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Minął pierwszy miesiąc Nowego Roku, mam nadzieje, że podjęliście różne
noworoczne postanowienia. Warto wiedzieć, że wytrwałość w
postanowieniach jest gwarantem sukcesu. Już w tym roku nasze
koleżanki i nasi koledzy z klasy VI zaczną przygodę z reformą oświaty,
nie pójdą do gimnazjum, a do VII klasy w podstawówce. Za nami już
pierwszy semestr tego roku szkolnego. Mam nadzieję, że dla wszystkich
zakończył się pomyślnie. Jesteśmy więc już w połowie drogi do wakacji!
A mówiąc o przerwach w nauce, choć tak naprawdę ich nie ma, ponieważ
człowiek codziennie uczy się czegoś nowego. Przypominam, że zbliżają się
też ferie zimowe. Z tego powodu chcielibyśmy ogłosić konkurs na
fotokolaż pt. „Moje ferie”. Więcej szczegółów na końcu numeru.
Każdy z nas chciałby być dobrze postrzegany
nie tylko przez rówieśników, ale i dorosłych.
Już Adam Mickiewicz mawiał, że grzeczność
nie jest nauką łatwą, dlatego rozpoczynamy
drukowanie artykułów uczniowskich na
temat dobrych manier. Zachęcamy do
dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami
w tym zakresie a przede wszystkim
do lektury tych publikacji.
Zapraszamy również do naszego Kącika Kucharskiego na kolejny
przepyszny przepis. Tym razem podzielę się z jak zrobić ciasto z
naleśników. Ten pozornie zwykły przepis pozytywnie zaskoczy Waszych
bliskich. Przeczytacie też zabawne limeryki autorstwa klasy szóstej.
Jestem pewna, że Was rozśmieszą, zaskoczą lub oburzą. W odpowiedzi
na Wasze pytania, co przeczytać i obejrzeć w czasie ferii,
przygotowaliśmy kilka propozycji. Mam nadzieję, że Was zadowolą. Ale
też koniecznie przeczytajcie artykuł naszego kolegi „Idealne miasto”. A
teraz zapraszam wszystkich do lektury nowego numeru „Kuriera…”.
Zosia Robinska IG
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Kłopoty z „odnoszeniem zwycięstwa” i
„ponoszeniem klęski” - językowy savoir vivre
Warunkiem nienagannego stylu jest poprawność językowa. Wymaga
ona stosowania się do ustalonych w języku norm, a więc
przestrzegania wszelkich prawideł w odmianie wyrazów, ich łączeniu
w związki wyrazowe.
Dziś podajemy przykłady najczęściej popełnianych przez Was błędów.
Oto one:
 Wziąść -zamiast wziąć
 Po najmniejszej linii oporu
-zamiast - po linii najmniejszego
oporu
 Rok dwutysięczny siedemnasty - zamiast – rok dwa tysiące
siedemnasty
 Na świetlicy - zamiast - w świetlicy
 Tą książkę - zamiast - tę książkę
 W każdym bądź razie - zamiast - w każdym razie
 Proszę panią- zamiast - proszę pani
 Przestrzegać przepisy - zamiast - przestrzegać przepisów
 Siedemnasty luty – zamiast - siedemnastego lutego
 Cofać się do tyłu – zamiast po prostu - cofać się
Zapamiętajcie:
 Odnosić korzyść - ponosić karę
 Odnosić pożytek - ponosić konsekwencje
 Odnosić sukces - ponosić porażkę
 Odnieść zwycięstwo - ponieść klęskę
Od redakcji
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Z humorem przez świat.
Zapraszamy do udziału w konkursie: Wybierz najlepszy limeryk z niżej
podanych.
Swoją propozycję prześlij na adres redakcji: k.krysiuk@zawisza.szkola.pl
A oto teksty:
1. Donald Trump Prezydent Stanów
Bardzo nie lubił Meksykanów
Mur zaplanował
Potem zbudował
I stracił wielu fanów.
(autor – K. Szymkowicz)
2. Śnieg spadł na Obamę pewnej zimy
Dziwi się Ameryka i dziwią się Chiny
Ludzie się ślizgają
Auta zamarzają
Wszędzie lód, bo w elektrowniach nie dymią kominy.
(autor – M. Tudek)
3. Siedział Jaruś na taborecie
W swym ślicznym nowym kaszkiecie
Zerwał się wiatr północny
Taboret porwał Wszechmocny
Prezes zleciał jak w kabarecie
(autor – Anonim)
4. Słów mi na ten limeryk brakuje
Okropnie się przez to czuję
Chciałabym iść spać
A tu muszę wodę lać
I pewnie dostanę tróję
(autor – Z. Majkowska)
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Miasto idealne
W jednym z ostatnich artykułów opisałem Le Corbusiera,
modernistycznego architekta (notabene modernistyczne wartości, takie
jak sekularyzm czy obiektywna nauka bardzo mi odpowiadają). Od lat
mój gniew (a także bezsilną rozpacz) budzi bałagan architektoniczny.
Jest to temat na osobną książkę (np. ,,Wrzask w przestrzeni”).
Większość miast zachowuje swój historyczny układ. Powoduje to
zakorkowanie i nieprzejezdność wielu ulic. Uliczki tworzą chaotyczny
labirynt. Innym problemem są połacie zieleni w Warszawie. Parki,
drzewa przy drogach, zaniedbane trawniki, pola uprawne (sic! Tak , w
stolicy 40 milionowego kraju znajdują się pola uprawne). Przez to
miasto puchnie i rozlewa się coraz dalej, wchłaniając okoliczne wioski.
To powoduje, że dojazd z przedmieść do centrum może zająć 2 godz.
Budowano na żywioł, nie myśląc o parkingach, co teraz rodzi problemy.
Mój projekt metropolii idealnej na ok. 8 mln osób

