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SŁOWNIK SLANGU MŁODZIEŻOWEGO

xD 
Emotikon najczęściej wyrażający
śmiech z czegoś dziwnego, co jednak
nas bawi.

Yolo
Z angielskiego: "You only live once",
czyli "Żyje się tylko raz".

z angielskiego "Laughing out
loud", czyli śmiać się w głos.

Oznacza "Hugs and kisses", po
polsku można przetłumaczyć jako
"Buziaki, uściski" .

LMAO  
Z angielskiego: "Laughing my ass off",
czyli "Śmiać się do rozpuku."

Slang służy najczęściej młodym
ludziom do szybkiego komunikowania
się między sobą w grach, smsach lub
wiadomościach. Większość skrótów
bierze się właśnie z chęci jak
najszybszego wyrażenia swoich myśli. 
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I N S P I R A C J E dla jesieniary

Jesienne lampiony i
girlandy
Do ich wykonania
potrzeba niewielu
materiałów: kilku
szklanek, świeczek,
sznurka, jesiennych
liści i owoców
jarzębiny. Świeczniki
bardzo efektownie
wyglądają także w
towarzystwie małych,
różnokształtnych dyń.

"Jesieniara" to słowo, które w 2019 roku zajęło drugie
miejsce w plebiscycie młodzieżowego słowa roku
zorganizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jesieniara to dziewczyna, która jest miłośniczką jesieni.
Manifestuje to przez ubiór, wygląd pokoju, nastrój itp.
Często też lubi spędzać jesienne wieczory pod kocem,
pijąc herbatę i czytając książki.
Pewnie w naszej szkole znajdzie się niejedna jesieniara,
która kocha ten klimatyczny czas i inspiruje się wszystkim
co ta pora roku roztacza wokół. 
Właśnie dla Was prezentujemy kilka pomysłów na wystrój
pokoju.

Opracowanie:
M. Szmyt
B. Karzyńska
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Jesień to pora roku, która dla osób lubiących czytać oznacza same
przyjemności. Dłuższe wieczory są znakomitym pretekstem do
wyciągnięcia z szafy miękkiego koca i zatopienia się w dobrej
książce. W tym jesiennym okresie na rynku czytelniczym pojawia
się tyle nowości, że ciężko się zdecydować na konkretny tytuł. Ja
sięgnęłam po dwie pozycje i w obu przypadkach był to strzał w
dziesiątkę! Obie książki naprawdę warto przeczytać!

Ta książka już
od kilku
pierwszych
stron wywarła
na mnie duże
wrażenie i po
zaledwie
chwili
czytania, już
wiedziałam, że
szybko jej nie
odłożę.
Momentalnie
zatopiłam się
w świecie
bohaterów -
Kacpra i Niny.
Z
zaciekawieniem

śledziłam ich
losy, chwilami
nie
dowierzałam,
momentami
czułam gniew,
strach,
radość. 
Udzielały mi
się wszystkie
emocje tych
młodych
ludzi.  Ta
poruszająca
książka o
gniewie,
nieuzasadnionej
nienawiści,
przemocy

w szkole i
hejcie
otworzyła mi
oczy na
problemy,
które mogą
dotknąć
każdego z nas.
Uważam, że tą
książkę
powinien
przeczytać
każdy
nastolatek,
by wiedzieć
jak bronić się
przed hejtem,
ale także by
nigdy

nie znaleźć się
po tej drugiej
"złej" stronie.

„Dziewczynka
z parku” to
moja kolejna
propozycja.
To piękna
opowieść o
przyjaźni,
smutku i
tęsknocie,
ale także o
nadziei i
miłości.
Opowieść o
wspomnieniach,
które bolą, a
jednocześnie
są tym, co
mamy

najcenniejszego.
Główną
bohaterkę –
Andzię
dotyka
śmierć
ukochanego
taty. Jak uda
jej się
„oswoić” żal i
smutek? Czy
Andzi
pomoże
pamięć o
pewnej
tajemnicy
powierzonej
przez tatę?
Przeczytajcie
koniecznie tę
historię.

Opracowanie:
H.Lewicka
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BŁĄD JAKO KROK DO SUKCESU

Wszyscy zmagamy się z błędami, każdy je popełnia. Często myślimy 
o błędzie jako o czymś negatywnym. Nie potrafimy pogodzić się z
porażką, wciąż ją rozpamiętujemy. Tymczasem nasze błędy często
prowadzą nas do sukcesów. 

