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Śmigus polegał na
symbolicznym biciu
witkami wierzby lub
palmami po nogach i
wzajemnym oblewaniu się
wodą, co symbolizowało
wiosenne oczyszczenie z
brudu i chorób, a w
późniejszym czasie także i
z grzechu. Na śmigus
nałożył się

zwyczaj dyngusowania,
dający możliwość
wykupienia się pisankami
od podwójnego lania. Nie
wiadomo, kiedy te dwa
obyczaje się zetknęły.

Lany Poniedziałek

Przyjmij od nas szczere życzenia, które płyną prosto z serca! W czasie
zbliżających się Świąt Wielkanocnych moc radości niech będzie z
Tobą, a wiosenna aura niech Cię ogrzewa i dodaje sił. Oby pyszne
smakołyki zagościły na Twoim świątecznym stole, a w Twoich
myślach pojawiła się nadzieja i wiara w odradzające się życie!

.

.
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Z życia szkoły

Konkurs na potrawę 
z jajem

       
       21 marca Dzień        
                Wiosny

Dnia 21 marca w
naszej szkole odbył 
się szkolny maraton o
zdrowym stylu życia
pt. ,,Aktywnie i zdrowo,
a nie wagarowo".
Każda z klas musiała
przygotować :
-materiały na gazetkę o
zdrowy odżywianiu,
-przepis i składniki na
zdrową potrawę,
-film nt. Zdrowego
odżywiania.
w czasie pierwszej
godziny odbył się
konkurs na gazetkę
klasową,
druga godzina konkurs

na zdrową potrawę,
trzecia godzina pokaz
filmów,
czwarta i piąta godzina
to Turniej klasowy w
piłkę siatkową.
Wyniki są następujące:

3b I miejsce, 
3a II miejsce,
2b III miejsce

.

.

1 kwietnia 2016r. w
Zespole Szkół im.
Kazimierza
Kałużewskiego i
Juliusza Sylli w
Zduńskiej Woli odbył
się II Konkurs
Kulinarny: „Potrawa
z jajem, czyli
wielkanocne tradycje
kulinarne”. Temat:
Wypieki wielkanocne.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Karolina
Dorada i Kinga
Kołodziejczyk –
zespół „Smerfy” za
Ciasto wielkanocne,

II miejsce: Paulina
Forysińska i Wiktoria
Baśko –  zespół
„Babeczki” za Babkę
jajeczną,
III miejsce: Gabriela
Strzelec i Justyna
Jarczewska – zespół
„Zeberki” za Babkę
bananowo-
orzechową.
Opiekun: p. A.
Suliński

. .

.

.

. .
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              SUKCESY

6 kwietnia 2016r.
odbyły się
kolejne Mistrzostwa
Nauczycieli i
Pracowników
Oświaty Powiatu
Zduńskowolskiego
w tenisie
stołowym.
Zespół naszej
szkoły w
składzie:

p. Jagoda
Sieinska, p.
Bogusław Fingas,
p. Andrzej
Suliński
wywalczył
drużynowo II
miejsce.
Gratulujemy.

       Turniej tenisa        
 stołowego nauczycieli

.

2 kwietnia 2016r. w murach II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej
Woli przeprowadzono III Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego dla gimnazjalistów. Konkurs odbywał się pod
patronatem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
Uniwersytetu Łódzkiego i WODN w Sieradzu. 
W konkursie wzięło udział  7 uczniów naszego gimnazjum z
klas I -III. Wyróznienie otrzymał Piotr Szewczyk z kl. 2b. 

wm

12 kwietnia
2016r. w Publicznym
Gimnazjum nr 1 w
Zduńskiej Woli
odbyło się
podsumowanie
jubileuszowej X
edycji
Powiatowego
Turnieju
Ortograficznego
o tytuł
Gimnazjalnego
Mistrza Ortografii.

W Turnieju wzięło
udział 28 uczniów
z dziesięciu
gimnazjów
z terenu powiatu
zduńskowolskiego.
Piotr Herczyński
z 
kl. 3a otrzymał w
tym konkursie
wyróżnienie.

.
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ROZRYWKA

KAWAŁY

.