Transport
Moje miasto zaprojektowałem tak, aby było wygodne i praktyczne.
Wszystkie ważne ulice tworzą siatkę prostokątów. Drogi szybkiego
ruchu dzielą miasto na prostokątne sektory. Drogi kolejnej kategorii
wyodrębniają osiedla w dzielnicach. W mieście są 3 arterie
komunikacyjne. Na arterię składa się 4-pasmowa autostrada w
szklanym, dźwiękochłonnym tunelu, linia metra i szybkiej kolejki
podziemnej i naziemnej, tramwaje oraz chodniki. Dwie arterie krzyżują
się w centrum miasta, trzecia zaś okala miasto dookoła. W każdej
dzielnicy znajduje się duży, wielopoziomowy parking.

5

Cały wygląd miasta kontrolowany
jest przez plany zagospodarowania
terenu. W jego centrum znajdują się nowoczesne wieżowce i
apartamenty. Dalej zlokalizowane są wygodne bloki na wzór Jednostki
Marsylskiej, wyposażone są w szybkie windy. Na dachach widnieją
ogrody, place zabaw a nawet baseny i boiska. Dalej znajdują się wille i
domy jednorodzinne (jak na Saskiej Kępie). W mieście jest stosunkowo
duże zagęszczenie osób na metr kwadratowy. Dzięki temu miasto
zajmuje mniejszą przestrzeń przy takiej samej ilości mieszkańców.

Rodzaje budynków

Aby miasto było zwarte nie
ma w nim za dużo zieleni.
W miejscu jednej dzielnicy znajduje się park. W każdej dzielnicy
znajduje się niewielki futurystyczny skwerek. Za granicami miasta
znajduje się pas lasów szeroki na kilka kilometrów. Ma on zapobiegać
rozrostowi przedmieść i uczynić dojazdy z okolicznych wiosek
nieopłacalne. Na dachach domów lśnią baterie słoneczne. Co druga
latarnia zasilana jest za pomocą solaru i turbiny wiatrowej. Drzewa
rosną też na balkonach niektórych bloków (zob. Bosco Verticale).
P.S.
Jeśli ktoś się nie zgadza z powyższymi wywodami, niech wyśle do
redakcji felieton, chętnie wejdę w polemikę .
Krzysztof Galla

Zieleń i energia odnawialna
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Ciasto Naleśnikowe
Ten naprawdę prosty przepis pozytywnie zaskoczy wszystkich.
Zaimponujcie pomysłowością i dostosujcie ten przepis do swoich potrzeb.
Życzę miłego gotowania .
 Mleko – 1,5 szklanki
 Woda gazowana – 1,5 szklanki Jajka – 2
 Mąka – 1,5 szklanki
 Sól – szczypta
 Cukier waniliowy – 1 łyżeczka
 Cukier – 0,5 szklanki
Do dużej miski wsypać makę. Do niej dodać jajka i wymieszać.
Następnie wlać wodę oraz mleko. Po zmiksowaniu dodać cukier, sól
oraz cukier waniliowy. Na patelnię wlewać masę chochlą. Naleśnik musi
być cienki. W razie potrzeby dolać troche wody. Zrobione naleśniki
pozostawić do ostudzenia i przygotować nadzienie. Moż to być np.:
ulubiony serek lub dżem. Ja jednak wybrałam coś innego.
 Banan – 2
 Masło orzechowe – według upodobania (ja dałam około 6 dużych
łyżek)
Banany zblendować, a następnie dodać do nich masło orzechowe.
Ponownie zblendować. Masą smarować całą powierzchnię naleśnika. Na
to nałożyć następnego. Kontynuować aż uzyska się zadawalającą
wysokość ciasta. Gotowy tort można posmarować po bokach in a górze.
Gdy się skończy, kroić pionowo (jak zwykłe ciasto).
SMACZNEGO 

