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Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:

• ślubownie klas I
• sposób na nudę
• ranking szkół średnich
• przepis na pierniczki
• dużo humoru
• polecane filmy
• co warto przeczytać?
• niezwykłe miejsca
• krzyżówka i łamigłówka
rys.Paulina Majowska

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!

i wiele innych materiałów....

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!

Wstępniaczek
Po kilku miesiącach wracamy z nowym wydaniem „Przerwy”!
Nauczanie zdalne trwa już prawie pół roku, a temat pandemii jest
niestety nadal bardzo aktualny, dlatego jesteśmy my – cała redakcja
– by osłodzić Wam te nieprzyjemne tygodnie przy komputerze, już
w zasadzie świątecznym wydaniem naszej szkolnej gazetki.
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a my nie możemy zostać
w tyle! Nasz zespół przygotował masę ciekawych artykułów
w kwietniowej tematyce, ale nie zabraknie i naszych stałych kącików!
Każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie, a jest sporo
niespodzianek, ponieważ naszą grupę zasiliły nowe osoby.
Myślę, że ta chwila spędzona nad kilkoma artykułami i nie tylko,
będzie bardzo przyjemna i choć trochę oderwiecie się od szarej
codzienności, bo ostatnio pogoda też nie rozpieszcza. Miłego
czytania!
Paulina Majowska 8b

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje.
Jan Paweł II
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Przesyłamy ogromne wyrazy wdzięczności wszystkim Rodzicom
uczniów naszej szkoły oraz Pracownikom, którzy wsparli akcję
Wielkanocnej Paczki Dobra zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum
Corda, do której włączył się nasz Szkolny Klub Wolontariatu. Dzięki
pozyskanym funduszom udało się zorganizować paczki żywnościowe oraz
chemię domową nie tylko dla 20 rodzin podopiecznych stowarzyszenia, ale
dla 30 najbardziej potrzebujących.
Szkolny Klub Wolontariatu „Zaraźliwi Pomocnicy”

rys. i tekst Nadia Wasilewska IVa

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród
przyjaciół na tyle ile pozwala obecna sytuacja
oraz wielu łask od Zmartwychwstałego Jezusa.
Wesołego ALLELUJA
wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły,
uczniom oraz rodzicom
życzy cała redakcja
gazetki szkolnej"Przerwa".
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DOBRO JEST ZARAŹLIWE!
Naszej szkole udało się  mimo trudnej sytuacji epidemiologicz
nej  dorzucić cegiełkę do styczniowej akcji na rzecz Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy.
Tym razem kwestował uczeń oddziału "0" Filip Miksztal wraz
z wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu „Zaraźliwi Pomocni
cy” – Dominiką Mółką i Aleksandrą Borek (8a), pod opieką pedagoga
szkolnego  Beaty Górszczyk. Na terenie szkoły udało się zebrać 2500
złotych.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz gronu pedago
gicznemu za wsparcie akcji. Pokazaliście, że dobro jest zaraźliwe!!!
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Wf nie musi być nudny!!!
W tym roku zima dopisała. W związku z dużymi
opadami śniegu, w styczniu wiele klas I-III mogło
skorzystać z zajęć wychowania fizycznego na świeżym
powietrzu. Było dużo śmiechu i zabawy!!! Nie
mogliśmy pojechać, np. na kulig, jak to bywało
w poprzednich latach, ale za to szkolne boisko
i podwórko dawało nam możliwości do "białego
szaleństwa".
Fotoreportaż z klasy 3a p. Agnieszka Mikulec
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Joanna Kulig (4a)  wyróżnienie

Praca: Filip Janus (4a)

Praca: Karol Pogwizd (4a)

Praca: Joanna Kęska (4a)

Praca: Ewelina
Michalik (4a)

Praca: Nadia Wasilewska, Paulina Dominik (4a)

Praca:
Lena Studencka,
Eunika Korona (4a)

Praca: Karol Rembiasz (4a)
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ŚLUBOWANIE KLAS I
5. lutego 2021r. w naszej szkole
odbyło się pasowanie na ucznia klasy
pierwszej. Uroczystość była skromna,
ale równie elegancka jak dotychcza
sowe. Oczywiście wszystko odbyło się
pod reżimem sanitarnym.
Mimo, iż mieliśmy dużo ograni
czeń związanych z obecną sytuacją
na świecie, udało nam się zorganizo
wać świetne przedstawienie. Tego
roczni czwartoklasiści wcielili się
w role króla, królowej oraz gwardzi
stów. Aktorzy przeprowadzali różnego
rodzaju testy mające na celu spraw
dzić czy dzieciaczki są gotowe, by
móc nazywać się pełnoprawnymi
uczniami naszej szkoły.
Pierwszoklasiści mieli naprawdę
trudne zadania: musieli wykazać się
znajomością przepisów ruchy drogo
wego oraz wypowiedzieć się na temat
ojczyzny. Na szczęście zdali wszystko
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na szóstkę, dzięki czemu mogli przy
stąpić do ślubowania. W obecności
sztandaru szkoły oraz dyrekcji, przy
rzekali dbać o dobre imię klasy i szko
ły. Następnie każdy z nich został
mianowany uczniem poprzez dotknie
cie ołówkiem ramienia. Po zakończo
nej uroczystości pierwszaki dostały
upominki od samorządu uczniowskie
go oraz udały się na drobny poczęstu
nek do klas.
Szczególnie dziękujemy Pani
Jadwidze Fiut za pomoc w przygoto
waniu oraz oprawę muzyczną.
Serdecznie gratulujemy przyję
cia do braci uczniowskiej Szkoły Pod
stawowej nr 7 w Nowym Sączu
i życzymy kolejnych ośmiu lat pełnych
sukcesów i radości.
Aleksandra Rębilas (7b)

