziadkowie.  

   Dowiedzieliśmy się sporo o produkcji miodu i 

zwyczajach pszczół.   Mieliśmy możliwość 

robienia podpłomyków i kosztowania masła, 

miodu, smalcu oraz pysznej kawy zbożowej.  

   Zajrzeliśmy także do stodoły, w której 

znajdowały się różne - starsze i nowsze - 

sprzęty rolnicze: bryczki, wozy, żarna, kierat...            

.   Wyjazd można uznać za udany. Należy sobie 

życzyć jeszcze więcej tego typu wycieczek. 

 

Kamila 

KURIER GIMNAZJALNY 

AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY 
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FESTIWAL ZAWODÓW 
 
   Z myślą o naszej przyszłości w bieżącym roku 
nasza szkoła została wytypowana przez Urząd 
Marszałowski do Czwartej Edycji Festiwalu 
Zawodów w Małopolsce. Zakłada on wsparcie 
gimnazjalistów w wyborze zawodu poprzez 
organizację zajęć w gimnazjach.  
   Projekt jest realizowany od września do 
października 2014 roku i obejmuje dwie klasy 
trzecie (3a i 3d), które mają warsztaty i spot-
kanie indywidualne z doradcą zawodowym, 
panią Anną Kotarą.  
    Festiwal Zawodów kończy się wyjazdem na 
targi edukacyjne w marcu 2015 roku.  
 
                                                                   A. Smolik 

 
 

Wyjątkowy dzień z życia szkoły 

   Dnia 2 października obchodziliśmy uroczyście 

Dzień Patrona.  

   Nauczyciele historii przygotowali konkurs 

wiedzy o Piotrze Szewczyku. Najlepszym 

wynikiem może pochwalić się klasa 2c, drugie 

miejsce zajęła klasa 3b, a trzecie 3a.  

   Uczniowie oraz nauczyciele mogli skosztować 

prażonych, przygotowanych m.in. przez 

rodziców naszych uczniów i Koło Gospodyń 

Wiejskich z Rajska oraz obejrzeć akcję 

ratowniczą, którą przeprowadzili z wielkim 

rozmachem strażacy z Rajska i Brzezinki.  

    

   W uroczystości pasowania pierwszoklasistów 

na uczniów Gimnazjum "Szewczyka" oraz 

pokazie talentów wokalnych i tanecznych brali 

udział nie tylko uczniowie, ale także zaproszeni 

goście - rodzice, absolwenci i przyjaciele szkoły.                       

             Anna Smolik 

 
 

                                       
                                            WIELKIE 

                                      ODLICZANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURIER GIMNAZJALNY 

AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY 
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ZAMIEŃ CHEMIĘ NA JEDZENIE, 
CZYLI NASZA SONDA 

 
 55 pierwszoklasistom zadaliśmy dwa pytania: 
1. Czy sklepik szkolny spełnia ich oczekiwania? 
2. Czy ich zdaniem należałoby poszerzyć 
asortyment oferowanych towarów? 
 

Oto odpowiedzi: 

 

   Chcieliśmy się też dowiedzieć, jakie nowe 
towary uczniowie chętnie zobaczyliby w 
sklepiku. Niewielu ankietowanych zwróciło 
uwagę na zdrowe produkty, ale niektórzy 
proponowali owoce, wodę niegazowaną, 
herbatę, kanapki i ciepłe posiłki. Często 
wymieniali natomiast niezdrowe przekąski: 
gumy, chipsy, lody, żelki, ciastka, lizaki, napoje 
typu pepsi, watę cukrową i popcorn. 
   Ankietowani mieli także inne uwagi doty-
czące sklepiku. Przede wszystkim chcieli, aby 
uczniowie sprzedający byli milsi i szybsi w 
obsłudze. 
    Ich uwagi przekazaliśmy obsłudze sklepiku 
szkolnego 

 
Kamila Halaburda 

Tak=62%Nie=18%

Nie 
mam 

zdania=
20%

1

KURIER GIMNAZJALNY 

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI ! 

Tak=55,5%

Nie ma 
potrzeby=44,5%

2.

TRZY PYTANIA DO... 

 

Wywiad z przewodniczącą  

Samorządu Uczniowskiego  

w roku szkolnym 2014/2015 –  

Klaudią Pędrys, uczennicą klasy 3d. 

 

Kurier Gimnazjalny: Co chciałabyś zmienić    w 

naszej szkole?  

