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W tym numerze:
1. Przegląd wydarzeń.
2. Co wyPanda.
3. Zrób to sam.
4. Suchar i cytat miesiąca.
5. Książka na wiosnę.
6. Dieta.
7. Krzyżówka.
8. Kolorowanka.
9. Tablica ogłoszeń.

miesięcznik mieszkańca bursy

Krzyżówka

1. Niezbędny dla kości.
2. Zwiększa przyswajalność żelaza.
3. Wolny bieg.
4. Pieczywo …… zawiera dużo cennego błonnika.
5. Składniki takie jak: bor, kobalt, miedź, chrom, fluor, żelazo to
…………?
6. Reguluje trawienie, pomaga w usuwaniu szkodliwych produktów
przemiany materii.
7. Odpowiada za prawidłowe odczuwanie smaku i zapachu.
8. Zawierają dużo błonnika i witamin, powinny codziennie znajdować
się na naszym talerzu.

Cytat miesiąca

Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się
lepszy
Jan Paweł II

Suchar miesiąca

Kolorowanka

Dieta na wiosnę

DIETA na PRZESILENIE WIOSENNE.
Jaka dieta doda ci sił i oczyści organizm
na wiosnę?
Gdy po zimie przyroda budzi się do życia, zaczynamy odczuwać przesilenie
wiosenne. Dieta uboga w witaminy i mikroelementy sprawia, że czujemy się
osłabieni fizycznie i mamy problemy z koncentracją. Inne objawy przesilenia
wiosennego to apatia, pogorszenie pamięci, niedokrwistość, suchość skóry,
tworzenie się brzydkich zajadów, łamliwe paznokcie i wypadanie włosów.
W łagodzeniu skutków wiosennego osłabienia pomocna jest odpowiednia dieta.
Dieta na wiosenne przesilenie powinna obfitować w bogate w cynk ryby, chude
mięso, nabiał, pełnoziarniste pieczywo i kasze. Nie zapominaj o warzywach
i owocach, które zawierają walczące z wolnymi rodnikami antyoksydanty.
Wzmocnieniu odporności sprzyjają bogate w witaminy A, C i E: marchew,
szpinak, brokuły, pomidory, czerwona papryka, cytrusy, porzeczki i truskawki
(mrożone). Okienny parapet wykorzystaj na uprawę natki pietruszki i kiełków –
najlepiej z nasion rzodkiewki, lucerny, rzeżuchy i pszenicy, w których jest
mnóstwo witamin z grupy B, A, C, E oraz składników mineralnych: cynku, wapnia,
fosforu, potasu i magnezu. Nie rezygnuj z małych przyjemności – pogryzając
pestki dyni i słonecznika, orzechy i gorzką czekoladę dostarczasz organizmowi
magnez, który skutecznie pomaga zwalczyć stres. Jadaj też czosnek, który działa
bakteriobójczo i zwiększa aktywność białych krwinek.

EKCJA STOŁÓWKOWA
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W QUIZIE POD HASŁEM „ŻYJ ZDROWO”,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 5 KWIETNIA O GODZ.20.00 W UCZELNI NR 208.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 KAŻDA GRUPA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWUOSOBOWĄ DRUŻYNĘ
 NAZWISKA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY ZGŁASZAĆ
DO DNIA 4 KWIETNIA DO PANI AGNIESZKI SOSNOWSKIEJ P.306

Sekcja Kulturalna ogłosiła konkurs na ozdobę wielkanocną, technika prac
dowolna, liczba prac wykonanych samodzielnie dowolna. Prace należy składać
do 3 kwietnia do pań: Justyny Piotrowskiej lub Grażyny Łukasiewicz.

Redakcja gazety: Urszula Zając, Magdalena Baran, Piotr Głodek
Koordynatorzy: p. Sylwia Stankowska, p. Kinga Wójcik.