ŚLUBOWANIE KLAS I
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SPOSÓB NA NUDĘ :)
Nudzisz się? Nie masz pomy
słów jak spędzić wolny czas? Szu
kasz inspiracji? Jeżeli tak, jest to
artykuł dla Ciebie.
W czasie zdalnej nauki, powi
nieneś stoczyć bitwę z nudą. Czy
podejmujesz to wyzwanie? Kompu
ter często wyłącza naszą wyobraź
nię, obciąża nasz wzrok i mózg.
W obecnym trudnym, nudnym, sa
motnym czasie, zamiast urządzeń
elektronicznych skorzystaj z atrak
cji, które masz obok siebie, a o któ
rych może zapomniałeś. Książka,
piłka, planszówka, kredki to tylko
niektóre z nich. Przeczytaj poniższe
pomysły, być może któryś z nich
wykorzystasz!
Pamiętaj! Bądź kreatywny!
Twój wolny czas, ma dać Ci odpo
czynek i przyjemność, a nie zmę
czenie. Zaufaj sobie!

4.Pograj w planszówki, gry słowne
i karciane  nawet nie wiesz jak to
wciąga!
5. Jeśli lubisz poznawać nowe sma
ki – pobaw się w MasterChefa
w swojej kuchni.
6 Możesz także pomalować zebra
ne na spacerze kamienie  może
stworzysz swój własny "filozoficz
ny".
7. Książka jest dobra na wszystko,
może czytasz tylko lektury i nawet
nie wiesz, jak ciekawe pozycje kryje
każda biblioteka.
8.Hm....Zawsze możesz też po
sprzątać swój pokój, słuchając do
brej muzyki:)
9. A może w twojej szafie kryją się
niespodzianki? Odśwież ją, bawiąc
się w modelkę/ modela.
10. Na koniec: idzie wiosna, a z nią
nowe wyzwania, nowe postanowie
nia, może nowe hobby?

1.Ruch to zdrowie  idź na rower,
Powodzenia i do zobaczenia na
hulajnogę albo poćwicz jogę.
2. Jeśli lubisz sztukę  zrób własny szkolnym korytarzu!
teatr cieni.
Olga Kwiecień, 4a
3. Jeśli lubisz taniec  wymyśl swój
własny styl You can dance!
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Warto przeczytać...
Warto przeczytać...
RECENZJA KSIĄŻKI „DOM TAJEMNIC”
Neda Vizziniego i Chrisa Columbusa
Mamy teraz trudne czasy. Zagro
żenie na zewnątrz domu zniechęca nas
do wychodzenia. W takiej sytuacji czło
wieka
najczęściej
dopada
nuda.
W związku z tym postanowiłem zachę
cić Was do przeczytania książki „Dom
Tajemnic”Neda Vizziniego i Chrisa Co
lumbusa.
Jest to opowieść fantasy. Dzięki
prostemu językowi łatwo i przyjemnie
się ją czyta.
Treść „Domu Tajemnic bardzo
wciąga.Trójka rodzeństwa: Brendan,
Kordelia i Eleonor, wiedzie spokojne
życie, aż do „upadku” ich ojca. Ze
względu na bardzo złą sytuację finan
sową, muszą się przeprowadzić. Kupu
ją więc owianą grozą posesję – Dom
Kristoffa. Dzieci szybko odkrywają, że
coś jest nie tak, lecz nie mogą nic zro
bić, gdyż zjawia się Wichrowa Wiedź
ma. Zostają przeniesione do świata
wewnątrz książek Denvera Kristoffa.
Muszą znaleźć drogę powrotną
do domu i uratować rodziców. Niestety
stają przeciwko czarnym charakterom,
takim jak Slaune czy Sangray, z Wi
chrową Wiedźmą na czele. Walczą z pi
ratami i dzikimi wojownikami. W trakcie
tej szalonej przygody poznają pilota
Willa Drapera, olbrzyma Micka Tłuścio
cha i byłą pokojówkę Denvera Kristof
fa.

Na świecie jest mnóstwo książek.
Wiele z nich poleciłbym Wam do prze
czytania, lecz „Dom Tajemnic” to ścisła
czołówka. Losy jej bohaterów będzie
można śledzić w kolejnych jej czę
ściach – „Dom Tajemnic. Starcie po
tworów” oraz „Dom Tajemnic. Starcie
światów”.