Klaudia: Chciałabym, żeby w naszej szkole 
było więcej szacunku i tolerancji, i żeby było 
radośnie.  

KG: Jakie działania chciałabyś podjąć? 

K: Będę otwarta na wszystkie pomysły 

uczniów, tak aby było im lepiej, bo w końcu po 

to mnie wybrali, zaufali mi i nie mogę ich 

zawieść. 

KG: Myślałaś nad jakimiś nowymi zajęciami 

dodatkowymi? 

K: Owszem, myślałam, aczkolwiek ja mogę dać 

tylko pomysł, a reszta należy do pani dyrektor. 

K 
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Kącik NBA 
 
   Listopad to zdecydowanie miesiąc NBA. 
Czas ten to przede wszystkim rozpoczęcie 
sezonu regularnego, w którym drużyny 
będą walczyć o jak najwyższe miejsce w 
fazie playoff. Mecze przedsezonowe 
odbywające się w październiku były 
świetną szansą, by sprawdzić, jak sprawują 
się rookies (pierwszoroczniaki) oraz wielkie 
gwiazdy ligi powracające po kontuzjach. 

 
Andrew Wiggins i Zach Lavine 

 
  Pierwszych kilka zdań poświęcę tego-
rocznym rookies. Andrew i Zach to 
zawodnicy, którzy nie znaleźli się w lidze 
przypadkowo. Pokazują to mecze 
przedsezonowe, w których panowie trochę 
poszaleli. Jestem pod wrażeniem ich 
zdolności. Nowe nabytki ligi robią 
naprawdę niesamowite rzeczy w 
powietrzu. Efektowne wsady nie wystarczą 
oczywiście, aby mówić o nich jak o 
przyszłych gwiazdach ligi, ale o wszystkim 
zadecydują pierwsze miesiące sezonu 
regularnego. 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Wielki powrót Derricka Rose'a! 
 
   Każdy, kto interesuje się NBA, wie, że z 
kolanami zawodnika   Chicago Bulls nie było 

ostatnio najlepiej. Jego średnie występy na 
mistrzostwach świata w Hiszpanii trochę 
mnie zmartwiły, jednak w ciągu ostatniego 
miesiąca z każdym meczem jego forma 
poprawia się. W ostatnim meczu z 
Cleveland Cavaliers Derrick zdobył 30 
punktów, zebrał 5 piłek i do wszystkiego 
dołożył 3 asysty. Tak trzymaj, Derrick! 
 

Hej, Kobe! Jak się trzymasz? 
 
   Zawodnik LA Lakers ostatni sezon musiał 
całkowicie opuścić ze względu na swoje 
problemy z nogą. W meczach 
presezonowych Kobe prezentuje się 
dobrze. Bryant rozdaje wiele asyst i 
zdobywa około 15 punktów na mecz. Jak na 
takiego zawodnika nie jest to jakaś 
ogromna suma punktów, lecz mecze 
odbywające się w październiku to spotkania 
mające na celu głównie wejście w 
odpowiedni rytm. W sezonie regularnym 
Czarna Mamba na pewno pokaże, co 
potrafi zdziałać na boisku. 

                                                                      
Pisał dla Was Jakub Kiryluk. C: 

 

 
 

OKIEM KIBICA 

 
   21 września miało miejsce wielkie dla 

fanatyków siatkówki wydarzenie. To właśnie 

tego dnia Polacy po 40. latach znów zostali 

siatkarskimi mistrzami świata.  

   Będąc pod Spodkiem w strefie kibica, 

przeżywało się to o wiele radośniej niż w domu 

- na kanapie przed telewizorem. Przed 

rozpoczęciem meczu za pośrednictwem 

telebimu ogłoszono, że w hali i w strefie kibica 

łącznie ze mną i znajomymi było ok. 40 000 

widzów.  

KURIER GIMNAZJALNY 

NA SPORTOWO 
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   Pierwszy set okazał się dla naszej drużyny 

porażką; przegraliśmy z Brazylią 18:25. Polscy 

kibice wierzyli w wygraną Polski i nie poddawali 

się, wspierając zawodników. Drugiego seta 

mieliśmy „w kieszeni”. W strefie kibica było 

coraz weselej, bo coraz bliżej zwycięstwa, o 

którym zadecydował czwarty set. Mecz 

zakończył Mariusz Wlazły, który dostał ostatnią 

piłkę na atak. Po muśnięciu jednego z 

brazylijskich zawodników piłka odbiła się w 

piątą strefę, czyli w prawy narożnik boiska.  

