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Wielkanoc! Co w numerze?

- Tajemnicza kraina –
zapoznaj się z nią!
- Przyszłość nie tak odległa
(wywiad)
- Najlepsza baba
wielkanocna
- Forma na wiosnę

W tym roku Wielkanoc,czyli Święto Zmartwychwstania, przypada na
16 kwietnia. To najstarsze święto chrześcijańskie, a od siedemnastu
wieków obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca. Z tym dniem kojarzą  nam się świąteczne
porządki,które robimy w naszych domach. Jednakże tradycją
wielkanocną jest święcenie koszyczka. Umieszczamy w nim baranka,
mięsa, wędliny, masło, jajko i chrzan. Poświęcone posiłki spożywamy
następnego dnia na śniadaniu wielkanocnym.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu całej redakcji
pragnę złożyć  życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole i smacznego jajka. 
/nk
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Przyszłość nie tak odległa -
porozmawiajmy o niej

Tajemnicza kraina - zapoznaj się z nią!

W tym tygodniu wybrałam się do naszej szkolnej biblioteki.Z mnóstwa książek wybrałam
jedną pt,,Most do Terabithii '' Katherina Petersona. Książka ta powstała na podstawie
przeboju kinowego pt." Opowieści z Narnii ''. Ta książka opowiada o sekretnej krainie, do
której można się dostać jedynie za pomocą zaczarowanej liny, zawieszonej dawno temu na
drzewie, rosnącym na brzegu rzeki. Władcami tej krainy są Jess i Leslie. Terabithia jest ich
tajemnicą, której bronią.Jednak pewnego dnia wydarzy się coś, co odwróci ich świat do góry
nogami...   Więcej nie zdradzę, abyście sami mogli przeczytać dalszą część tej historii. Jeśli
lubicie opowieści fantastyczne, na pewno wam się spodoba. Musicie ją przeczytać!  Polecam
serdecznie! /mb