Miłego czytania
Mikołaj Koprowski
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Zrób to sam...
W ciągu roku jest wiele okazji, aby obdarować naszych najbliższych
lub przyjaciół jakimś drobiazgiem. Możemy taki prezent wykonać samo
dzielnie i na pewno ucieszy obdarowaną osobę. Proponuję dzisiaj wykonać
zawieszkę z masy solnej.
Potrzebne będą:
 masa solna ( możemy ją wykonać samodzielnie lub kupić gotową w skle
pie plastycznym),
 foremki do wycinania ciasteczek (np. serca, gwiazdki, kwiatki),
 wałeczek,
 sznurek lub wstążka,
 koraliki,
 słomka
 wykałaczka.
Na początku rozwałkowujemy masę solną wałeczkiem na grubość
ok. 3 mm. Potem za pomocą foremek, wycinamy zawieszki. Robimy dziur
ki słomką jedną na górze, w wyciętym kształcie, a drugą na dole. Dorabia
my jeszcze małe serduszka lub mniejsze elementy w innych kształtach.
Pamiętajcie, że do nich też dorabiamy dziurki ale wykałaczką. Odry
wamy niepotrzebną masę. Musimy przeczekać 1 dzień, by nasza praca wy
schła. Następnie przez dziurki przeciągamy sznurek lub wstążkę, wiążemy
supełki i łączymy elementy z masy solnej ze sobą. Na końcu sznurka, moż
na dodać koraliki. Zamieszczam zdjęcie mojej pracy.
Życzę miłej zabawy.
Maja Byrczek, 4d
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LEKCJE INACZEJ, CZYLI JAK OSWOIĆ
KLASYKĘ LITERATURY.
Po zapoznaniu się na lekcji języka polskiego z legendą o panu
Twardowskim i wierszem Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”,
postanowiłem zbudować z klocków Lego scenki przedstawiające
fragmenty z tych utworów.
Historia państwa Twardowskich jest bardzo ciekawa. Moim hobby
jest składanie z klocków różnych budowli, figurek i akcji, dlatego też
postanowiłem zbudować to co sobie wyobraziłem po przeczytaniu
utworów.
I. Adamczewski "O Mistrzu Twardowskim":
Zdjęcie 1  przedstawia podpisanie przez Mistrza Twardowskiego
cyrografu przygotowanego przez czarta. Spotkanie to odbyło się w
jednej ze skalnych grot na Krzemionkach.
Zdjęcie 2  to jedno z zadań pana Twardowskiego dla diabła. Zadaniem
czarta było odwrócić wielką skałę „do góry nogami”.
Zdjęcie 3  prezentuje bogactwa jakie otrzymał pan Twardowski dzięki
podpisaniu paktu z diabłem.
II.Adam Mickiewicz "Pani Twardowska":
Na zdjęciach przedstawiłem trzy życzenia pana Twardowskiego jakie
musiał wykonać czart.
Zdjęcie 1  to ożywienie konia z godła karczmy.
Zdjęcie 2  diabeł kąpie się w wodzie święconej.
Na zdjęciu 3  pan Twardowski przedstawia diabłu swoją żonę – panią
Twardowską, z którą czart ma przez jeden rok mieszkać jak z żoną.
Adam Pacholarz, 4d
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ZAGADKI EWELINKI

Spróbuj odgadnąć odpowiedzi. Sprawdź się, rozwiązania na dole
strony 31. Powodzenia:)
1. Nie jest chomikiem,lecz jego sposobem
chowa jedzenie w torbie pod dziobem.
2. Siedzi na pięciolinii ptaszysko z dziobem wielkim.
Pewnie zapytasz:dlaczego w słowie „nutka”ktoś poprzestawiał
literki?
3. Zieloną wyspą często jest zwana,
z Anglią przez wiele wieków związana.
Św. Patryk jej patronuje,
niejeden na kobzie żwawe melodie wykonuje.
Jakie to państwo? Któż mi odpowie?
4. W jakim kraju na Olimpie mieszkają bogowie,
może ktoś z was mi podpowie?
5. Czym jestem?
Dzięki mnie zbudujesz miasta, zamki, samochody i wszystko co
sobie wymarzysz. Kiedy na mnie staniesz poczujesz ból. Dzieci na
całym świecie bawią się mną. Czym jestem?
6. Ile jabłek zerwałeś?
Jeżeli zerwiesz 5 jabłek, 2 dasz siostrze, a resztę podzielisz
pomiędzy mamę i tatę. Ile jabłek zerwałeś?

