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Wybory do Samorządu
Uczniowskiego 2015/2016

Samorząd Uczniowski
2015/2016:
Wiktor Niezgodzki -
przewodniczący 
Kamil Karwicki - zastępca
Natalia Marczewska -
skarbnik
Uczniowski rzecznik ucznia:
Amelia Sopur.

Bogumiła Włodarczyk -
opiekun zespołu,
Wiktoria Małecka - redaktor
naczelny, 
redaktorzy - 
Aleksandra Pieszyńska 
Marika Grudzińska
Julia Masiak 
 

.

Najbardziej
znanym
zwyczajem
andrzejkowym
jest wróżenie.
Kiedyś, w dzień
świętego
Andrzeja, wróżyły
sobie jedynie
niezamężne
dziewczęta. 

Wróżby traktowano
poważnie, wierzono, że
jeśli są dobrze wykonane
na pewno się spełnią.
Dziś to tylko przyjemny
dodatek do andrzejkowej
imprezy. 
Najbardziej  znane
wróżby andrzejkowe to
 lanie wosku, układanie
butów, przebijanie
karteczek, kładzenie
szpilek na

oleju i puszczanie
statków z łupin
orzechów, obieranie
jabłka, tak
by strużyna była jak
najdłuższa. 
Jedną z niesamowitych
wróżb było wróżenie z
nocnego szczekania
psów – z której strony
szczekał pies, z tej
strony dziewczyny
mogły spodziewać się
przyjścia narzeczonego.

.

3.11 - Dzień Myśliwych,
16.11 - Międzynarodowy
Dzień Tolerancji,
17.11 - Dzień Bez Długów
i Międzynarodowy
Dzień Studenta,
19.11 - Światowy Dzień
Rzucania Palenia,
20.11 - Dzień
Uprzemysłowienia

Afryki, 21.11 - Światowy
Dzień Telewizji i Dzień
Życzliwości, 
22.11 - 26.11 - Dni
Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego
Krzyża,
25.11 - Dzień Kolejarza i
Światowy Dzień Bez Futra.

Skład zespołu gazetki

.

.

.

.
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Z życia szkoły

Bicie rekordu Guinessa
w resuscytacji

16 października 2015r.
uczestniczyliśmy w
biciu rekordu Guinessa
w największej  ilości
osób wykonujących
jednocześnie
resuscytację. Akcję
zorganizowała SP13,
resuscytację
prowadzono na
fantomach, a trwała
ona nieprzerwanie
przez 30 minut. Akcja
odbywała się w
ramach obchodów

Europejskiego Dnia
Przywracania
Czynności Serca pod
nazwą "Restart a
Heart". W biciu
rekordu wzięło udział
176 uczestników
reprezentujących różne
grupy wiekowe i
środowiska. Za udział
w biciu rekordu
uczestnicy otrzymali
apteczki pierwszej
pomocy.

.

10 listopada 2015r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z
okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
przygotowany przez klasę 1a.
Przedstawiono atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11
listopada 1918r. i sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem
niepodległości, ukazano również ducha narodu polskiego, który
walczył za ojczyznę czasie 123 lat niewoli. 

12 października 2015r.
społeczność naszego
gimnazjum po raz
kolejny obchodziła
Święto Patrona
Szkoły. Uroczystość
rozpoczęła się od
Mszy św. odprawionej
w Kościele Parafii pw
N.S.P.J. w Zduńskiej
Woli.
Następnie zgodnie z
tradycją odbyło się
ślubowanie uczniów
klas pierwszych.
Dalsze obchody miały
miejsce w murach

szkoły. Przybyli na
uroczystość obejrzeli
realizację projektu
uczniowskiego
zatytułowanego "Lekcja
religii inaczej",
przygotowanego przez
uczniów klasy IIb.
Uroczystość
zakończyły życzenia i
podziękowania dla
nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej.

