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Witam

Chcę powitać wszystkich słonecznie i ciepło, mimo że słońce już nie 
grzeje. Robi się coraz ciemniej i smutniej, ale po to właśnie jest 
„Gimzetka”,  by artykułami pisanymi w pocie i trudzie rozjaśnić 
Wam ukochani Czytelnicy dzień.
W tym numerze umieściliśmy wiele ciekawych artykułów m.in.

 Wywiad z p. Elżbietą Bałagą
 Przepis na…
 Recenzja filmu i książki
 Sonda na temat obchodzenia Halloween
 Rozrywka
 Horoskop 

I wiele innych ciekawych artykułów
Życzę miłej lektury 
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Mamy nowych kolegów …

Dla pierwszoklasistów z naszej szkoły 27. października był dniem 
szczególnie uroczystym. Właśnie wtedy zostali oni oficjalnie 
przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. W auli szkoły oprócz 
uczniów klas pierwszych zgromadzili się ich rodzice, dyrekcja 
szkoły oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor Aldona Grześkowiak -
Węglarz dokonała pasowania pierwszaków. Uczniowie na sztandar 
szkoły ślubowali być sumiennymi uczniami, dbać o dobre imię 
szkoły i przynosić radość swym rodzicom i nauczycielom. Każda 
klasa przygotowała program artystyczny. Wszyscy uczniowie 
recytowali wiersze i śpiewali piosenki o Polsce, szkole, 
bezpieczeństwie, dobrym zachowaniu. Pani dyrektor Aldona 
Grześkowiak - Węglarz opowiedziała dzieciom "Bajkę o Miłości, 
Sukcesie i Dostatku". Podkreśliła znaczenie miłości w życiu każdego 
człowieka. Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami udali się do 
klas. Na pamiątkę tak ważnej chwili w życiu każdego ucznia Rada
Szkoły ufundowała wszystkim pierwszoklasistom dyplomy oraz 
upominki.
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           Na tropie czytających - wywiad z p.Elżbietą Bałagą

W moim poprzednim artykule (pt." Dzisiejsza młodzież nie czyta książek! 
(?)"), opisałam poziom czytelnictwa moich znajomych. Obiecałam też, 
że będę wyszukiwać nauczycieli oddających się czynności, jaką jest 
czytanie dobrych książek w czasie wolnym. Pierwsza na mojej liście jest p. 
Elżbieta Bałaga. Miałam wielką przyjemność przeprowadzić z nią wywiad. 
Oto, czego się dowiedziałam:

Czy czytanie było Pani pasją już w dzieciństwie?
Moi rodzice dość wcześnie nauczyli mnie czytać ( pewnie chcieli mieć 
święty spokój ;-) ), nim poszłam do szkoły miałam już na "swoim koncie" 
kilka przeczytanych książek. 

Jakie książki czyta Pani najchętniej?
Właściwie oprócz science fiction czytam wszystko. Od kryminałów, przez 
tzw. literaturę kobiecą po historyczne. Ale nie ukrywam, że mam 
ulubionych autorów i po ich książki sięgam najchętniej. Dreszczyku emocji 
dostarczają mi książki A. Macleana, R. Ludluma. Chętnie sięgam po 
Waldemara Łysiaka - szczególnie jego cykl "Zły"," Dobry ", "Lepszy", 
"Najgorszy" zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Łysiak to sensacja 
z historycznym tłem - szczerze polecam tym, którym to połączenie 
odpowiada. Złe chwile pomagają przetrwać książki Moniki Szwai. Samo 
życie podane w doskonały sposób. Można płakać ze śmiechu, znaleźć 
receptę na różne smuteczki i... samą siebie w niektórych sytuacjach.

Czy dzieli Pani z kimś tę pasję?
Od kilku lat należę do nieformalnej "grupy wsparcia". Spotykamy się dość 
regularnie, "obśmiewamy" często same siebie, ale również wszystkie 
lubimy czytać i rozmawiamy na temat książek, wymieniamy się nimi, 
"przerzucamy cytatami". Dodam, że ten nasz "klub" to nie tylko 
nauczycielki (żeby nie było, że tylko belferki czytają). 

