
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 17  

im. Karola Wojtyły - papieża Polaka  
w Kielcach 

Nr 2 
grudzień 2007 - luty 2008 

Cena 1 zł 

W tym numerze: 

• Zdjęcia z imprez  
   szkolnych, 
• Psychotest,  
• Modne fryzury, 
• Przepis na domowe  
    ciasteczka, 
• Informacje sportowe. 

Rys. G.Wojciechowska kl. Vb 
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Uścisk ręki, krótka rozmowa z Mikołajem … 
i paczka ze słodyczami jest Twoja. 

Oto nasi laureaci i najpiękniejsze prace. 

Piękna dekoracja, wspaniałe stroje… a jaka gra aktorów! To warto było zobaczyć. 
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Podniosła atmosfera jasełek udzieliła się wszystkim  
zaproszonym gościom. 

Przy suto zastawionych stołach panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. 

Tego balu nie da się zapomnieć! 
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To spotkanie było naprawdę interesujące. 

Własnoręcznie wykonana pizza smakowała wyśmienicie. 

Wskazówki i rady pana policjanta trzeba sobie wziąć do serca. 
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 Każdy człowiek potrzebuje miłości. Uczucie to wywiera wpływ na nasze co-
dzienne zachowanie, nastroje i humory. A czy Ty czujesz się już gotowa/y do miło-
ści ? Ten test ułatwi Ci odpowiedź na to pytanie. 

 

    1. Nieznajomy chłopak/dziewczyna powiedział Ci komplement. Jak zareagujesz?  

 a) przejdę nad tym obojętnie, 

 b) będzie mi miło, 

 c) chętnie nawiążę znajomość, 

 d) potraktuję to jako przejaw tupetu. 

    2. O czym najczęściej myślisz po przebudzeniu?  

 a) o snach, które mi się śniły, 

 b) o miłym spotkaniu, którego oczekuję, 

 c) złoszczę się, że muszę wstawać, 

 d) o czekających mnie obowiązkach. 

    3. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?  

 a) jeszcze tego nie przeżyłam/łem, 

 b) raczej nie, 

 c) bardzo możliwe, 

 d) oczywiście! 

    4. Jeżeli nie masz swojego chłopaka/dziewczyny, to dlatego, że:  

 a) jeszcze tego nie chcę, 

 b) odczuwam kompleksy, 

 c) jestem zbyt zajęta/y innymi sprawami, 

 d) zawiodłam/łem się. 

    5. Jakie cechy najwyżej cenisz u swojego chłopaka/dziewczyny ?  

 a) życzliwość, 

 b) to, że jestem najważniejsza/y dla niego/niej, 

 c) podoba się moim rówieśnikom, 

 d) ma poczucie humoru i świetnie tańczy. 

Rys. P.Kumur kl. II b gim. 

Rys. I. Krzysiek kl. II b gim. 

Rys. P. Kumur kl. II b gim. 
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     6. Czy zdarza Ci się flirtować z innymi chłopakami/dziewczynami?  

 a) absolutnie, nie, 

 b) czasami, 

 c) lubię flirtować z wszystkimi, którzy mi się podobają, 

 d) nie jestem przecież niczyją własnością. 

     7. Czy jesteś zazdrosna/y?  

 a) niestety nie potrafię tego opanować, 

 b) staram się nie okazywać tego, 

 c) to by mnie upokarzało, 

 d) raczej nie. 

      8. Czy po sprzeczce czekasz, aż Twoja sympatia pierwsza wyciągnie rękę do zgody?  

 a) tak, zawsze, 

 b) dość często tak bywa, 

 c) w przypadku mojej winy czynię to pierwsza/y, 

 d) bez względu na to, kto zawinił, czekam na gest z jego/jej strony. 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI TESTU 

    Od 40 do 60 punktów. 
Twoje życie uczuciowe potrzebuje impulsu. Jesteś pełna/y wewnętrznych sprzeczności i wątpli-
wości. Z jednej strony marzysz o wielkiej miłości, z drugiej cofasz się przed najmniejszymi nawet 
jej przejawami. A może chociaż na gruncie czysto koleżeńskim wybierzesz się z kimś na spacer 
lub na tańce? 