Levi Strauss
pojechał do
Kalifornii, aby
szukać złota i
tym sposobem
się wzbogacić.
Nie był jednak
dobrym
górnikiem,
więc zamiast
szukać złota,
zaczął szyć
górnikom
spodnie

z płótna, co
zaowocowało
sukcesem.
Wszyscy
znamy dżinsy
Levi Strauss.

Firma Diamond
Fields została
założona w
celu
poszukiwania
diamentów,
jednak główny
geolog firmy
popełnił błąd.
W wyniku tego,
zamiast
znaleźć
diamenty,
odkryto
największe na
świecie złoża
niklu. W
związku z tym
nowym
znaleziskiem
akcje spółki
poszły ostro w
górę.

Michael Jordan
jest znany z
powiedzenia:
"W mojej
karierze nie
trafiłem

ponad 9000
rzutów.
Przegrałem
ponad 300
meczy. 26 razy
wykonywałem
decydujący
rzut i nie
trafiłem. Wiele,
wiele razy
odnosiłem
porażki w
życiu. I dzięki
temu
wszystkiemu
odniosłem
sukces."

Porażka jest
okazją do
przerobienia
cennej lekcji.
Daje
możliwość do
nauczenia się
czegoś
nowego. Tak
jest na
przykład z
nauką jazdy na
rowerze.
Najpierw
popełniamy
błąd za
błędem. Aż
nagle
przestajemy
upadać,
zaczynamy
pedałować, a
rower w jakiś
magiczny
sposób
zaczyna się
stabilnie i
coraz szybciej
poruszać. To
magia ukryta w
błędach. Nie
warto być zbyt
zachowawczym
i nigdy nie
podejmować
ryzyka. Kto nie
ryzykuje,

nigdy nie zrobi
postępów.
Wielu ludzi
odniosło
sukces w
życiu,
ponieważ
popełnili wiele
błędów i za
każdym razem
uczyli się
czegoś
nowego.
Opracowanie:
H.Lewicka
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GWIAZDY BEZ MATURY

Agnieszka Chylińska - do egzaminu
dojrzałości nie podeszła, bo wolała
zająć się karierą.

Kamil Bednarek- piosenkarz nie podszedł do
matury, bo trasa koncertowa go wykańczała i
nie czuł się na siłach by podchodzić do
egzaminów.

Kayah- artystka podczas matury nagrywała
swoją pierwsza płytę i egzamin ją ominął.
Najzabawniejsze w tej historii jest to, że w tym
roku Kayah wręczała złotą płytę reperowi o
pseudonimie Mata za album pt. „100 dni do
matury”;)

Edyta Górniak-wokalistka była w czasie matur
zajęta musicalem „Metro” na Brodway’u ,a na
początku kariery nie umiała języka
angielskiego i piosenki śpiewała fonetycznie.

Opracowanie: A. Brzezińska
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PRZEPIS NA CIASTO DYNIOWE

SKŁADNIKI

5 jaj
250 g masła
1,5 szklanki mąki pszennej
0,5 szklanki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
2 szklanki startej dyni
1,5 szklanki cukru

PRZYGOTOWANIE

Roztop w rondelku masło i odstaw,
żeby wystygło. Jajka wbij do misy
robota, wsyp cukier i ubij kogel-
mogel. Miksując dodaj roztopione
masło i startą dynię. Mąkę pszenną i
ziemniaczaną, proszek do pieczenia,
sodę i cynamon przesiej przez sitko i
dodaj do zmiksowanych jajek z dynią,
wymieszaj. Blachę wysmaruj masłem,
wysyp na to bułkę tartą i wylej na nią
ciasto. Piekarnik rozgrzej do 180
stopni i wstaw ciasto na 45 min. Po
tym czasie wyjmij ciasto.

Opracowanie: Z. Urban, J. Zakrzewska

Wiele osób na
Halloween
przebiera się w
tematyczne
kostiumy i robi
domówki, a
najmłodsi
odwiedzają
sąsiadów z
hasłem cukierek,
albo psikus. W
tym roku ze
względu na
pandemię,
Halloween ma
nieco inną formę.
Z pewnością
większość osób
ten czas spędzi w
domu, dlatego
pomocne będą
pomysły na
tematyczne

zabawy dla
dzieci, jak i
dorosłych.
Wystarczy
odrobina
kreatywności, a z
pewnością ten
czas będzie
wyjątkowy dla
każdego!