Co sądzi Pani o poziomie czytelnictwa wśród uczniów klasy 1-3 
szkoły podstawowej?
Hmm... Poziom czytelnictwa jaki jest, każdy wie. Ale nie można 



5

powiedzieć, że nikt nie czyta nic. Trzeba odkryć w sobie tę pasję i ją 
pielęgnować, dbać jak o delikatny kwiat. Z książkami łatwiej się żyje. Jak 
"źle człowiekowi na świecie", to może uciec tam, gdzie jest lepiej, inaczej -
w świat literatury. Ale takiej, która każdemu z osobna odpowiada. Jeśli 
lubisz fantastykę - proszę bardzo, kryminały- oczywiście, filozofia, mangi 
czy komiksy- jak najbardziej. Należy czytać "bo chcę",  a nie "bo muszę". 
ALE CZYTAĆ! Oglądanie filmów, skrótów nie bogaci, nie rozwija fantazji.
Maluchy z klas 1-3 czytają chętnie, są częstymi gośćmi w bibliotece, rzecz 
jasna, też nie wszyscy. Ale przy "pomocy" bajek poznają pewne prawdy, 
utożsamiają się z bohaterami, uczą się czytać ze zrozumieniem, doskonalą 
przy tym samą technikę czytania. Gdzie ta pasja potem zanika, i kiedy, 
i dlaczego - nie mam pojęcia.

Jaką książkę poleciłaby Pani gimnazjalistom?
Ambitnym gimnazjalistom, ambitnym w sensie zastanawiania się nad sobą 
i szukania własnej drogi, z czystym sumieniem mogę polecić "Małego
Księcia", którego autorem jest A. Saint-Exupery. Tę książkę naprawdę 
warto przeczytać choćby dla kilku wspaniałych cytatów, wskazówek. 
Wśród nich ten:
"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem".

Czy jakaś książka (lub cykl książek) radykalnie zmieniła Pani 
światopogląd?
Mówiąc o najchętniej czytanych książkach, celowo nie wspomniałam 
o Małgorzacie Musierowicz i jej "Jeżycjadzie". Zostawiłam to na deser, bo 
książki tej autorki to jak najlepsze lody z bitą śmietaną! Pełne ciepła, 
oddania, czułości, troski, przyjaźni. Chciałabym spotkać w swoim życiu 
tylko takich ludzi i co tu dużo ukrywać, taką być. "Kwiat kalafiora", "Opium 
w rosole", "Noelka", "Sprężynka"... Słowem wszystkie 16 części 
to lekarstwo "na doła" (nauczyciel też człowiek i "doły" też miewa).
Czy radykalnie zmieniają światopogląd? Jeśli ktoś chce skorzystać 
z książkowych rad, to tak, mogą zmienić. Pokazują, co ważne w życiu. Nie 
blichtr, kicz, kasa, ale rodzina, wiedza, przyjaźń. Z Tym łatwiej żyć - nawet 
bez kasy!
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wyczerpujące odpowiedzi. 

Zuza



6

Spotkanie z poetką
Uczniowie naszej podstawówki spotkali się w piątek 23 października 
z Jolantą Nowak – Węklarową, poetką z Wągrowca. 
Autorka zadebiutowała w 1970 roku zbiorem wierszy „Moje ręce”. Do tej 
pory opublikowała 19 tomików. Jej wiersze zostały przetłumaczone na 
kilkanaście języków. 
Przed spotkaniem z poetką biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na projekt 
okładki do książki „Wstępuję w jesień”. Rozstrzygnięcie konkursu 
stanowiło punkt wyjścia do opowiadania o procesie tworzenia, a wystawa 
prac konkursowych zapewniła odpowiednią oprawę. Być może nasi 
koledzy, choć wcześniej nie znali twórczości Nowak - Węklarowej, będą 
w przyszłości projektowali okładki kolejnych tomików… Autorka, 
wieloletnia polonistka, z humorem i ogromnym zaangażowaniem 
przytaczała anegdoty ze swojego życia, wspominała początki pisania, 
wzbudzając duże zainteresowanie wśród dzieci. Poetka prezentowała swoje 
wiersze, przy każdym opowiadając, w jaki sposób powstał, co stanowiło 
dla niej inspirację. Spotkanie autorskie połączyła z promocją książki 
„Bajkowa rodzinka” wydanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 
Gostyń. W wydawnictwie tym znalazły się też prace uczennic naszej
szkoły: bajka Moniki Ratajczyk „Jedna jedyna” i ilustracja do bajki 
„Rodzina zajączków” Moniki Andrzejczak.
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Między półkami… (biblioteki szkolnej)