7

Czy grzeczność jest łatwą nauką?
,,Grzeczność nie jest rzeczą małą:
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje”
Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz”
Tak mawiał jeden z bohaterów „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza – Sędzia. Kiedyś przywiązywano większą wagę do
znajomości zasad dobrego zachowania. Szlachta imponowała
znajomością obyczajów.
Dzisiaj znajomość obyczajów nie jest na topie. Wielu z nas nie wie
jak się zachować w rozmaitych sytuacjach. Dawne normy zachowania
uległy albo zapomnieniu, albo zmieniły się. Oczywiście obowiązuje
grzeczność wobec osób starszych. Część z nas ustępuje miejsca w
autobusie. Dobrze wychowani nie zapominają też o ,,magicznych
słowach”. Przy jedzeniu, zwłaszcza przy bardziej uroczystych posiłkach
zachowujemy się często według nakazów tradycji.
Etykieta jest jednak coraz mniej stosowana. Nie wszyscy wiemy,
jak należy składać wizyty, podejmować gości, korespondować. W
zapomnienie poszła umiejętność konwersacji. Nie traktuje się z
należnym respektem osób wybitnych, zasłużonych.
Dzisiejszy widok wielu młodych ludzi z nosami utkwionymi w ekranach
smartfonów (nawet w trakcie ważnych wydarzeń) nie jest obrazem
budującym.
Uważam, że warto było odejść od niektórych, nieużytecznych zasad,
natomiast powinno się kultywować te wzorce, które pomagają nam
współżyć z innymi ludźmi. Jednocześnie musimy wypracować nowe,
adekwatne do wyzwań współczesności normy. Pierwsze inspiracje może
dostarczyć nam na przykład lektura „Etykietnika Towarzyskiego
Kubusia Puchatka”.
Zosia Robińska
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“Przepis na bycie damą”
“Być damą - savoir vivre nowoczesnej kobiety” autorstwa Candace
Simpson-Giles to książka dla eleganckich (lub chcących za takie
uchodzić) młodych pań doradzająca jak się zachować w różnych
sytuacjach. Podzielona jest na rozdziały (Dama zawsze wie co
powiedzieć, Dama a protokól, Dama na kolacji, Jak być damą w życiu
codziennym, Dama w biurze, Dama wśród przyjaciół, Dama wyprawia
przyjęcie, Dama wybiera się na przyjęcie, Dama ubiera się i Dama dba o
siebie) a każdy z nich ma liczne podrozdziały oraz listy porad i złotych
zasad. Na przykład w rozdziale Dama na kolacji dowiadujemy się jak
“Dama rozdaje napiwki”, “Którego widelca używać”, “Jak zamawiać
wino” i “Co zrobić z serwetką”.
Candace Simpson-Giles przedstawia nam ten spis rad w formie
wyliczanki choć znajdują się tam też krótkie opisy sytuacji. Książka jest
niewątpliwie przydatna choć zawarte w niej rady nie zawsze pomagają
rozwiać prawdziwe problemy.Wrecz przeciwnie, niekiedy mam wrażnie ,
że stosujac się do nich czytelniczka zaczyna się zachowywać sztucznie,
a żadna prawdziwa dama tak nie czyni.
Tomik wygląda dziwnie bo jest wąski i wysoki – inny niż większość
książek, ale mały format sprawia, że mamy mniej kłopotu w czytaniu
lub przechowywaniu książki. Moim zdaniem troszkę szwankuje podział
rad np. “Kiedy wypada krzyczeć” w rozdziale Jak zakończyć rozmowę.
Głównym minusem tej książki jest rażąca okładka – zbyt krzykliwa I
kontrastowa. Polecam tę książkę kobietom w każdym wieku chcącym
zaimponować dobrymi manierami.
Berenika Oramus
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Konkurs
Ze względu na zbliżające się ferie zimowe chcielibyśmy ogłosić konkurs
na fotokolaż pt. “Moje ferie”.
Fotokolaż – obraz stworzony z fotografii, rysunków I innych tworzyw
ułożonych razem w kompozycję i naklejonych na kartkę.
Uwaga! Każdy fotokolaż powinien:
 Stosować się do powyższej reguły
 Być wykonany na kartce formatu A4 – A2 (nie większy)
 Być podpisany imieniem, nazwiskiem klasą
Podpisane prace oddajemy do sekretariatu lub przesyłamy zdjęcie
mailem (k.krysiuk@zawisza.szkola.pl)
Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone!!

Uwaga! Kolor magicznych winogronek i rodzaj piłeczki kauczukowej, a
także pluszaczka mogą się zmienić.
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Rebusy i łamigłówki

Odszukaj nazwy siedmiu
kontynentów.

Uzupełnij
diagram.
Pamiętaj! W każym
wierszu i każdej
kolumnie cyfry
nie mogą się
powtarzać.
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Juz w lutym nowy numer “ Kuriera z Paryskiej” !!

umer “ Kuriera z Paryskiej” !!