    Od 65 do 110 punktów. 
Masz romantyczną naturę. Lubisz spacery we dwoje. Dobrze czujesz się również z tym jedynym 
w towarzystwie rówieśników. Nie chcesz jednak zbytnio angażować się uczuciowo. Uważasz, że 
przyjdzie na to czas. Przedkładasz przyjaźń nad miłość. 

    Od 115 do 160 punktów. 
Miłość znaczy dla Ciebie bardzo wiele. Jesteś nawet zaborcza/y. Irytujesz się wszystkim co od-
dala go/ją od Ciebie. Pragniesz, aby każdą chwilę poświęcał/a tylko Tobie. Czy jednak nie uwa-
żasz, że to męczące dla was obojga. 

Odpo-
wiedź 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a 10 15 10 15 15 20 5 10 
b 15 20 5 5 20 15 20 15 
c 20 5 15 20 10 10 15 20 
d 5 10 20 10 5 5 10 5 
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DLA NIEJ 

Z Internetu wybrała R. Szyba kl. Ia gim. 
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DLA NIEGO 

Z Internetu wybrała R. Szyba kl. Ia gim. 
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Na poprawę nastroju w zimowe wieczory polecamy pachnące, domowe 
ciasteczka. 

Kruche ciasteczka 

według przepisu p. M. Zając 

Składniki: 

1 margaryna 

2 szklanki mąki 

½ szklanki śmietany 

2 jajka 

 Sposób wykonania: 

Żółtka oddzielić od białek. Z margaryny, mąki, śmietany i żółtek za-
gnieść ciasto, rozwałkować na grubość ok. ½ centymetra. Powycinać 
kształty foremką do ciast lub szklanką. Ubić białka na pianę, posmaro-
wać nią ciasteczka, ułożyć na posmarowanej tłuszczem blasze.  
Piec ok. 30 minut. 

Opracował B.Stokowiec z kl. IIIa gim. 

 

   Rys. G.Wojciechowska kl. Vb 



 

 

Nie ma chyba w Polsce osoby, która by nie słyszała o 
Adamie Małyszu. Wszyscy cieszą się, że na arenie mię-
dzynarodowej nareszcie znalazł się sportowiec, który 
potrafi pokonać największych rywali. Urodził się 3 
grudnia 1977 roku w Wiśle. 

Tradycją rodzinną Adama jest skakanie, kultywuje ją w 
miejscowym klubie KS Wisła. Interesuje się piłką noż-
ną i samochodami. Zdobył wykształcenie zawodowe 
jako dekarz. Karierę rozpoczął w wieku 6 lat. W 1994 
roku wystartował w swoich pierwszych poważnych za-
wodach. Na podium po raz pierwszy stanął w 1996 
roku na skoczni w Iron Mountain.  
Lista sukcesów Małysza jest bardzo długa, ale najważ-
niejsze to: wygrana w Turnieju Czterech Skoczni 
(2001r.) i czterokrotnie w Pucharze Świata.  
Jak na razie jest jedynym skoczkiem, który zdobył naj-
wyższe trofeum w Pucharze Świata trzy razy z rzędu – 
w sezonach 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 oraz 
czwarty raz w latach 2006/2007. Do tej pory wygrał 38 
konkursów Pucharu Świata. 

13 lutego 2008 r. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się mistrzostwa województwa w 
tenisie stołowym. Uczennica naszej szkoły Martyna Kumór z klasy II a gimna-
zjum zajęła w nich III miejsce.  

10 

20 lutego 2008r. w Starachowicach odbyły się mistrzostwa województwa święto-
krzyskiego w pływaniu. Nasi uczniowie w sztafecie zajęli IV miejsce.  
W pływaniu na 25 m stylem dowolnym I miejsce zajęła Julita Wiśniewska z kl. 
Ia gim. W pływaniu na 25 m stylem klasycznym I miejsce zdobyła również Julita 
Wiśniewska, II miejsce - Adam Toporek z kl. Vb, III miejsce- Patryk  
Moczydłowski z kl. V b. W pływaniu na 50 m stylem klasycznym II miejsce zajął 
Albert Czoków z kl. IIIb gim. 