Ewelina Michalik, 4a
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KONKURS MATEMATYCZNY
Nasze szkolne matematyczki: pani Renata Byrczek i pani Lidia Jurek
przeprowadziły w czasie zdalnego nauczania konkurs matematyczny dla klas
piątych. Chętni uczniowie mieli przygotować plakat, referat, opowiadanie,
wiersz, pokaz, kolaż na jeden z poniższych tematów:
MATEMATYKA W STAROŻYTNOŚCI.
HISTORIA CYFR.
WZORY NA POLA FIGUR.
MATEMATYKA W ŻYCIU CODZIENNYM
Ocenie podlegała zawartość merytoryczna oraz forma prezentacji (nie
mogła to być prezentacja multimedialna). Najlepsze prace nagrodzone
zostały cząstkową oceną celującą lub bardzo dobrą z matematyki. Nagrody
rzeczowe zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.
Przedstawiamy niektóre z prac i mamy nadzieję, że Wam się spodobają :)

Praca : Patryk Franczyk 5b

Praca :
Aleksandra Florek
Milena Olszanecka 5b
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13„Matematyczne odkrycie”
To był kolejny nieudany dzień w szkole. Marek znowu dostał jedynkę z matematyki.
Wiedział, że mama nie będzie zadowolona i da mu karę na gry komputerowe. Zupełnie też nie
rozumiał, dlaczego pani w szkole ciągle cytuje Arystotelesa: „Matematyka jest miarą
wszystkiego”. Usiadł w swoim pokoju, oparł się bezradnie o biurko i przymknął oczy.
Następnego dnia w szkole było sześć lekcji. Pierwsza była matematyka, na której pani
zaplanowała powtórzenie z ułamków zwykłych. Marek nie pojmował, dlaczego musi się uczyć
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, czy skracania i rozszerzania ułamków.
Wydawało mu się, że to wszystko jest nieprzydatne w codziennym życiu. Następną lekcją była
technika. Pani poprosiła, aby zaprojektowali model samochodu i podali jego wymiary.
"O, nie! Znowu cyfry!" jęknął w duchu chłopiec. Po technice była geografia, która również
okazała się koszmarem. Nauczycielka przyniosła mapy, gdyż zaplanowała na dzisiejszej lekcji
pracę z mapą turystyczną. Poprosiła uczniów, aby obliczyli skalę mapy, a także odległości
pomiędzy wyznaczonymi punktami na mapie. Marek zupełnie nie wiedział jak to zrobić.
Wszystkie te przeliczenia centymetrów na metry lub kilometry wydawały mu się niemożliwe do
obliczenia. Kolejną lekcją była informatyka. Niestety, również na tej lekcji były działania
matematyczne powiązane z programowaniem. Marek westchnął zrezygnowany i zabrał się za
wykonywanie ćwiczeń. Na dodatek, pan opowiadał im, jak dzięki rachunkowi
prawdopodobieństwa można zwiększyć swoje szanse na wygraną w grze losowej. Chłopcu
nie mieściło się w głowie, jak można obliczyć prawdopodobieństwo wygranej. Przedostatnią
lekcją było wychowanie fizyczne. "Jeden z lepszych przedmiotów"  pomyślał Marek. Jak na
złość, również na tej lekcji, pan poprosił o zmierzenie boiska szkolnego i obliczenie jego pola.
Następnie chłopcy biegali, obliczając swoją prędkość i porównując wyniki. Marek był już
bardzo zmęczony tymi wszystkimi obliczeniami i faktem, iż na każdej lekcji pojawiały się liczby
i figury geometryczne. Ostatnią lekcją była historia. Chłopiec był pewny, że przynajmniej na tej
lekcji nie będzie matematycznych obliczeń. Jakież było jego zdziwienie, gdy pani podała różne
daty i poprosiła, aby uczniowie obliczyli długość panowania poszczególnych królów Polski.
Dobrze, że to ostatnia lekcja, pomyślał z ulgą Marek.
Po wyjściu ze szkoły, chłopiec postanowił, że kupi sobie kilka czekoladowych
i karmelowych batoników na poprawę humoru. Udał się do pobliskiego sklepu, gdzie zrobił
zakupy. Jednak przy kasie okazało się, że ma za mało pieniędzy. Pani kasjerka bardzo się
zdenerwowała i zapytała:
 Nie potrafisz liczyć? Należy dodać wszystkie produkty, aby obliczyć ich sumę. Wtedy
wiesz, czy masz dość pieniędzy – dodała.
 Potrafię – odpowiedział zawstydzony chłopiec. Przepraszam.
Kasjerka spojrzała na chłopca i wyjaśniła:
 Warto uczyć się matematyki. Jeżeli masz zniżkę, np. 20%, to możesz łatwo obliczyć
cenę produktu i kupić go dużo taniej. Matematyka przyda Ci się też w dorosłym życiu do
obliczania podatku, czy oprocentowania pożyczki bankowej – dodała.
Marek zapłacił za część słodyczy i wybiegł ze sklepu. Biegnąc do domu, mijał znaki
drogowe w kształcie różnych figur geometrycznych, liczne budowle i budynki, które nie
zostałyby wybudowane, gdyby nie obliczenie matematyczne, czy też ogródki i działki
o określonej powierzchni. Przed oczami miał różne liczby, wzory i działania matematyczne.
Nagle poczuł delikatne szarpnięcie za ramię. Otworzył oczy i zobaczył zatroskaną
twarz mamy. Zrozumiał, że to był sen.
 Coś się stało synku? – zapytała mama.
 Miałem ciężki dzień w szkole i zasnąłem – odrzekł Marek. – Śniło mi się, jak ważna
jest matematyka w codziennym życiu, i że warto się jej uczyć.
Mama uśmiechnęła się i powiedziała, że nie na darmo matematyka jest nazywana
"królową nauk".
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Magda Gargula 5a

A teraz matematyczna porcja humoru, czyli niektóre z memów
przygotowanych przez klasę 6e:)
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ŻYJ ZDROWO- JEDZ ZDROWO!!!