Niektórzy na pewno myślą, że w naszej szkolnej bibliotece nie ma 
żadnych ciekawych książek! Otóż nie zgadzam się! W moich artykułach 
będę zachęcała do korzystania ze zbiorów biblioteki, proponując książki, 
które tam znalazłam. Warto je przeczytać !

Pierwsza z  nich nosi tytuł ,, Eragon”. Jej autorem jest Christopher 
Paolini, który napisał ją mając zaledwie kilkanaście lat. Książka opowiada 
o piętnastoletnim chłopcu Eragonie, który pewnego 
dnia znajduje w lesie tajemniczy kamień. Kamień 
okazuje się być jajem smoka. Po kilku dniach 
wykluwa się smok, a raczej smoczyca, której Eragon 
nadaje imię Saphira. Na wieść o tym, okrutny król 
Galbatorix wysyła na chłopaka i jego smoka 
zabójców zwanych Razacami. Eragonowi, przy pomocy  Saphiry, udaje się 
uniknąć śmierci, ale w zamachu ginie jego wuj. Chłopak poprzysięga 
zemstę i wyrusza wraz z miejscowym bajarzem Bromem na poszukiwanie 
Razaców. Tak rozpoczyna się ta książka. Dodam jeszcze, że ,,Eragon” to 
pierwsza część cyklu: ,,Dziedzictwo’’. Pozostałe części noszą tytuły: 
,,Najstarszy’’ i ,,Brisingr”. ,,Eragon” do dziś utrzymuje się na trzecim 
miejscu listy bestsellerów ,, The New York Limes”, prześcigając 
w rankingu tomy o Harrym Potterze.

Druga książka nosi tytuł ,,Czarnoksiężnik z Archipelagu” Ursuli 
K.Le Guin . Jest to historia o młodym chłopcu Dunym, który mieszka 
ze swoja ciotką na wsi. Kobieta jest wiejską czarownicą i kiedy odkrywa,
że chłopak posiada magiczne zdolności, posyła go do czarodzieja Ogiona. 
Duny uczy się w chacie czarodzieja tego, czego mu brakuje - spokoju, 
milczenia, życia w zgodzie z naturą. Ogion nadaje chłopcu prawdziwe imię 
– Ged. Pewnego dnia, Ogion widząc, że Ged szuka wiedzy i potęgi 
magicznej pozwala mu odpłynąć na wyspę Roke, gdzie mieści się słynna 
szkoła magów. Tak też chłopiec czyni. Ged uczy się magii u największych 
żyjących mistrzów tej sztuki. Zdobywa wielu przyjaciół i ,niestety, także 
wrogów. Podczas pojedynku na czary z nielubianym przez niego Jasperem, 
chłopak uwalnia Cienia z krainy umarłych. Wówczas dochodzi do wielu 
nieszczęść.

Obie książki w pełni zasługują na lekturę. Czyta się je jednym 
tchem! WARTO JE PRZECZYTAĆ! Tynka
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Niech moc będzie z wami!

Ostatnio obejrzałam film pt. ,,9’’ w reżyserii Shane Ackera 
i chciałabym go polecić. Film należy do gatunku animacja, 
przygodowy, science-fiction.
W świecie ,,9’’ człowiek należy do przeszłości. Nasza planeta 
została całkowicie ogołocona przez wojnę, która rozpętała się 
między ludźmi a maszynami. Wcześniej jednak, w czasie tej wojny, 
pewien naukowiec stworzył 8 szmacianych laleczek, które miały 
ochronić ludzkość przed zagładą i każdej podarował część swojej 
duszy. Przed śmiercią zrobił jeszcze laleczkę z numerem 
9 (głos Elijhada Wooda) i, gdy przekazał jej ostatnią część swojej 
duszy, umarł. Gdy 9 budzi się, odkrywa, że nie jest sam. Z okna 
laboratorium dostrzega inną lalkę i wyrusza jej na spotkanie. 
W czasie rozmowy 2 (Martin Landau) mówi mu, że istnieje jeszcze 
społeczność podobnych do nich. Podczas spotkania atakuje ich 
przerażająca maszyna…

Film powstał na podstawie krótkometrażowej wersji pod tym 
samym tytułem z 2005 roku. Była ona nominowana do Oscara 
w kategorii najlepszy film animowany krótkometrażowy. 
Serdecznie polecam!!!