                H A L L O W E E N 
                  zabawy dla dzieci i dorosłych

Mumia - to idealna zabawa na
Halloween dla dzieci i dorosłych! Aby
ją wykonać potrzebny będzie papier
toaletowy w rolkach. Każdy uczestnik
zabawy dobiera się w pary i otrzymuje
jedną rolkę papieru. Następnie jedna
osoba jest mumią, a druga owija ją w
papier. Wygrywa ta para, która
najszybciej poradzi sobie z zadaniem.

Poszukiwacze skarbów - do tej
zabawy potrzebujecie dużo słodkości.
Wystarczy, że pochowacie cukierki w
domu w różnych zakamarkach, a
następnie rzucicie innym wyzwanie.
Kto znajdzie najwięcej smakołyków
ten wygrywa!

Straszne balony - do tej zabawy
będą potrzebne wam balony i
markery. Każdy uczestnik ma za
zadanie nadmuchać swój balon, a
następnie markerem narysować
na nim straszydło. Następnie
możecie usiąść w kole i zgadywać,
co kto narysował.

Głuchy telefon - ta zabawa rozbawi
was do łez! Tradycyjny głuchy
telefon zamieńcie w
Halloweenowy. Możecie wymyślać
straszne hasła i przekazywać je
dalej!
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	I N S P I R A C J E
	dla jesieniary
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	Do ich wykonania potrzeba niewielu materiałów: kilku szklanek, świeczek, sznurka, jesiennych liści i owoców jarzębiny. Świeczniki bardzo efektownie wyglądają także w towarzystwie małych, różnokształtnych dyń.
	Jesień to pora roku, która dla osób lubiących czytać oznacza same przyjemności. Dłuższe wieczory są znakomitym pretekstem do wyciągnięcia z szafy miękkiego koca i zatopienia się w dobrej książce. W tym jesiennym okresie na rynku czytelniczym pojawia się tyle nowości, że ciężko się zdecydować na konkretny tytuł. Ja sięgnęłam po dwie pozycje i w obu przypadkach był to strzał w dziesiątkę! Obie książki naprawdę warto przeczytać!
	Ta książka już od kilku pierwszych stron wywarła na mnie duże wrażenie i po zaledwie chwili czytania, już wiedziałam, że szybko jej nie odłożę. Momentalnie zatopiłam się w świecie bohaterów - Kacpra i Niny. Z zaciekawieniem
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	„Dziewczynka z parku” to moja kolejna propozycja. To piękna opowieść o przyjaźni, smutku i tęsknocie, ale także o nadziei i miłości. Opowieść o wspomnieniach, które bolą, a jednocześnie są tym, co mamy
	najcenniejszego. Główną bohaterkę – Andzię dotyka śmierć ukochanego taty. Jak uda jej się „oswoić” żal i smutek? Czy Andzi pomoże pamięć o pewnej tajemnicy powierzonej przez tatę? Przeczytajcie koniecznie tę historię.

	BŁĄD JAKO KROK DO SUKCESU
	Wszyscy zmagamy się z błędami, każdy je popełnia. Często myślimy  o błędzie jako o czymś negatywnym. Nie potrafimy pogodzić się z porażką, wciąż ją rozpamiętujemy. Tymczasem nasze błędy często prowadzą nas do sukcesów.
	Levi Strauss pojechał do Kalifornii, aby szukać złota i tym sposobem się wzbogacić. Nie był jednak dobrym górnikiem, więc zamiast szukać złota, zaczął szyć górnikom spodnie
	z płótna, co zaowocowało sukcesem. Wszyscy znamy dżinsy Levi Strauss.
	Firma Diamond Fields została założona w celu poszukiwania diamentów, jednak główny geolog firmy popełnił błąd. W wyniku tego, zamiast znaleźć diamenty, odkryto największe na świecie złoża niklu. W związku z tym nowym znaleziskiem akcje spółki poszły ostro w górę.
	ponad 9000 rzutów. Przegrałem ponad 300 meczy. 26 razy wykonywałem decydujący rzut i nie trafiłem. Wiele, wiele razy odnosiłem porażki w życiu. I dzięki temu wszystkiemu odniosłem sukces."
	Porażka jest okazją do przerobienia cennej lekcji. Daje możliwość do nauczenia się czegoś nowego. Tak jest na przykład z nauką jazdy na rowerze. Najpierw popełniamy błąd za błędem. Aż nagle przestajemy upadać, zaczynamy pedałować, a rower w jakiś magiczny sposób zaczyna się stabilnie i coraz szybciej poruszać. To magia ukryta w błędach. Nie warto być zbyt zachowawczym i nigdy nie podejmować ryzyka. Kto nie ryzykuje,
	nigdy nie zrobi postępów. Wielu ludzi odniosło sukces w życiu, ponieważ popełnili wiele błędów i za każdym razem uczyli się czegoś nowego.
	Opracowanie: H.Lewicka
	Michael Jordan jest znany z powiedzenia: "W mojej karierze nie trafiłem