Cześć!  To znowu ja i tym razem przeprowadzimy wywiad z uczennicą 3 klasy gimnazjum, Zuzanną Lewińską. Na jaki
temat?... Przekonajcie się!
MJ: Co należy uwzględnić, wybierając się do szkoły średniej?
ZL: Osobiście uważam, że po pierwsze, powinniśmy zastanowić się, czego tak naprawdę wymagamy od samych siebie.
To, czy chcemy w przyszłości studiować, pracować we własnym zawodzie, czy połączyć obie te rzeczy zależy tylko i
wyłącznie od nas. Musimy wziąć pod uwagę to, że często wybór szkoły średniej wiąże się z wieloma zobowiązaniami i
wyrzeczeniami, których czasami trudno jest się pozbyć, zważywszy na to, że mamy dopiero, albo już, 16 lat. Wybierając
liceum, technikum bądź szkołę zawodową, znajdującą się w innym mieście,musimy być gotowymi poświęcić coś dla
nauki. Często dojazdy, z jakimi wiąże się podjęcie edukacji gdzieś poza Sępólnem, po pewnym czasie mogą stać się
męczące, więc przede wszystkim powinniśmy zadać sobie pytanie, czy damy radę totalnie zmienić tryb naszego życia,
czy też nie. To czy nam się uda i czy odniesiemy sukces, okaże się przecież dopiero po skończeniu przyszłej szkoły.
MJ:Czym się kierować a czym nie jeżeli chodzi o wybór szkoły? [część dalsza artykułu na następnej stronie]
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ZL:Moim zdaniem kluczową rolę w wyborze szkoły odgrywa jej opinia wśród rówieśników. To
jak ludzie w naszym wieku postrzegają liceum, technikum czy „zawodówkę”,najlepiej określa
nam, jak jest naprawdę, jacy są tam ludzie i jaka atmosfera panuje w budynku. Ważne jest
również to, czy na dany moment wiemy już, co chcemy robić w przyszłości. Jeżeli tak, to
mamy na tyle ułatwioną sprawę, że zostaje nam do wyboru tylko i wyłącznie to, czy będzie to
np. profil biologiczno-chemiczny w Sępolnie czy w Chojnicach. Jeżeli jednak nie wiemy co
zrobić ze swoją przyszłością, powinniśmy zastanowić się, w czym czujemy się najlepiej i co
może pomóc nam kiedyś w ustatkowaniu się i podjęciu samodzielnego życia. Czym jednak
nie powinniśmy się kierować? Na pewno nie powinniśmy patrzeć na ludzi, którzy nas otaczają
i podporządkowywać się ich wyborom. Uważam , że każdy z nas ma tyle odwagi w sobie, by
wybrać własną ścieżkę w życiu, nawet jeżeli będzie ona trudna, niż taką wydeptaną przez
ludzi, z którymi niegdyś się uczyłeś. Nie powinniśmy bać się zaryzykować i walczyć o samego
siebie. Będziesz sam w nowej szkole? To nic takiego, jeżeli nawiązałeś z kimś znajomość w
gimnazjum, w szkole średniej zrobisz to samo.
MJ: Czy jest trudno wybrać odpowiednią szkołę średnią ?
ZL: Jest trudno. Bardzo trudno. Chyba nikt z nas, trzeciogimnazjalistów, nie spodziewał się
na początku, że ta decyzja okaże się nie aż tak łatwa do podjęcia. Jesteśmy w momencie
naszego życia, w którym decydujemy o tym, jak dalej potoczy się nasza kariera i inne tego
typu rzeczy. W wieku 16 lat przekraczamy pewnego rodzaju próg i wchodzimy w etap
dorosłego życia, w którym musimy podejmować samodzielne wybory. Czas leci nieubłaganie,
a wielu z nas nie wybrało jeszcze szkoły, bo gdy się tak dłużej o tym myśli, to wszystko ma
swoje minusy i wymaga od nas, często zbyt wielu, wyrzeczeń.
MJ: Liceum, technikum czy zawodówka? 
ZL: Osobiście zastanawiam się nad technikum bądź liceum. W przyszłości zawsze widziałam
siebie studiującą w jakimś wielkim mieście, dlatego odrzuciłam szkołę zawodową. Zostały mi
jeszcze dwa miesiące na podjęcie decyzji czy poświęcę 4 lata na zdobycie tytułu technika i
wykształcenia średniego, czy przez trzy lata będę przygotowywała się tylko i wyłącznie do
matury. Wiem, że dużo osób z mojego otoczenia stawia na liceum, bo nie ukrywajmy, trafił
nam się dość zdolny rocznik, który ze zdaniem egzaminu w trzeciej klasie nie powinien mieć
większych trudności. Nie widzę jednak niczego złego w podjęciu nauki w „zawodówce”. W
naszym kraju brakuje ludzi dobrze sprawujących się w swoim zawodzie, dlatego cieszę się,
że wiele osób będzie w przyszłości dobrymi specjalistami.
Bardzo dziękuję Zuzi za rozmowę. Dzięki temu wywiadowi mogliśmy przekonać się,jakie
czynniki wpływają na wybranie odpowiedniej szkoły średniej. Jak widać wybranie
odpowiedniej szkoły średniej to sprawa trudna, odpowiedzialna, ale przede wszystkim
osobista i samodzielna, i o tym ostatnim powinniśmy w szczególności pamiętać. /mj
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Najlepsza baba wielkanocna

Wielkanoc to święto pełne znakomitych dań. Dlatego zaprezentuję Wam przepis na babkę
wielkanocną, drożdżową. Składniki: 37,5 dag mąki pszennej 6 dag drożdży 6 żółtek 11,25 dag
cukru 11,25 dag masła 3 łyżeczki cukru waniliowego 3/4 szklanki śmietanki 30% 9 łyżek mleka
odrobina soli 7 dag rodzynek 5 dag kandyzowanej skórki pomarańczowej 2 dag migdałów 1
łyżka startej skórki z pomarańczy. Sposób wykonania: Drożdże rozmieszać z 1 łyżeczką
cukru, mąki oraz 1 łyżeczką letniego mleka, przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na
15 - 20 minut. Rodzynki opłukać i wysuszyć w ściereczce. Migdały sparzyć, obrać i drobno
pokroić. Skórkę z pomarańczy zetrzeć na tarce na małych oczkach. Śmietankę kremówkę
zagotować, zdjąć z ognia i wymieszać z 1/3 częścią przesianej mąki (12, 5 dag), zaparzone
ciasto przestudzić. Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszysty, biały krem.
Masło stopić na małym ogniu i przestudzić. Pozostałą mąkę przesiać do głębokiej miski,
dodać szczyptę soli, utarte żółtka z cukrem, przestudzone zaparzone ciasto, wyrośnięte
drożdże i wyrabiać ręką ciasto, wlać resztę letniego mleka i dalej wyrabiać. Pod koniec
wyrabiania wlać stopione masło i wyrobić. Wsypać rodzynki, kandyzowaną skórkę
pomarańczową, pokrojone migdały, skórkę z pomarańczy i wyrobić. Ciasto przykryć
ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na 1,5 godziny. Foremkę na babkę z kominkiem o
pojemności 2,5 litra wysmarować masłem, przełożyć ciasto, ponownie przykryć i odstawić do
wyrośnięcia na 45 minut. Następnie wstawić do piekarnika i piec przez 40 minut w
temperaturze 175 stopni C na złoty kolor. Jeśli ciasto za szybko będzie się rumieniło, wierzch
możemy przykryć folią aluminiową. Po upieczeniu wyjąć z piekarnika, przestudzić i wyjąć z
formy. Babkę polać polewą z białej czekolady wymieszaną ze skórką z pomarańczy.
Przechowywać przykrytą folią.
Smacznego. /wp
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Forma na wiosnę - wskazówki