Przygotowała: Ewelina Michalik 4a

Zdrowe odżywianie jest bardzo ważne. W marcu odbył się w naszej
szkole konkurs plastyczny dla klas I-III dotyczący tej tematyki, a zwłaszcza
spożywania większej ilości warzyw i owoców. Nasi uczniowie uczestniczą
w programie „Program dla szkół”. Otrzymują owoce, warzywa, soki oraz
produkty mleczne przez cały rok szkolny. Zadaniem uczestników
konkursu było wykonanie pracy plastycznej reklamującej i zachęcającej
oglądających do zdrowego odżywiania. Jury pod kierunkiem pani
dyrektor Renaty Komurkiewicz wyłoniło
prace, które zostały
nagrodzone.
Nagrody:
I miejsce: klasa 2b,
II miejsce: klasa 1b,
III miejsce: klasa 1a i klasa 1c.
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OPOWIADANIE

WIELKANOCNE
NIESPODZIANKI
Pewnego słonecznego dnia w „Je
żynowym lesie” zajączek wielkanocny
przypomniał sobie, że dziś jest Wielka
noc! Właśnie tego dnia każdego roku
ukrywał malowane, kolorowe pisanki jako
niespodziankę dla mieszkańców lasu.
Niestety zapomniał o święcie i nie
miał co podarować przyjaciołom!
 Muszę coś szybko wymyślić!
krzyknął przerażony i pobiegł do swojego
kumpla jeża.
 Jeżyku musisz mi pomóc! Zapo
mniałem, że dziś jest Wielkanoc –powie
dział przerażony zajączek.
 Spokojnie,pomogę Ci szybko po
malować pisanki! odpowiedział z rado
ścią przyjaciel i razem poszli do chatki
zajączka.
Na miejscu zabrali się do pracy. Po
malowali jajka w różne wzorki, przyszyko
wali koszyczki i prędko powędrowali do
lasu porozrzucać pisanki, żeby zrobić nie
spodziankę wszystkim.
Najpierw odwiedzili ogród pana
dzięcioła, który jeszcze spał w dziupli.
Przyjaciele po cichu zakradli się pod drze
wo i ukryli tam kilka kolorowych jajek.
W podobny sposób zrobili niespodziankę
dla reszty przyjaciół, chowając drobiazgi
wokół ich domków.
Gdy rodzina bobrów wybierała się
do kościoła poświęcić koszyczki zobaczy
ła, że na kamieniu obok ich tamy leży kil

ka pisanek. Syn Bóbr oraz córka Boberka
bardzo się ucieszyli, że jednak zajączek
nie zapomniał o świętach i dołożyli jajka
do swoich koszyczków.
Zajączek podziękował jeżykowi za po
moc i wesoły wrócił do chatki.
Dzięki staraniom zajączka i pomocy
jeżyka, tradycyjna Wielkanoc odbyła się
znów w „Jeżynowym lesie”.
Tekst i rysunek: Ola Koszkul 4d
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Kartki
z kalendarza

Kalendarz pełen jest dat, które
przypominają
nam
o
ważnych
wydarzeniach i rocznicach, ale także
świętach,
które
trzeba
traktować
z przymrużeniem oka. Prezentuje Wam
wybrane święta i „dni” o których warto
pamiętać. Jesteście ciekawi co nas
czeka w najbliższym czasie?
Wybrała: Natalia Pajor 8d
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,,Filmy dobre na wszystko”
Dobry film sprawia, że wracamy do opowiedzianej w nim
historii jeszcze długo po seansie. Są filmy, które swą fabułą
poruszają wiele ważnych wartości. Niektóre motywują widza do
zmian lub walki, inne skłaniają do refleksji. Czasami nawet stają się
bodźcem do zmiany spojrzenia na siebie i otaczający nas świat.
Zachęcam do zapoznana się z listą filmów, które dla Was
przygotowałam. Warto przygotować chusteczki.
Natalia Pajor 8d

Dla młodszych widów [ale nie tylko ;)]
,,Co w duszy gra”( oryg. Soul)

Główny bohater filmu Joe Gardner prowadzi szkolny zespół muzyczny.
Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys, gdyż coraz
wyraźniej dostrzega, że jego marzenie o zostaniu muzykiem jazzowym, nie
spełni się. Zaczyna zadawać sobie pytania Po co tu jestem? Jaki jest cel
mojego życia? Ale jeden nieostrożny krok sprawia, że prosto z nowojorskiej
ulicy dostaje się w Przedświaty  miejsce, gdzie nowe dusze, zanim zejdą na
Ziemię, otrzymują osobowość, dziwactwa i pasje. Zdeterminowany, żeby
odzyskać swoje życie, Joe zaprzyjaźnia się z młodą duszą – 22, która nie
rozumie, dlaczego doświadczenie bycia człowiekiem jest aż tak pociągające.
Podczas gdy Joe stara się przekonać 22, że życie jest wspaniałe, sam znajduje
odpowiedzi na najważniejsze pytania.