18 września
2015r. uczniowie
naszej szkoły
wzięli udział w IV
Festiwalu
Ekologicznym
zorganizowanym
w Publicznym
Gimnazjum nr 1 w
Zduńskiej W
Nasi uczniowie
zostali
nagrodzeni w
następujących
konkursach:
III miejsce dla
Jakuba

Juszczaka i
Wiktora
Niezgodzkiego za
udział w
konkursie ,,Eko-
mozaika”,
wyróżnienie dla
Natalii
Marczewskiej i
Darii Pietrasiak
za udział w
konkursie ,,Coś z
niczego – strój
ekologiczny”.

.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 10 12/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Maksimum Maksymalny Maksymilian

       
    SPORT I ZDROWIE

      Turniej Tenisa          
          Stołowego.

Nasza szkoła kolejny
raz bierze udział w 6
edycji programu
edukacyjnego "Żyj
smacznie i zdrowo".
Konkurs polega na
zorganizowaniu
wydarzenia
społecznego, które
może mieć formę, np.
przedstawienia
szkolnego, pikniku,
lekcji dla uczniów
innej klasy.
Wydarzenie powinno
nawiązywać do
wartości

promowanych przez
program „Żyj
smacznie i zdrowo”
(czyli zdrowe
odżywianie,
gotowanie,
niemarnowanie
żywności) oraz
zawierać elementy
gotowania co
najmniej jednego z
przepisów zawartych
w przesłanych
książeczkach
kulinarnych. 

.

26 października 2015r.
w siedzibie
Publicznego
Gimnazjum nr 14 odbył
y się Powiatowe
Mistrzostwa w Tenisie
Stołowym.
Uczestniczyło w nich
10 drużyn ze szkół
gimnazjalnych powiatu
zduńskowolskiego.
Reprezentacja
dziewcząt z naszej
szkoły w składzie:

Paulina Forysińska
(IIb) i Natalia Spour (Ia)
zdobyła III miejsce, a
reprezentacja
chłopców: Józef Janik
(Ia) i Witold
Kacperczyk (IIb) IV
miejsce.
Opiekun: p. Bogusław
Fingas

W Powiatowej
Gimnazjadzie
chłopców, w piłce
ręcznej, drużyna z
naszego gimnazjum
zdobyła 3 miejsce.
21 października
2015r. w biegach
Świętego
Maksymiliana Marii
Kolbego Marcjanna

Kowalczyk (Ia) zajęła
3 miejsce w grupie
gimnazjalistek, a
drużyna
reprezentująca
naszą szkołę zajęła
trzecie miejsce.

Skład drużyny:
Marcjanna
Kowalczyk (Ia), Ewa

Ziętala (IIb) - 5
miejsce, Karolina
Pierścińska (Ia) - 10
miejsce.  

Opiekunem tych
dwóch wydarzeń
 był Pan
 Andrzej Suliński.

Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi w
terminie do 16 maja
2016 r. poprzez
podanie informacji na
stronie internetowej
www.zyjsmacznie
izdrowo.pl.
Nagrody w Konkursie: 
� Nagroda I stopnia –
warsztat kulinarny
wraz zestawem
sprzętów kuchennych. 
W Konkursie
przewidzianych jest 5
nagród I stopnia.
Wartość każdej
nagrody I stopnia
wynosi ok. 22 000 zł.

� Nagroda II stopnia –
zestaw sprzętów
kuchennych. 
W Konkursie
przewidzianych jest 35
nagród II stopnia.
Wartość każdej
nagrody II stopnia
wynosi ok. 2 000 zł. 
Nagrody w Konkursie
otrzymają szkoły,
których prace
nadesłane do Konkursu
zostaną ocenione
najwyżej przez komisję
powołaną przez
Organizatora.

.
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Rozrywka

Kawały 

.

Paka Draca powraca!
I ma się lepiej niż
kiedykolwiek! Zarząd
Hotelu Transylwania
zmienił nieco
regulamin i teraz
pośród upiorów
mogą w nim mieszka
ć także ludzie. No, ci
nieco bardziej
odważni ludzie.