Wiele osób, po leniwej zimie ma zamiar poprawić swoją formę przed latem. Cieplejsza,
wiosenna temperatura pozwala nam na uprawianie wielu ciekawych sportów. Co za tym idzie,
warto dołożyć do tego przykładowo zdrowe odżywianie się. Ale od początku. Wiosna niesie
ze sobą bardzo wiele możliwości. Pierwszą rzeczą, którą mógłbym wam zaproponować, jest
jazda na rowerze. Rano zamiast podróży do szkoły samochodem, możesz użyć roweru. Nie
tylko poprawi to twoją formę, lecz także wpłynie na zdecydowanie lepsze samopoczucie
podczas dnia! Pamiętaj, że nie ma nic lepszego niż praca z kimś. Jeżeli chcesz zacząć żyć
zdrowo, pociągnij za sobą koleżanki i kolegów! Będzie wam raźniej. Przykładem, gdzie można
aktywnie spędzić czas ze znajomymi, jest orlik w naszej szkole. Jest on czynny prawie
codziennie od godziny 16 lub 17. (czasem bywają wyjątki) Na orliku nie tylko możesz pograć
w piłkę nożną lub siatkówkę, ale także świetnie się bawić. Bardzo dobrze jest łączyć
przyjemne z pożytecznym, a orlik jest tego doskonałym przykładem. Jest jeszcze wiele
sposobów na utrzymanie wiosennej formy. Mogę wam również zaproponować przykładowo
pomoc mamie w domu lub tacie w ogródku! Pomysłów jest masa, a tylko od ciebie zależy,
który z nich wykorzystasz. :) Pamiętaj, że najważniejsze jest twoje szczęście, więc nie rób
nigdy nic z przymusu. Powodzenia! :) /sl
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	Tajemnicza kraina - zapoznaj się z nią!
	W tym tygodniu wybrałam się do naszej szkolnej biblioteki.Z mnóstwa książek wybrałam jedną pt,,Most do Terabithii '' Katherina Petersona. Książka ta powstała na podstawie przeboju kinowego pt." Opowieści z Narnii ''. Ta książka opowiada o sekretnej krainie, do której można się dostać jedynie za pomocą zaczarowanej liny, zawieszonej dawno temu na drzewie, rosnącym na brzegu rzeki. Władcami tej krainy są Jess i Leslie. Terabithia jest ich tajemnicą, której bronią.Jednak pewnego dnia wydarzy się coś, co odwróci ich świat do góry nogami...   Więcej nie zdradzę, abyście sami mogli przeczytać dalszą część tej historii. Jeśli lubicie opowieści fantastyczne, na pewno wam się spodoba. Musicie ją przeczytać!  Polecam serdecznie! /mb