Książka na wiosnę

Lawendowy poranek (Wydawnictwo Lucky) to kolejna już powieść popularnej
Jude Deveraux.
Jocelyn Minton jako mała dziewczynka traci matkę, a kiedy jej ojciec zakłada
nową rodzinę, czuje się zagubiona i samotna. Jej jedyną radością są spotkania
z Edilean Harcourt. Stara panna pokazuje małej Joce wspaniałości świata i uczy
wielu nowych rzeczy.
Kiedy panna Edi umiera i zostawia jej w spadku tajemniczy stary dom w Wirginii,
okazuje się, że wiele spraw wygląda inaczej niż myślała. Przyjaciółka miała wiele
sekretów, które Jocelyn dopiero teraz zaczyna odkrywać. Jedzie do rodzinnego
miasta panny Edi, żeby poznać nie tylko jej przeszłość, ale, według zapowiedzi
przyjaciółki, także miłość swojego życia. Lawendowy poranek to książka, obok
której trudno przejść obojętnie. Pozostaje w pamięci na długi czas.

Co wyPanda?

Co wyPanda a co nie wyPanda.
Panda radzi facetom.

Strzelać focha
To w sumie punkt z gatunku „czego nie wypada człowiekowi”, bo jest to głupie
i szkodliwe bez względu na płeć. Jednak facetowi nie pasuje duuuuużo bardziej.
Waszym niezaprzeczalnym plusem jest to, że jesteście prości. Fochy i „domyśl
się” proste nie są. Są głupie i zwyczajnie nieskuteczne. Radzę więc z całego serca
zaprzestać i wrócić do wersji, w której walicie prosto z mostu z czymkolwiek, co
Wam leży na żołądku.
Płakać publicznie
Ja Panda bardzo doceniam emocjonalną stronę u facetów i cieszę się, gdy ona
w ogóle istnieje. Niestety nakłanianie panów do okazywania uczuć ma opłakane
skutki chociażby w postaci pierwszych czterech punktów, bo oni zmieniają się w
baby. Facet powinien być silny i męski. Powinien być podporą dla kobiety, a niech
mi ktoś pokaże miękką i rozmazaną podporę, bo ja żadnej nie widziałam i prawdę
powiedziawszy zobaczyć nigdy nie chcę.
Być niezdecydowanym
Wątpliwości wszelkiego rodzaju to może mieć kobieta. Nie powinna, ale może.
Facet zaś powinien być dla niej wtedy podporą. Co wiąże się z tym, że powinien
umieć podejmować decyzje. Najlepiej jeszcze szybkie i trafne. Ja rozumiem, że
brak konieczności uciekania przed dzikim zwierzem stępił trochę pewne
zachowania, ale bez przesady!

Zrób to sam

Z cyklu Zrób to sam prezentujemy rewelacyjny pomysł na wykorzystanie
plastikowych butelek, których Ci u nas pooooooooooooooooooooooood
dostatkiem.

Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaka

fajna miotełka pomoże w wymiataniu kurzu bursowego;-), co
najważniejsze nie jest skomplikowana a także zajmie nam czas
podczas jej wykonywania i wymiecie każdy kurz.

Przegląd wydarzeń
Przyszła wiosna do przedszkola.
Młodzież z bursy pod opieką pani Justyny
Piotrowskiej udała się do przedszkola, aby
przywitać wiosnę.

Wolontariusze przygotowali ozdoby
wielkanocne, które przekazali na kiermasz
do Stowarzyszenia Budujemy przystań.

Grupa VI wraz z paniami Jolantą Jenżak i
Kingą Kaletą-Wójcik wykonały i przekazały
Stowarzyszeniu Budujemy Przystań pisanki
wielkanocne.

Panie Justyna Piotrowska i Kinga Kaletawójcik zorganizowały Warsztaty ozdób
wielkanocnych.
W tym samym dniu odbyły się też
warsztaty szydełkowania zorganizowane
przez panią Grażynę Łukasiewicz