"Coco”
Dwunastoletni Miguel żyje w rodzinie, która od wielu pokoleń trudni się
szewstwem. Młody chłopak nie chce jednak szyć i łatać butów. Kocha muzykę,
marzy o graniu na gitarze i śpiewaniu. Chce  tak jak jego idol Ernesto de la
Cruz  zostać najwspanialszym muzykiem w całym Meksyku. Jest tylko jeden
mały problem: rodzice Miguela zakazują swoim dzieciom muzykowania.
Nastolatek, aby móc grać musi wymykać się z domu i urządza sobie
kryjówkę na strychu jednego z budynków  tam może do woli śpiewać
i słuchać płyt największej gwiazdy meksykańskiej muzyki, przedwcześnie
zmarłego Ernesto de la Cruza. Pewnego dnia Miguel odkrywa, że Ernesto
wywodził się z jego rodziny, i magicznym zbiegiem okoliczności przenosi się
do Świata Umarłych.
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,,Filmy dobre na wszystko”
Dla starszych odbiorców:
,,Zanim się pojawiłeś”(oryg. Me Before You)

Czasami miłość bywa zaskakująca...
Louisa "Lou" Clark (Emilia Clarke) mieszka
w niewielkim angielskim miasteczku. Zazwyczaj radosne podejście do życia
ekscentrycznej dziewczyny zostaje wystawione na próbę, gdy musi się zmierzyć
z nowym wyzwaniem w swoim życiu: rolą opiekunki Willa Traynora (Sam Claflin),
zamożnego młodego bankiera przykutego do wózka inwalidzkiego. Niegdyś pełen
energii, dziś pozbawiony chęci do życia mężczyzna, wyzbył się już nadziei na
szczęście. Dziewczyna postanawia pokazać mu, że jest jeszcze inna droga i
postanawia mu udowodnić, że warto dalej żyć.Ten dramat produkcji
amerykańskiej i brytyjskiej został nakręcony na podstawie powieści Jojo Moyes.
Wiek: 12+

CIEKAWOSTKI ꞏ CIEKAWOSTKI
* W 2013 roku Tomasz Rożek zdobył na egzaminie maturalnym z języka

polskiego 70% punktów, analizując swój własny tekst.

* Hiszpania jako pierwszy kraj na świecie chce wprowadzić 4 dniowy tydzień
pracy.
* Albert Einstein zapytany kiedyś, jak to jest być najmądrzejszym człowiekiem
na świecie, odpowiedział: „Nie wiem. Musicie zapytać o to Nikolę Teslę”.
* Najdłużej żyjącym psem na świecie był bluey, który żył 29 lat i 5 miesięcy.
* Ostatnią chwilą, w której wszyscy ludzie znajdowali się na Ziemi jest 2
listopada 2002 roku. Od tego czasu, na pokładzie Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej znajduje się co najmniej jedna osoba.
* W Armenii gra w szachy jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach
podstawowych .
* W 1927 roku w Liberii odbyły się wybory prezydenckie, w których głos miało
15 tysięcy osób (zarejestrowani wyborcy). Wygrał je Charles King, który
rzekomo zdobył 243 tysięcy głosów. Wybory te uznano za najbardziej
sfałszowane w historii.
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Wybór: Maks Kubacki 7b

JAKĄ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ WYBRAĆ?
Być może pomoże Wam, drodzy Ósmoklasiści, ranking zebrany przez Adę Głąb (8d).

Ranking szkół ponadpodstawowych (dane z rankngu Perspektyw)
12 najlepszych szkół w Nowym Sączu ( 2020r.)

I.

Technikum nr 7 w Zespole Szkół ElektrycznoMechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w
Nowym Sączu (Elektryk) zajęło II miejsce w Polsce w kategorii techników. W małopolsce I.

II. Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu (Ekonom) zajęło 45 miejsce w
kraju, zaś 8 w Małopolsce.
III. Technikum nr 1 (Zespół Szkół nr 1 im. KEN) zajęło 201 miejsce (w kategorii techników), zaś 26
w Małopolsce.
IV. Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego zajęło 60 miejsce w
krajowym rankingu – 4 miejsce w Małopolsce
V. Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów – 174 miejsce, 15 w Małopolsce
VI. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „SPLOT”  241 miejsce w Polsce, 20 w Małopolsce
VII. Licem Ogólnokształcące im. Jana Długosza – 284 miejsce w Polsce, 24 miejsce w Małopolsce
VIII.Technikum nr 6 im. B. Barbackiego – 308 miejsce w rankingu krajowym techników – 44 w
Małopolsce
IX. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – 459 miejsce w kraju, 39 w Małopolsce
X. Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu  890 miejsce, zaś 73 w Małopolsce
XI. V Liceum Ogólnokształcące im. KEN – 917 miejsce w Polsce, a 74 w Małopolsce
XII. III Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Langego – 927 miejsce w Polsce, a 76 w Małopolsce