	Przyszłość nie tak odległa - porozmawiajmy o niej
	Cześć!  To znowu ja i tym razem przeprowadzimy wywiad z uczennicą 3 klasy gimnazjum, Zuzanną Lewińską. Na jaki temat?... Przekonajcie się! MJ: Co należy uwzględnić, wybierając się do szkoły średniej? ZL: Osobiście uważam, że po pierwsze, powinniśmy zastanowić się, czego tak naprawdę wymagamy od samych siebie. To, czy chcemy w przyszłości studiować, pracować we własnym zawodzie, czy połączyć obie te rzeczy zależy tylko i wyłącznie od nas. Musimy wziąć pod uwagę to, że często wybór szkoły średniej wiąże się z wieloma zobowiązaniami i wyrzeczeniami, których czasami trudno jest się pozbyć, zważywszy na to, że mamy dopiero, albo już, 16 lat. Wybierając liceum, technikum bądź szkołę zawodową, znajdującą się w innym mieście,musimy być gotowymi poświęcić coś dla nauki. Często dojazdy, z jakimi wiąże się podjęcie edukacji gdzieś poza Sępólnem, po pewnym czasie mogą stać się męczące, więc przede wszystkim powinniśmy zadać sobie pytanie, czy damy radę totalnie zmienić tryb naszego życia, czy też nie. To czy nam się uda i czy odniesiemy sukces, okaże się przecież dopiero po skończeniu przyszłej szkoły. MJ:Czym się kierować a czym nie jeżeli chodzi o wybór szkoły? [część dalsza artykułu na następnej stronie]
	ZL:Moim zdaniem kluczową rolę w wyborze szkoły odgrywa jej opinia wśród rówieśników. To jak ludzie w naszym wieku postrzegają liceum, technikum czy „zawodówkę”,najlepiej określa nam, jak jest naprawdę, jacy są tam ludzie i jaka atmosfera panuje w budynku. Ważne jest również to, czy na dany moment wiemy już, co chcemy robić w przyszłości. Jeżeli tak, to mamy na tyle ułatwioną sprawę, że zostaje nam do wyboru tylko i wyłącznie to, czy będzie to np. profil biologiczno-chemiczny w Sępolnie czy w Chojnicach. Jeżeli jednak nie wiemy co zrobić ze swoją przyszłością, powinniśmy zastanowić się, w czym czujemy się najlepiej i co może pomóc nam kiedyś w ustatkowaniu się i podjęciu samodzielnego życia. Czym jednak nie powinniśmy się kierować? Na pewno nie powinniśmy patrzeć na ludzi, którzy nas otaczają i podporządkowywać się ich wyborom. Uważam , że każdy z nas ma tyle odwagi w sobie, by wybrać własną ścieżkę w życiu, nawet jeżeli będzie ona trudna, niż taką wydeptaną przez ludzi, z którymi niegdyś się uczyłeś. Nie powinniśmy bać się zaryzykować i walczyć o samego siebie. Będziesz sam w nowej szkole? To nic takiego, jeżeli nawiązałeś z kimś znajomość w gimnazjum, w szkole średniej zrobisz to samo. MJ: Czy jest trudno wybrać odpowiednią szkołę średnią ? ZL: Jest trudno. Bardzo trudno. Chyba nikt z nas, trzeciogimnazjalistów, nie spodziewał się na początku, że ta decyzja okaże się nie aż tak łatwa do podjęcia. Jesteśmy w momencie naszego życia, w którym decydujemy o tym, jak dalej potoczy się nasza kariera i inne tego typu rzeczy. W wieku 16 lat przekraczamy pewnego rodzaju próg i wchodzimy w etap dorosłego życia, w którym musimy podejmować samodzielne wybory. Czas leci nieubłaganie, a wielu z nas nie wybrało jeszcze szkoły, bo gdy się tak dłużej o tym myśli, to wszystko ma swoje minusy i wymaga od nas, często zbyt wielu, wyrzeczeń. MJ: Liceum, technikum czy zawodówka?  ZL: Osobiście zastanawiam się nad technikum bądź liceum. W przyszłości zawsze widziałam siebie studiującą w jakimś wielkim mieście, dlatego odrzuciłam szkołę zawodową. Zostały mi jeszcze dwa miesiące na podjęcie decyzji czy poświęcę 4 lata na zdobycie tytułu technika i wykształcenia średniego, czy przez trzy lata będę przygotowywała się tylko i wyłącznie do matury. Wiem, że dużo osób z mojego otoczenia stawia na liceum, bo nie ukrywajmy, trafił nam się dość zdolny rocznik, który ze zdaniem egzaminu w trzeciej klasie nie powinien mieć większych trudności. Nie widzę jednak niczego złego w podjęciu nauki w „zawodówce”. W naszym kraju brakuje ludzi dobrze sprawujących się w swoim zawodzie, dlatego cieszę się, że wiele osób będzie w przyszłości dobrymi specjalistami. Bardzo dziękuję Zuzi za rozmowę. Dzięki temu wywiadowi mogliśmy przekonać się,jakie czynniki wpływają na wybranie odpowiedniej szkoły średniej. Jak widać wybranie odpowiedniej szkoły średniej to sprawa trudna, odpowiedzialna, ale przede wszystkim osobista i samodzielna, i o tym ostatnim powinniśmy w szczególności pamiętać. /mj