   Po wielkim zwycięstwie gospodarzy widzowie 

oszaleli. Stojąc w strefie kibica, widziałam, jak 

w oczach wielu fanów siatkówki pojawiły się łzy 

szczęścia. Głośno dziękowali naszym mistrzom.  

   Wyjeżdżając z domu pod katowicki Spodek, 

myślałam, że nie obędzie się bez jakichś bójek 

czy czegoś jeszcze gorszego. Okazało się, na 

szczęście, że nic takiego się nie wydarzyło. 

Wręcz przeciwnie - gdy Polacy wskoczyli na 

podium i otrzymali medale, Spodek ponownie 

„uniósł się nad ziemię”. Na zewnątrz radości 

także nie było końca, a przypieczętowały to 

wystrzelone w niebo fajerwerki.  

GN 

 
 

 

 

WIELKA CZWÓRKA TRASH METALU 

 

 
 

 

 

 
                             

   Thrash metal to odmiana heavy metalu, 

powstała na początku lat osiemdziesiątych w 

USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Polsce. 

Główną inspiracją dla tego nurtu muzycznego 

były dwa pierwsze albumy brytyjskiego 

zespołu Iron Maiden: debiutancki ,,Iron 

Maiden” oraz ,,Killers”. 

  

   Megadeth - zespół założony przez byłego 

gitarzystę Metalliki, Dave'a Mustaine'a oraz 

Dave'a Ellefsona w 1983 roku. Debiutanckim 

albumem grupy jest słynny ,,Killing Is My 

Business... and Business Is Good!” wydany w 

'85. Warto przesłuchać także ,,So Far, So 

Good... So What!”, ,,Risk” i ,,Countdown to 

Extinction”, które przez wielu uważane są za 

najlepsze albumy Megadeth. Muzycy 

występowali u boku takich sław jak Black 

Sabbath i Judas Priest.  

   Metallica pow-

stała w 1981 roku 

z inicjatywy 

perkusisty Larsa Urlicha i gitarzysty Jamesa 

Hetfielda. W '83 wydała swój pierwszy album 

,,Kill 'Em All” uważany za kamień więgielny 

thrashu. Wielu do dziś sceptycznych krytyków 

uważa, że ,,Kill...” jest płytą, na której 

jednocześnie zaczął i skończył się sukces 

zespołu. Jednak kolejne albumy ,,Ride The 

Lightning” oraz ,,Master Of Puppets” do dziś 

inspirują muzyków i warto je znać. W 2013 roku 

z wielkim wkładem zespołu nakręcono film 

,,Through the Never”. Metallica grała u boku 

samych legend heavy metalu, w tym m.in. Iron 

Maiden, Motorhead, i wciąż wywiera ogromny 

wpływ na młode zespoły.  
   Slayer – zespół, który 

stworzył takie kawałki jak 

,,Raining Blood” czy ,,I 

Hate You”, które zna 

chyba każdy fan ciężkiego rocka. Grupa 

powstała w 1981 roku z inicjatywy gitarzysty 

Kerry'ego Kinga. Najsłynniejszym albumem 

Slayers jest ,,God Hates Us All”, wydany dzień 

po 11 września 2001 roku, oraz debiutancki 

,,Show No Mercy” z '81. Słowo ,,slayer” w 

KURIER GIMNAZJALNY 

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE… 

https://www.google.pl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://bandlogos.wordpress.com/2011/08/18/metallica-wallpapers/&h=0&w=0&tbnid=_vOFkTOA52KugM&zoom=1&tbnh=194&tbnw=259&docid=jSEdsCU_3h5qsM&hl=pl&tbm=isch&ei=XqFwVJ2pLsvbarTYgMgE&ved=0CAoQsCUoAg
https://www.google.pl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://heavyrock.eu/blog/slayer-posluchaj-nowego-utworu-implode/&h=0&w=0&tbnid=5rYowQ_D8BEwpM&zoom=1&tbnh=173&tbnw=292&docid=KtaPxpxjXB1kbM&hl=pl&tbm=isch&ei=PaJwVIaHM5Dkat6VgugP&ved=0CAQQsCUoAA
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języku angielskim dosłownie oznacza 

,,zabójcę", wcześniej zespół posługiwał się 

nazwą Dragon Slayer - Zabójca Smoków. Grupa 

dawała koncerty ramię w ramię z takimi 

sławami jak Anthrax, Testament czy Alice In 

Chains.      