Licea top 5 na rok 2021
I.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego zajeło 161 miejsce w
Polsce

II. Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów, 182 miejsce w Polsce
III. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „SPLOT” 192 miejsce w Polsce
IV. I Licem Ogólnokształcące im. Jana Długosza  229 miejsce w Polsce
V. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej  412 miejsce w Polsce
Technika top

5 na rok 2021

I. Zespół Szkół ElektrycznoMechanicznych im. gen. Józefa Kustronia  2 miejsce w Polsce
II. Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w  33 miejsce w Polsce
III. Technikum nr 8 im. Tadeusza Tańskiego  347 miejsce w Polsce
IV. Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. KEN)  354 miejsce w Polsce
V. Prywatne Technikum Zawodowe  364 miejsce w Polsce

Życzę wszystkim Ósmoklasistom powodzenia na egzaminie oraz przyjęcia do
wymarzonej szkoły średniej (:
Adriana Głąb
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KULINARNE
PROPOZYCJE MAI:
PIERNICZKI
Pierniki na pewno większości z was kojarzą się ze Świętami Bożego
Narodzenia. Kiedy w kuchni unosi się zapach tej korzennej przyprawy, którą
dodajemy do ciasta dla wielu to sygnał, że święta tuż, tuż.
Ja jednak uważam, że pierniczki są dobre przez cały rok. Wszystko zależy
od tego jaki kształt będą miały nasze ciastka i w jaki sposób będą ozdobione.
Jeżeli mamy foremki w kształcie jajek lub baranków, to pierniki wycinane tymi
foremkami, mogą być ozdobą wielkanocnego stołu i naszego koszyczka ze
święconką.
Piernikowe serca możemy podarować mamie z okazji Dnia Mamy lub tacie
z okazji Dnia Taty. Mogą one posłużyć również jako walentynka.
Składniki:
56 dag mąki
30 dag cukru pudru
5 dag masła
1 łyżka sody
1 łyżka kakao
1 łyżka przyprawy do piernika
3 łyżki miodu
2 łyżki rumu
3 jajka
Wykonanie:
Wszystkie składniki łączymy i zagniatamy ciasto. Owijamy folią spożywczą i wkładamy
do zamrażalnika na 24 godziny. Po wyjęciu ciasta z zamrażalnika rozwałkowujemy je
na grubość ok. 3 mm i za pomocą foremek wycinamy pierniczki o różnych kształtach.
Pieczemy ok. 6  7 minut w temperaturze 170 stopni.
Maja Byrczek 4d
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MODA I URODA
Witajcie, w kolejnym wydaniu “Mody i urody”.
Dzisiaj chciałybyśmy Wam przedstawić trendy panujące w sezonie wiosna/
lato 2021. Kolorystyka w tym sezonie jest bardzo podobna do poprzedniego.
Pozostają z nami pastelowe kolory, takie jak fiolet, pudrowy róż. Bardzo
popularne są także kolory takie jak beż i biel, a nawet ich połączenie w jednej
stylizacji.
W porównaniu do tamtego sezonu, wyraziste kolory nie pozostają w tyle.
Będzie więc coś dla wielbicielek zarówno stonowanych kolorów, jak i tych
wyrazistych. Obydwa zestawienia kolorystyczne równie dobrze będą
prezentować się razem.
W modzie nadal pozostają szerokie jeansy oraz ubrania „oversize”, takie
jak bluzy, koszule, marynarki. Z nowości, które mogą Was zainteresować
wchodzą szerokie spodnie z obniżonym stanem, kamizelki oraz widać powrót
minispódniczek .
Zuzia Steindel
Olga Potoczek
I Wiktoria Pietryga
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CIEKAWE MIEJSCA
Witajcie !
W tym artykule chciałabym Wam przedstawić miejsca, na których tle
warto zrobić sobie zdjęcie. Mogę Was śmiało zapewnić, że zdjęcie w tych
miejscach będzie jedyne w swoim rodzaju.
Niestety, przez obecną sytuację epidemiologiczną na świecie, nie mamy
zbytnio możliwości podróżowania w rozmaite miejsca. Mimo tego, sądzę, że
lokalizacje, które chcę Wam pokazać, są godne tego, aby chociaż poszukać
w internecie zdjęć przedstawiających te obszary.
Kanion Antylopy
Znajdujący się w Arizonie (USA) kanion uważany jest przez wielu za jedno
z najpiękniejszych miejsc na świecie. Zobaczymy tam prześliczne, wręcz
niemożliwe do wyobrażenia kształty, które zostały wyrzeźbione przez naturę
w piaskowych skałach.
Kanion ten przy dnie jest szerszy, z kolei
węższy u góry. Dodatkowo wyjątkowy
krajobraz wzbogacony jest przez słupy
światła (po ang. Light beans),
które nadają tej przepięknej lokalizacji
dodatkowego uroku.