	Najlepsza baba wielkanocna
	Wielkanoc to święto pełne znakomitych dań. Dlatego zaprezentuję Wam przepis na babkę wielkanocną, drożdżową. Składniki: 37,5 dag mąki pszennej 6 dag drożdży 6 żółtek 11,25 dag cukru 11,25 dag masła 3 łyżeczki cukru waniliowego 3/4 szklanki śmietanki 30% 9 łyżek mleka odrobina soli 7 dag rodzynek 5 dag kandyzowanej skórki pomarańczowej 2 dag migdałów 1 łyżka startej skórki z pomarańczy. Sposób wykonania: Drożdże rozmieszać z 1 łyżeczką cukru, mąki oraz 1 łyżeczką letniego mleka, przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na 15 - 20 minut. Rodzynki opłukać i wysuszyć w ściereczce. Migdały sparzyć, obrać i drobno pokroić. Skórkę z pomarańczy zetrzeć na tarce na małych oczkach. Śmietankę kremówkę zagotować, zdjąć z ognia i wymieszać z 1/3 częścią przesianej mąki (12, 5 dag), zaparzone ciasto przestudzić. Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszysty, biały krem. Masło stopić na małym ogniu i przestudzić. Pozostałą mąkę przesiać do głębokiej miski, dodać szczyptę soli, utarte żółtka z cukrem, przestudzone zaparzone ciasto, wyrośnięte drożdże i wyrabiać ręką ciasto, wlać resztę letniego mleka i dalej wyrabiać. Pod koniec wyrabiania wlać stopione masło i wyrobić. Wsypać rodzynki, kandyzowaną skórkę pomarańczową, pokrojone migdały, skórkę z pomarańczy i wyrobić. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na 1,5 godziny. Foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 2,5 litra wysmarować masłem, przełożyć ciasto, ponownie przykryć i odstawić do wyrośnięcia na 45 minut. Następnie wstawić do piekarnika i piec przez 40 minut w temperaturze 175 stopni C na złoty kolor. Jeśli ciasto za szybko będzie się rumieniło, wierzch możemy przykryć folią aluminiową. Po upieczeniu wyjąć z piekarnika, przestudzić i wyjąć z formy. Babkę polać polewą z białej czekolady wymieszaną ze skórką z pomarańczy. Przechowywać przykrytą folią. Smacznego. /wp

	Forma na wiosnę - wskazówki
	Wiele osób, po leniwej zimie ma zamiar poprawić swoją formę przed latem. Cieplejsza, wiosenna temperatura pozwala nam na uprawianie wielu ciekawych sportów. Co za tym idzie, warto dołożyć do tego przykładowo zdrowe odżywianie się. Ale od początku. Wiosna niesie ze sobą bardzo wiele możliwości. Pierwszą rzeczą, którą mógłbym wam zaproponować, jest jazda na rowerze. Rano zamiast podróży do szkoły samochodem, możesz użyć roweru. Nie tylko poprawi to twoją formę, lecz także wpłynie na zdecydowanie lepsze samopoczucie podczas dnia! Pamiętaj, że nie ma nic lepszego niż praca z kimś. Jeżeli chcesz zacząć żyć zdrowo, pociągnij za sobą koleżanki i kolegów! Będzie wam raźniej. Przykładem, gdzie można aktywnie spędzić czas ze znajomymi, jest orlik w naszej szkole. Jest on czynny prawie codziennie od godziny 16 lub 17. (czasem bywają wyjątki) Na orliku nie tylko możesz pograć w piłkę nożną lub siatkówkę, ale także świetnie się bawić. Bardzo dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym, a orlik jest tego doskonałym przykładem. Jest jeszcze wiele sposobów na utrzymanie wiosennej formy. Mogę wam również zaproponować przykładowo pomoc mamie w domu lub tacie w ogródku! Pomysłów jest masa, a tylko od ciebie zależy, który z nich wykorzystasz. :) Pamiętaj, że najważniejsze jest twoje szczęście, więc nie rób nigdy nic z przymusu. Powodzenia! :) /sl