Ale Drac nie
wszystko widzi w
różowych (czy może
raczej czarnych)
barwach, obawia się
bowiem, że jego
półczłowieczy-
półwampirzy wnuk
nie przejawia
symptomów
wampira… Zamierza

więc, łącząc siły z
Frankiem, Murrayem
i Griffinem, poddać
go wampirzemu
treningowi.
To jednak nie
wszystko. Hotel
zapragnął odwiedzić
Vlad, bardzo,
bardzo, bardzo stary
(i staroświecki)

ojciec Draca.
Sytuacja komplikuje
się, gdy Vlad
dowiaduje się, że
jego wnuk nie jest
wampirem czystej
krwi, a Hotel
Transylwania mogą
odwiedzać ludzie...

Przylatuje wampir do
swoich kumpli cały we
krwi i mówi:
  - Widzieliście tę krowę
na polu
- Widzieliśmy
  - To już jej nie ma
Przylatuje drugi też
cały we krwi i mówi:
  - Widzieliście tę
dziewczynę na
ławeczce?
- Widzieliśmy
  - To już jej nie ma
Przylatuje trzeci cały

we krwi i mówi:
  - Widzieliście ten słup
obok ławeczki
- Widzieliśmy
  - A ja nie widziałem!

.

.
.

Pani od fizyki pyta
Jasia:
- Jasiu powiedz coś o
napięciu.
- Na pięciu napadło
dziesięciu.

- Nie rozumiem, jak
jeden uczeń może
robić tyle błędów -
mówi nauczycielka do
ucznia.
- Wcale nie jeden -
odpowiada uczeń. -
Pomagali mi brat i
siostra.

ZAGADKA:
Szedł mężczyzna
ubrany na czarno.
Niebo było
zachmurzone i w
oknach domów nie było
świateł. Jechał czarny
samochód bez
włączonych świateł, ale
go zauważył i wyminął.
Jak to możliwe?
.
.
.
.
.
Szedł w dzień

.

.

.
.
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ZDROWE ŻYWIENIE

- bananoweMuffiny owsiano

.

..

Zasady zdrowego

odżywiania       

1. Jedz
codziennie różne
produkty z każdej
grupy
uwzględnionej w
piramidzie.
2. Bądź
codziennie
aktywny
fizycznie-ruch
korzystnie
wpływa na
sprawność i
prawidłową
sylwetkę.
3. Źródłem
energii w twojej

diecie powinny
być głownie
produkty
znajdujące się w
podstawie
piramidy.
4. Spożywaj
codziennie
przynajmniej 2-3
porcje mleka lub
produktów
mlecznych takich
jak jogurt, kefir,
maślanka, ser.

.

Składniki: 
 
-1,5 szklanki mąki
pszennej
-1 szklanka płatków
owsianych 
-1/2 szklanki cukru
-2 łyżeczki proszku do
pieczenia
-1 łyżeczka sody
oczyszczonej
-1/2 łyżeczki soli   
-1 jajko
-3/4 szklanki mleka
-1/3 szklanki oleju
roślinnego

-1/2 łyżeczki ekstraktu
waniliowego
-1 szklanka   
rozgniecionych
bananów

.

.

Sposób
przygotowania:

1.Połączyć mąkę z
płatkami owsianymi,
cukrem, proszkiem do
pieczenia, sodą i solą.

2.Wbić jajko do dużej
miski i lekko
roztrzepać. Dodać
mleko, olej i wanilię i
wymieszać. Dodać
purée z bananów i
dokładnie wymieszać.

 3.Połączyć mieszankę

mączną z masą
bananową. Formę do
12 muffinów wyłożyć
papierowymi
foremkami. Wszystkie
napełnić po równo
ciastem. 

4.Piec w temperaturze
205°C przez 18 do 20
minut.

.

.

.

.

.

.