Różowe jezioro
Mimo tego, że na świecie istnieje kilka miejsc, w których możemy zobaczyć to
zjawisko, chciałabym Wam przedstawić jezioro Hillier znajdujące się w Australii.
Zbiornik ten ma ok. 600 metrów szerokości, jest położony obok oceanu i otoczają go
eukaliptusy! W odróżnieniu od innych jezior, jezioro Hillier nie zmienia swojej
wyjątkowej barwy przez cały rok! Dodatkowo woda po nalaniu do naczynia, nadal
pozostaje w kolorze różowym.
W czym tkwi tajemnica jego barwy? Trudno powiedzieć, gdyż żadne badania
naukowe nie zostały potwierdzone, aczkolwiek naukowcy podejrzewają, że wynika
to z jego wysokiego zasolenia i obecności m.in. halobakterii.
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CIEKAWE MIEJSCA
Krzywy las

Nie chciałabym, abyście myśleli, że wyjątkowe lokalizacje możemy
zobaczyć jedynie za granicą, daleko od naszego kraju. W Polsce mamy wiele
miejsc wartych uwagi, aczkolwiek chciałabym Was zapoznać z tzw. „Krzywym
Lasem”.
Las ten leży w Nowym Czarnowie, w gminie Gryfino. Jest uważany za
jedną z najciekawszych atrakcji województwa zachodniopomorskiego. Krzywy
las to pomnik przyrody, w którego skład wchodzi ponad 50 wyjątkowo
ukształtowanych sosen. Pomimo tego, że to piękne miejsce nie jest dużym
obszarem (0,3 ha), a w jego skład wchodziło kiedyś znacznie więcej drzew,
nadal jest go warto zobaczyć.
Zuzia Steindel kl. 7A.

DOWCIPY
Ser ma około tysiąca dziur!
Polskie drogi zawstydziły ser...

Wojtek ze szkoły i mówi:
 Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy.
 To świetnie! A w jaki sposób?
 Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dostanę dobrą ocenę z rozpracowania,
to dasz mi bilety do kina.
Nauczycielka pyta Basię w szkole:
 Kto zbudował arkę?
 No…E…
 Dobrze, siadaj, dostajesz pięć.
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L O G I CZ NA UKŁ ADANKA

ZASADY ROZWIĄZYWANIA LOGICZNEJ ŁAMIGŁÓWKI:
ABY ROZWIĄZAĆ NASZĄ LOGICZNĄ UKŁADANKĘ, NALEŻY ZACZERNIĆ
ODPOWIEDNIE POLA DIAGRAMU, W MYŚL REGUŁ ZAKODOWANYCH CIĄGIEM CYFR
UMIESZCZONYCH Z JEGO BOKU.
I TAK: PRZYKŁADOWY SZEREG CYFR,2,4,3,5” W PIONIE OZNACZA, ŻE W
ODPOWIEDNIEJ KOLUMNIE NALEŻY KOLEJNO ZACZERNIĆ CIĄG  DWÓCH,
CZTERECH, TRZECH I PIĘCIU PÓL (ANALOGICZNIE POSTĘPUJEMY W WIERSZACH).
OCZYWIŚCIE, LICZBA ZACZERNIONIONYCH PÓL MUSI NAM SIĘ ZGADZAĆ W PIONIE I
W POZIOMIE. UTWORZONY W TEN SPOSÓB RYSUNEK STANOWI ROZWIĄZANIE
ŁAMIGŁÓWKI.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM MIŁEJ ZABAWY:)
OLGA KWIECIEŃ 4A

Uwaga:
Rozwiązanie łamigłówki umieścimy w nastepnym numerze gazetki "Przerwa", czyli
w czerwcu.
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Siódemkowe Centrum Naukowe
prowadzone przez panią Kingę Zwolen
nik wspoółpracuje z klasami IIII.
W związku z nieobecnością klas star
szych w budynku szkoły, postanowiono
wykorzystać ten czas i miejsce do roz
woju małych naukowców. Ogromnego
wsparcia udzielają tu prowadzącej
i młodszym kolegom wolontariusze z ko

ła "Zaraźliwi Pomocnicy".
Do tej pory odbyły się dwa spotka
nia (klasy 2a i 3a), a w planach są na
stępne. W czasie pokazów uczniowie
mogli zobaczyć kilkanaście doświadczeń
z wodą, a następnie powtórzyć je w do
mu i nagrania przesłać organizatorom
zajęć. Być może w ich gronie są przyszli
wielcy naukowcy:)
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W ramach projektu "Uniwersytet Młodego
Odkrywcy", klasa 2b uczestniczyła w zajęciach,
wzbogacając
swoją
wiedzę
geograficzną
i kulturową na temat Stanów Zjednoczonych. To
kolejne spotkanie tego typu, wcześniej poznawali
Azję oraz Karaiby.

KRZYŻÓWKA
Zapraszamy do zabawy, szczególnie młodszych
czytelników gazetki.

Przygotowała : Dominika Macałka 4a

Rozwiazanie zagadek ze strony 14:
1.pelikan
2.tukan
3.Irlandia
4.Grecja
5.klocki LEGO
6.zerwano 5 jabłek
Gratulujemy poprawnych rozwiązań!!!
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