Tynka 
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Słów kilka o…
Leszku Kołakowskim 

Nie tyle o samym człowieku, lecz o jego twórczości. Na początek 
proponuję ci, Drogi Czytelniku/ Czytelniczko ( ukłon w stronę 
feministek :D) nazwijmy to „siłownię” umysłową. A mianowicie, 
jakich znasz filozofów? Epikur, Diogenes, Leonardo da Vinci. 
Zapewne o nich w pierwszej kolejności myślicie. Do czego zmierzam. 
Owszem, wymienione zacne postacie zasługują na pamięć o nich, 
lecz jest jeszcze jeden, zmarły niedawno (17 lipca 2009r.) filozof 
polski, wykładający na uczelni w Oksfordzie, prof. Leszek 
Kołakowski. O samym profesorze dodam tylko, że mógł poszczycić 
się licznym znaczącymi nagrodami, a w chwili śmierci miał 82 lata. 
Pisał w sposób często dość prosty i zrozumiały dla przeciętnego 
czytelnika. Dlatego myślę, że nawet gimnazjalistom warto 
zaproponować taką filozoficzną lekturę. Za wyjątkowo ciekawą 
uważam książkę „13 bajek z królestwa Lailonii dla małych i dużych 
oraz inne bajki”. Zachwyca ona humorem i niezwykłością                     
a interpretacje przypowiastek można mnożyć, od politycznych po 
filozoficzne. Jeżeli znajdziesz tzw. „wolną chwilę”, to polecam tę 
książkę szczególnie na długie, jesienne wieczory ;) .

                                                                 Zuza :D 
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Halloween
Pewnie jak co roku spodziewaliście się artykułu w stylu „ Halloween 
to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta 
zmarłych, obchodzony w wielu krajach kultury chrześcijańskiej nocą 
31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych”. Zawiodę 
was jednak i powiem słów kilka o zachowaniu i obchodzeniu tego 
święta w Polsce. 
Halloween kojarzy się z zabawą, zbieraniem słodyczy 
i przebieraniem się za straszne stwory. Ludzie niechcący lub 
niemogący uczestniczyć w tym święcie zostają ukarani przez małe, 
zabawne duszki. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby wszyscy 
traktowali to jako dobrą zabawę. Niestety z doświadczeń moich 
i moich znajomych wiem, że nie zawsze jest tak kolorowo. Dzieci 
rzucają jajkami w drzwi osób, które nie otworzyły (jak mieli 
otworzyć, skoro nikogo nie było w domu, bo np. wyjechali???). 
Słyszałam też o przypadkach, że młodzież zabiera młodszym zebrane 
słodycze. Nie mam nic przeciw temu, byśmy poznawali inne kultury 
i nawet obchodzili ich niektóre ciekawe święta. Zanim jednak je do 
końca przejmiemy, zastanówmy się, o co w nich w ogóle chodzi. 
Jaki jest cel obchodzenia Halloween, czemu ma służyć to święto? 
Oprócz Halloween w naszym kraju przyjęły się też inne święta jak 
Walentynki, Dzień Życzliwości i Pozdrowień a nawet Dzień 
Pluszowego Misia. Zastanówmy się jednak wszyscy poważnie, czy 
w natłoku tych wszystkich świąt nie zaczniemy niedługo obchodzić 
dnia sokowirówki albo akumulatora samochodowego, bo do tego 
dążymy. Często nie znamy polskich świąt a obchodzimy inne obce.
Myślę, że idealnym podsumowaniem tego artykułu będzie 
powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Marta
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W związku z Halloween, które jest obchodzone w noc 
z 31 października na 1 listopada postanowiliśmy zapytać dwudziestu 
dorosłych i dwadzieścioro uczniów czy są za obchodzeniem tego 
święta, czy też przeciwko.
Oto wyniki przeprowadzonej sondy:

4 lipca a 11 listopada

Zapewne nie raz zauważyliście flagi amerykańskie na opakowaniach 
produktów spożywczych, koszulkach czy plakietkach. Widzieliście kiedyś 
relacje ze święta 4 lipca (przypomnę , że jest to święto narodowe Stanów 
Zjednoczonych, upamiętniające ogłoszenie Deklaracji Niepodległości)? 
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Jeżeli tak, to zapewne zdajecie sobie sprawę , że jest to święto celebrowane 
bardzo hucznie. Do tego trudno w tym dniu znaleźć mieszkanie, przed 
którym domownicy nie wywiesiliby flagi. Jednakże moim głównym celem 
nie jest opisywanie, jak święta narodowe obchodzą mieszkańcy Stanów 
Zjednoczonych, lecz nakłonienie do przemyśleń nad tym, jak w Polsce 
świętujemy dzień 11 listopada (czy też może czego NIE robimy, by go 
uczcić). Czy wywieszacie flagę w tym dniu? Czy uważacie, że to ważne? 
Wiąże się to poniekąd z patriotyzmem. To, co polskie, wcale nie oznacza 
złe, niemodne, przestarzałe. Do naszego życia wdzierają się obce zwyczaje 
(Helloween, Walentynki), słownictwo (cool, super), wydaje się, że polskie 
imprezy typu wianki czy dożynki są „niemodne”. Czy myślimy czasami 
o tych, którzy umarli za to, by przyszłe pokolenia (czyli my) mogły mówić
w języku ojczystym, celebrować polskie święta, żyć wolnymi od obcej 
kultury? Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Tak wiele jest polskich 
przysłów, tak obszerna i ciekawa jest historia naszego narodu, naszej 
Polski, Polski, na którą każdy z nas ma swój mały wpływ, może ją niszczyć 
lub budować, ulepszać.
Naprawdę nie widzę żadnego racjonalnego wytłumaczenia, by nie 
wywiesić flagi 11 listopada. Pamiętajmy, że jest to nasze święto, które nie 
może popaść w niepamięć, nie możemy nim wzgardzić.
Bo czymże byłby naród, bez swoich obyczajów, bez swojej historii?   

Zuza

Andrzejki
Skąd się wzięły Andrzejki?
Święty Andrzej to opiekun pobożnych panien na wydaniu. Jednak jaki ma 
on związek z wróżbami? Do końca nie mamy pewności, dlaczego właśnie 
Andrzejki są dniem, kiedy można uchylić rąbka tajemnicy i zajrzeć w 
przyszłość. Najprawdopodobniej zwyczaj ten bierze swoje początki z daty, 
a jest ona datą przełomu. Dzień św. Andrzeja bowiem kończy rok kościelny 
i obrzędowy i rozpoczyna adwent. 
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Andrzejkowe wróżby
Wróżby z kartami
Na stoliku rozłożone są karty, uczestnik zabawy podchodzi i wybiera jedną 
z nich, zaś wróżka odczytuje związaną z ta kartą wróżbę:
6 – Aby poprawić atmosferę w szkole, lepiej nie 

plotkuj
7 – Szykują się niespodzianki. Miłe lub złe. To 
będzie zależało od Ciebie. Może ogarnąć Cię nagły 
lęk. Nie bój się. Ciesz się tym, co masz.
8 – Ostatnio niezbyt dobrze Ci się wiodło w szkole, 
ale nie poddawaj się. Koniec kłopotów blisko.
9 – Możesz trochę się nudzić, narzekać. 
Rzeczywiście te najlepsze dni wciąż przed Tobą. 
Skoncentruj się na odrabianiu lekcji. To co masz 
zrobić jutro – zrób dziś !
10 – Karta wróży ci wiele rozrywek. Jakieś miłe spotkanie, dyskoteka, 
ciekawy film w kinie.
Walet – Nie szalej podczas zabaw – możesz złamać nogę!
Dama – Rok będzie pracowity i trzeba będzie zrezygnować z niektórych
przyjemności.
Król – Nie wywołuj niepotrzebnych spięć i ni kłóć się z koleżanką lub 
kolegą.
AS – Dobre pomysły i pracowitość doczekają się uznania w szkole / pracy 
w postaci nagrody.
Wróżba z zapałki
Pomyśl sobie życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi łebkami 
do góry. Jeżeli zapałki będą palić się “ku sobie”, życzenie się spełni w ciągu 
roku, a jeśli nie –będziesz musiała dłużej poczekać na jego realizację.
Karteczki pod poduszki
Przed pójściem spać spiszmy na karteczkach męskie (damskie) imiona       