   ANTHRAX - ostatni 

zespół zamykający 

wielką czwórkę. 

Zespół założyli w 1981 roku Dan Lilker i Scot 

Ian. ,,Fistful of Metal” z '84 był tylko początkiem 

niebywałego sukcesu grupy. Anthrax  

występowali  pod szyldem IronMaiden, 

Metallica czy Helloween. Do  

  
 

 

RECENZJA „CÓRKI ŻYWIOŁU” 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

   Megan Rosenberg przeprowadza się do 
Irlandii i to tutaj jej życie przewraca się do góry 
nogami. Nowe miejsce staje się jej domem.                     
W   szkole    zawiera   nowe   znajomości, 

 najlepszych płyt zespołu należą ,,Sound of 
White Noise” oraz ,,State of Euphoria”.  

 
  Oprócz wielkiej czwórki thrashu warto 
pamiętać o trochę mniej sławnych 
wykonawcach, którzy również od lat 
umacniają nurt heavy metalu. Do takich 
zespołów należą Over Kill, Sodom, The 
Damned Things, Stormtroopers of Death, 
Public Enemy, Nuclear Assault, Armored Saint, 
Kreator, Pantera, czy słynny hiszpański Jet 
Batons.                                            
                                                        Michał Momot              

 

odnajduje prawdziwych przyjaciół oraz 
zakochuje się w Adamie DeRísie, który jest 
tajemniczy i zabójczo przystojny. Jednak po 
krótkim czasie okazuje się, że miłość Megan i 
Adama jest napiętnowana pradawną mocą, 
która zbliża ich do siebie, ale może także 
doprowadzić do unicestwienia. 

  Autorką ,,Córki Żywiołu” jest Leigh Fallon. 
Powieść należy do gatunku fantasy. Książka 
charakteryzuje się wartką akcją, która 
spowodowała, że nawet nie spostrzegłam, 
kiedy pojawiła się ostatnia strona. Liczne opisy 
wyglądu oraz charakteru pozwalają na 
poznanie bohaterów. Typowy dla autorki język 
i sposób pisania sprawiają, że czytelnik zostaje 
wchłonięty przez ten świat. Czytając, 
natkniemy się na niezwykłe fragmenty, które 
potrafią oczarować i przenieść w zupełnie inną 
rzeczywistość. Opowieść o życiu Megan 
Rosenberg spodoba się zarówno fanom 
fantasy, jak i romansu oraz akcji. 

Serdecznie polecam.          
  Dominika Kwandrans 

KURIER GIMNAZJALNY 

MOIM ZDANIEM… 

Leigh Fallon urodziła się co prawda w Połu-

dniowej Afryce, ale całe swoje dzieciństwo i 

dorosłość spędziła w Irlandii, gdzie przenie-

śli się jej rodzice, gdy pisarka miała zaled-

wie rok. Po ukończeniu szkoły sporo podró-

żowała, ale gdy urodziły się jej dzieci, 

postanowiła na stałe osiąść w Irlandii..                                                                                                                                              
.                                                                                                              

www.ogrodpelenksiazek.com 

https://www.google.pl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.metalside.pl/bands/band.php?id=5&h=0&w=0&tbnid=3d841QSVWGG4_M&zoom=1&tbnh=105&tbnw=280&docid=GcJBGAygMe1klM&hl=pl&tbm=isch&ei=b6JwVO-aIYjnapDLgqgJ&ved=0CAcQsCUoAQ


8 
 

 

JAKA SZKÓŁKA JEŹDZIECKA, 

 JAKI SPRZĘT...? 
 

   Wybierając ośrodek jeździecki bądź 
szkółkę, powinniśmy się kierować 
głównie naszym bezpieczeństwem 
podczas jazdy. W dzisiejszych czasach 
"uczyć" jazdy konnej może każdy, kto ma 
kawałek ziemi, parę koni i sprzęt. Ale czy 
taka osoba może nam gwarantować 
bezpieczeństwo i odpowiednią wiedzę w 
tej dziedzinie sportu i rekreacji? 
Oczywiście, że nie!  
 
Dlatego przed przystąpieniem do jazdy 
powinniśmy przede wszystkim poprosić 

instruktora o okazanie licencji 
poświadczającej, że posiada 

uprawnienia i umiejętności do nauki 
tego fantastycznego sportu. 