	GWIAZDY BEZ MATURY
	Kayah- artystka podczas matury nagrywała swoją pierwsza płytę i egzamin ją ominął. Najzabawniejsze w tej historii jest to, że w tym roku Kayah wręczała złotą płytę reperowi o pseudonimie Mata za album pt. „100 dni do matury”;)
	Kamil Bednarek- piosenkarz nie podszedł do matury, bo trasa koncertowa go wykańczała i nie czuł się na siłach by podchodzić do egzaminów.
	Agnieszka Chylińska - do egzaminu dojrzałości nie podeszła, bo wolała zająć się karierą.
	Edyta Górniak-wokalistka była w czasie matur zajęta musicalem „Metro” na Brodway’u ,a na początku kariery nie umiała języka angielskiego i piosenki śpiewała fonetycznie.

	H A L L O W E E N
	zabawy dla dzieci i dorosłych
	Wiele osób na Halloween przebiera się w tematyczne kostiumy i robi domówki, a najmłodsi odwiedzają sąsiadów z hasłem cukierek, albo psikus. W tym roku ze względu na pandemię, Halloween ma nieco inną formę. Z pewnością większość osób ten czas spędzi w domu, dlatego pomocne będą pomysły na tematyczne
	zabawy dla dzieci, jak i dorosłych. Wystarczy odrobina kreatywności, a z pewnością ten czas będzie wyjątkowy dla każdego!
	Mumia - to idealna zabawa na Halloween dla dzieci i dorosłych! Aby ją wykonać potrzebny będzie papier toaletowy w rolkach. Każdy uczestnik zabawy dobiera się w pary i otrzymuje jedną rolkę papieru. Następnie jedna osoba jest mumią, a druga owija ją w papier. Wygrywa ta para, która najszybciej poradzi sobie z zadaniem.
	Straszne balony - do tej zabawy będą potrzebne wam balony i markery. Każdy uczestnik ma za zadanie nadmuchać swój balon, a następnie markerem narysować na nim straszydło. Następnie możecie usiąść w kole i zgadywać, co kto narysował.
	Głuchy telefon - ta zabawa rozbawi was do łez! Tradycyjny głuchy telefon zamieńcie w Halloweenowy. Możecie wymyślać straszne hasła i przekazywać je dalej!
	Poszukiwacze skarbów - do tej zabawy potrzebujecie dużo słodkości. Wystarczy, że pochowacie cukierki w domu w różnych zakamarkach, a następnie rzucicie innym wyzwanie. Kto znajdzie najwięcej smakołyków ten wygrywa!

	PRZEPIS NA CIASTO DYNIOWE
	SKŁADNIKI 5 jaj 250 g masła 1,5 szklanki mąki pszennej 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej 1 łyżeczka proszku do pieczenia 1 łyżeczka sody oczyszczonej 1 łyżeczka cynamonu 2 szklanki startej dyni 1,5 szklanki cukru
	PRZYGOTOWANIE Roztop w rondelku masło i odstaw, żeby wystygło. Jajka wbij do misy robota, wsyp cukier i ubij kogel-mogel. Miksując dodaj roztopione masło i startą dynię. Mąkę pszenną i ziemniaczaną, proszek do pieczenia, sodę i cynamon przesiej przez sitko i dodaj do zmiksowanych jajek z dynią, wymieszaj. Blachę wysmaruj masłem, wysyp na to bułkę tartą i wylej na nią ciasto. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni i wstaw ciasto na 45 min. Po tym czasie wyjmij ciasto.