i włóżmy je pod poduszkę. Rano, zaraz po przebudzeniu wyciągnijmy jedną 
z nich. Imię, które odczytamy zmieni w nasze życie.
   

Zuza&Monika (                                                                                        
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Specjalnie dla Was….

� 27 października fani żużla tłumnie przybyli do auli. Gościliśmy bowiem    
w naszej szkole zawodników Unii Leszno: Jarosława Hampela, Sławomira 
Musielaka i Kamila Adamczewskiego, którzy oczywiście zostali powitani 
gorącymi oklaskami. Na wstępie Jarosław Hampel powiedział: – Witamy 
was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do waszej 
szkoły. Bardzo cenimy sobie możliwość spotykania się z naszymi kibicami 
przy takich okazjach. Wiem, że wielu z was na bieżąco śledzi wyniki Unii 
Leszno. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy wielokrotnie dawali 
wam powody do zadowolenia 
z naszej postawy. W czasie 
spotkania dzieci zasypały 
żużlowców pytaniami. Nie 
zabrakło zainteresowania 
rozmowami, jakie Unia Leszno 
prowadzi z Nickim Pedersenem 
oraz osobą kandydata na 
stanowisko trenera lub menedżera 
drużyny. Żużlowcy zorganizowali 
też krótki konkurs wiedzy o Unii 
Leszno. Na koniec spotkania 
zawodnicy długo i cierpliwie 
rozdawali autografy, między 
innymi dla czytelników naszej 
„Gimzetki”.  

Patty xD
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Dart
Darts to gry, których celem jest trafianie lotkami w tarczę zawieszoną na 
ścianie.  Jest to zarówno profesjonalny sport, jak 
i tradycyjna rozrywka. Rzutki są bardzo popularne w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii.
W standardowej grze tablica powinna 
być zawieszona w taki sposób, by jej 
środek znajdował się na wysokości 
1,73 m od podłogi. Linia, z której 
gracz rzuca musi znajdować się 
w odległości 2,37m od tarczy.
Profesjonalne lotki są całkowicie 
rozbieralne. Masa lotek jest ściśle 
określona. Im cięższe lotki, tym 
więcej siły trzeba użyć do ich wbicia 
w tarczę, ale wzrasta dzięki temu 
stabilność ich lotu.
Pojedyncza rozgrywka, inaczej "leg" 
jest pojedynkiem między dwoma 
zawodnikami, którzy na przemian 
wykonują trzy rzuty do tarczy. Wygrywa gracz, który pierwszy 
osiągnie założoną ilość punktów, zazwyczaj 301 lub 501. Punkty 
odlicza się do tyłu np. od 501 aż do 0. Ostatni rzut musi zredukować 
wynik gracza do zera. Jeżeli rzut da wynik ujemny, przywracany jest 
stan z ostatniej kolejki i zaczyna się kolejka drugiego zawodnika.
Najstarszą istniejącą organizacją darta jest British Darts Organisation 
założona w 1973 roku. Corocznie w okresie noworocznym odbywają 
sięMistrzostwa Świata w darcie.
W Polsce działa kilka organizacji np. Polska Federacja Darta.
Obecnym mistrzem świata jest Phil Taylor.

Filip Majchrzak
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Światowy dzień życzliwości i pozdrowień to święto 

przypadające na 21 listopada, które można obchodzić, nie robiąc nic 
szczególnego – wystarczy jeden uśmiech i kilka miłych słów. 
Pomysł tego święta narodził się jesienią 1973 roku w Stanach 
Zjednoczonych, w odpowiedzi na konflikt pomiędzy Egiptem 
a Izraelem. W naszych latach jego popularność rosła i obecnie można 
powiedzieć, że jest obchodzone na całym świecie. Zachęcamy więc 
wszystkich, aby tego dnia okazać trochę życzliwości zarówno tym 
bardziej, jak i mniej lubianym.