 
    Z technicznych spraw to najlepiej 
wybrać stajnię z krytą ujeżdżalnią lub z 
krytym lążownikiem, można wtedy 
jeździć niezależnie od pogody. 
   Jeśli na jazdę przychodzimy pierwszy 
raz i nie wiemy, czy jeździć będziemy 
dłużej, nie ma co wydawać niepotrzebnie 
pieniędzy na sprzęt, skoro prędzej czy 
później rzucimy go w kąt. Wystarczą 
dresowe spodnie, bluzka, która kurzy się 
w szafie od wieków oraz buty, najlepiej 
za kostkę. Kask bądź toczek zapewnia w 
takich sytuacjach szkółka. Jeśli wiążemy 
się z jazdą konną na dłużej, to możemy 
pomyśleć o profesjonalnym sprzęcie. 
Buty sztyblety czy oficerki? Nie ma to 
znaczenia. W czym nam wygodniej. Co 
do materiału: lepsze są buty skórzane  - 
są trwalsze, będą z nami na dłużej, ale 
decydując   się   na   takie   buty,   trzeba  
 

 
 
liczyć się z większym wydatkiem niż na 
buty gumowe. Spodnie bryczesy. Na 
hipicznym rynku jest tego od groma. 

Materiał wszystko jedno jaki, ma tylko 
nie krępować nam ruchów. Bluzka jest 
nieistotna. Jeździć w kamizelce czy bez? 
Jak komu wygodniej. Oczywiście dobrze 
jest mieć, bo działa lepiej na nasz 
kręgosłup, ale jeśli ktoś chce jeździć tylko 
rekreacyjnie, nie musi jej posiadać. Jeśli 
ktoś chce brać udział w zawodach 
skoków przez przeszkody czy WKKW 
(Wszechstronny Konkurs Konia 
Wierzchowego), może się w nią 
zaopatrzyć, ponieważ na niektórych 
zawodach jest ona wymagana. 
Najważniejsza rzecz kask - niezbędna 
część stroju jeździeckiego. Na tę część 
stroju można, a nawet trzeba, wydać 
więcej pieniędzy, bo to ona chroni nas 
przed poważnymi urazami w razie 
nieszczęśliwego wypadku. Taki kask musi 
być z dobrego materiału, który nie 
pęknie przy pierwszym upadku, posiadać 
regulowane paski i daszek ochraniający 
oczy przed słońcem. 
 

 Koniara 

 

KURIER GIMNAZJALNY 

JEŹDZIECTWO - MOJA PASJA 



9 
 

 

OWOCOWE KOKTAJLE 
 

   Koktajle owocowe są idealną przystawką, 
ponieważ w cieplejsze dni schładzają nasz 
organizm, a w pozostałe mogą służyć jako 
zamiennik słodyczy. Wspaniale sprawdzą się 
też jako drugie śniadanie, jeżeli zmiksujemy   je 
z mlekiem i odrobiną płatków owsianych. 
Ponadto dostarczają naszemu organizmowi 
cukrów prostych oraz niezbędnego białka, 
którego szczególnie potrzebują osoby aktywne 
fizycznie. Podsumowując, koktajle to pyszny i 
zdrowy posiłek na każdy dzień! 

    
    Zajęcia techniczne o żywieniu to nie tylko 
teoria, ale też praktyka. Uczniowie wszystkich 
klas trzecich na lekcji przygotowali koktajle, 
wykorzystując zdrowe, smaczne owoce. 
 

 

Koktajl jagodowy 
 

Składniki: 
-60 dag jagód,                -30 dag świeżych malin, 
-dwie śmietany 30%,    -trzy łyżki cukru, 
-lody śmietankowe,      -bita śmietana. 
 

Przygotowanie: Jagody, maliny i śmietanę 
miksujemy blenderem. Dodajemy cukier. Na 
dno szklanki kładziemy gałkę lodów, wlewamy 
gotowy koktajl i dekorujemy bitą śmietaną 
(można też dodać własne dodatki, np. świeże 
owoce). Smacznego! 

 

                                                            Beata Sikora 

 

 

 

 

 

KURIER GIMNAZJALNY 

KĄCIK KUCHENNY 

KURIER GIMNAZJALNY 

RUSZ GŁOWĄ 

Co to jest? Zielone, 
ogolone i skacze? 

6 lub 0 , czas , żołnierz na dyskotece 