Największymi
atutami całego cyklu
są kierowane
szczerymi intencjami
postacie; takie, które
wbrew
przeciwnościom nie
poddają się i nie
uginają pod
ciężarem
odpowiedzialności,

a przede wszystkim
– nie idą na
kompromisy. Ich
postawa może być
atrakcyjna dla tych
widzów, którzy
skrycie marzą o
działaniu na rzecz
ważnej sprawy i –
tak jak Tris czy
Cztery – chcieliby

znaleźć się w
centrum wydarzeń.
Dla nich liczne
niedociągnięcia "Wiernej"
mogą się okazać
tylko małym
szkopułem,
nieprzysłaniającym
mądrego przesłania,
że bycie fair wobec
innych to podstawa

i że bez względu na
podziały wszyscy
ludzie są równi.

.

.

.

Tato, to prawda, że
prawdziwy
mężczyzna powinien
zachować zimną krew
w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz
najpierw zobaczyć.
Mój dzienniczek, czy
rachunek za nowe
futro mamy?

- Po czym poznać,

że jesteśmy już
naprawdę starzy?
- ?
- Gdy wychodzimy z
muzeum, włącza się
alarm...

- Mam taniec we krwi!
- chwali się chłopak
- Widocznie nie
dopłynęła jeszcze do
nóg - mruczy
dziewczyna.

.

ŁAMANIEC
JĘZYKOWY:

Trzynastego w
Szczebrzeszynie
chrząszcz się zaczął
tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask
Szczebrzeszynianie:
- Cóż ma znaczyć to
tarzanie?!
Wezwać trzeba by
lekarza, zamiast
brzmieć, ten chrząszcz
się tarza!

Wszak Szczebrzeszyn
z tego słynie, że w nim
zawsze chrząszcz
BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł
nie zmieszany:
- Przyszedł wreszcie
czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w
trzcinie brzmiały, teraz
będą się tarzały.

.

.

.

.
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PRACE EMILII SZYMAŃSKIEJ

.

.
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         Potrawy świąteczne

          JAJA            
   FASZEROWANE
  Z PIECZARKAMI

Sposób przygotowania:Babka jogurtowa -
składniki

Ugotować 10 jajek na
twardo. Pokroić w
kosteczkę cebulę i
pieczarki. Usmażyć je
na maśle. Posiekać
koperek. Jajka
ostudzić i  przeciąć
ostrym nożem każde
jajko na pół wzdłuż,
starając się aby
skorupka jak najmniej
popękała przy
przecinaniu. Wyjąć
zawartość ze
skorupek, zachowując
skorupki. Jajka pokroić
w malutka kosteczkę.
Wymieszać je z
pieczarkami, cebulą,
koperkiem, musztardę,

śmietanę i surowym
jajkiem. Doprawić solą i
pieprzem. Napełnić
połówki farszem
dociskając go w
skorupkach, tak aby
wypełniał je szczelnie.
Wsypać bułkę tartą na
talerz. Rozgrzać olej na
dużej patelni. Każdą
połówkę jajka dokładnie
spanierować w bułce,
lekko dociskając.
Układać na patelni
farszem w dół i
smażyć aż będą
złociste. Osączyć na
bibule. wm

wm

wm

wm

.

- 20 dag miękkiego
masła
- skórka starta z
 limonki 
- 20 dag drobnego
cukru do wypieków 
- 4 jajka 
- 2 łyżki soku z limonki 
- 45 dag mąki
pszennej 
- 2 łyżeczki proszku do
pieczenia 
- pół łyżeczki sody
oczyszczonej 
- 20 daj jogurtu
naturalnego (gęstego) 

1. Masło ubij mikserem
na jasny puch.
2. Dodaj cukier i
zmiksuj.
3. Po kolei wbijaj jajka,
cały czas miksując.
4. Dodaj sok i skórkę z
limonki, później mąkę,
proszek, sodę i jogurt.
5. Wszystko
wymieszaj drewnianą
łyżką.
6. Formę do babki z
kominkiem wysmaruj
masłem, wysyp mąką.
7. Ciasto nałóż do

3/4 wysokości foremki.
Wyrównaj.
8. Foremkę z ciastem
wstaw do piekarnika
nagrzanego do
temperatury 170 stopni
C i piecz przez 50-60
minut (po tym czasie
sprawdź, wbijając
patyczek, czy ciasto
jest upieczone - patyk
powinien być suchy).
9. Lekko przestudź,
najpierw w formie,
potem wyjmij na kratkę
kuchenną.

10. Przed podaniem
możesz posypać
cukrem pudrem lub

.
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