PRZEPIS NA…    

Sernik z rosą
Ciasto
3 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 kostka margaryny
1 całe jajko
2 żółtka
5 łyżek cukru

Zagnieść ciasto  i rozłożyć na blasze.

Masa
4 kostki sera (lub wiaderko homogenizowanego)
2 całe jajka
4 żółtka
2,5 szklanki mleka
0,5 szklanki oliwy
2 budynie śmietankowe
1 szklanka cukru

Wszystko zmiksować, wylać na blachę, piec 45min W temp 180ºC
Pozostałe białka ubić z 1 szklanką cukru, wylać na ciasto i piec 30 min. 

Łączny czas pieczenia 75min.  Magda
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HOROSKOP                                       

Byk-Byki uczące się przez cały miesiąc mają zielone światło do intensywnej 
nauki. Egzaminy, klasówki, nawet u ostrych nauczycieli powinny zakończyć się 
sukcesami.
Baran-Możesz przeżyć romantyczne chwile u boku stałego partnera lub poznać 
kogoś, kto okaże się tym, kogo od dawna szukasz. Pamiętaj jednak, że te planety 
mogą również przynieść lenistwo i samopobłażanie.
Bliźnięta-Dotychczasowe hobby może stać się twoim nowym zawodem, dzięki 
któremu poczujesz się spełniona/y i zadowolona/y z życia. Ale pamiętaj także, 
że w tym miesiącu jest również czas na rozwiązywanie problemów, nadrabianie 
zaległości i stawianie czoła rosnącym wymaganiom.
Rak-Mimo różnych komplikacji nie bój cię marzyć ani wspierać myślami wysoko. 
To właśnie na czubkach drzew rosną najdorodniejsze owoce. Pamiętaj o tym 
codziennie, kiedy będziesz stawiała czoła codzienny problemom.
Lew-Listopad okazać się może dla ciebie prawdziwym majem, pod warunkiem, 
że powstrzymasz zaborczość w stosunku do drugiej połowy.
Panna-Chociaż za oknami jesienna szaruga i niskie temperatury, czekają cię 
naprawdę gorące dni. Wpływ Wenus sprawi, że zapragniesz kochać i być 
kochaną/nym.
Waga-Za sprawą Słońca w twoim znaku miesiąc rozpoczniesz z dużą dawką 
energii i zapału do pracy. Wszystkie te sprawy, które odkładałeś/aś "na potem" 
teraz załatwisz w jednej chwili.
Skorpion-Pewność siebie ułatwi załatwienie wielu ważnych spraw. Zaczniesz 
szanować swój czas i nauczysz się odmawiać.
Strzelec-Możesz teraz liczyć na pomoc ze strony przyjaciół i zwierzchników 
w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów. Twoja wrodzona ambicja 
i umiejętność radzenia sobie w trudniejszych momentach nie zawiodą cię i teraz.
Koziorożec-postaraj się być wyrozumiała/y dla innych, przymykać oczy na ich 
słabości i niedociągnięcia, a gwarantujemy, że mniej się będziesz denerwować, 
a tym samym poczujesz się lepiej.
Wodnik-Bez najmniejszych oporów możesz śmiało realizować odważne 
przedsięwzięcia i to nie tylko zawodowe. Planety sprzyjają rozwiązywaniu 
wszelkich konfliktów i nieporozumień.
Ryby-Zapowiada się dosyć nerwowy miesiąc, wszystko będzie na wczoraj, 
a najbliżsi będą mieli pretensje o wszystko. Nie daj się zwariować i pamiętaj 
o swoich potrzebach, a zwłaszcza o regularnym odżywianiu.
                                                                                

   Zuza&Monika                                                                                         
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Odgadnij niemieckie nazwy zwierząt i wpisz je w odpowiednie 
miejsca krzyżówki. Litery z pól oznaczonych cyframi tworzą hasło. 

Miłej zabawy

1 7

2 1

3 4 2 11

4 5

5 6

6 9 3

7 8 10

Marta


