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          ŚWIĘTA WIELKANOCNE

           ŻYCZENIA!    LANY PONIEDZIAŁEK

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych, 
Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej, 
Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto
lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe
znamy. Oblewać można było wszystkich i
wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały
większe szanse na zamążpójście. A jeśli
któraś się obraziła – to nieprędko znalazła
męża. Wykupić się można było od oblewania
pisanką – stąd każda panna starała się, by jej
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak,
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej
do zrozumienia, że mu się podoba.
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      Z ŻYCIA SZKOŁY

 BAL GIMNAZJALNY

4 lutego 2017r. po
raz kolejny
uczniowie klas III
naszego
gimnazjum bawili
się na
tradycyjnym Balu
Gimnazjalnym.
Dekoracja
tegorocznego
balu była
związana

z tematem "Zima
nocą". Atrakcją
uroczystości był
zatańczony przez
uczniów polonez.

.

Targi edukacyjne
dla
gimnazjalistów
2017:
Targi edukacyjne
dla
gimnazjalistów
już po raz
szesnasty
zorganizował
powiat
zduńskowolski.
Ofertę
edukacyjną
prezentowały
szkoły średnie.
Placówki

prześcigały się w
pomysłach na to,
jak
najatrakcyjniej
pokazać się być
może swoim
przyszłym
uczniom.

Dnia 25 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Podczas tej uroczystości zostali nagrodzeni
uczniowie biorący udział w konkursach ekologicznych w roku szkolnym 2016/2017,
podsumowano akcję zbiórki surowców wtórnych, odbyła się akademia poświęcona
zanieczyszczeniu powietrza w naszym mieście i czarny marsz protestacyjny uczniów gimnazjum
przeciw spalaniu śmieci w piecach domowych. Na uroczystość zaproszono media.
Dnia 24 kwietnia 2017 r. odbył się test wiedzy o ochronie środowiska dla uczniów klas
pierwszych. Test składał się z 25 pytań zamkniętych i dwóch otwartych. Na koniec uczniowie
wspólnie przygotowali mini oczyszczalnię ścieków-oczyszczanie mechaniczne .

.
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     Z ŻYCIA SZKOŁY

 SZKOLNA WYCIECZKA

Uczniowie klas pierwszych przygotowali uroczysty apel z okazji 226 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Trzeci maja jest w Polsce świętem narodowym
od 1919 roku, w PRL-u świętowanie tego dnia było zabronione, publiczne
obchody powróciły dopiero w 1990 roku. Tego dnia obchodzi się rocznicę
uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą
po amerykańskiej na świecie.

Kopalnia jest
udostępniana także
zwiedzającym. Czynna
jest tu najgłębsza na
świecie podziemna
trasa turystyczna na
poziomie 600 metrów
pod ziemią. Na
poziomie 600 m,
niedaleko podszybia, w
solnej grocie znajduje
się kaplica wykonana z
soli rzeźbą Świętej
Kingi – patronki
górników solnych.

Na ścianie kaplicy, na
pamiątkowej tablicy,
wyryto nazwiska 20
górników, którzy stracili
życie pod ziemią.
Najstarsza część
kopalni w 2007 r.
została wpisana do
rejestru zabytków.

W dniach 19-21
kwietnia 2017 r.
uczniowie klas
trzecich
przystąpili do
egzaminu
gimnazjalnego.
Egzamin składał
się z trzech
części:
humanistycznej,
matematyczno -
 przyrodniczej i
językowej.

. .
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           Potrawy Wielkanocne

           Życzenia

Niech zajączek
szczodry będzie
i z jajeczkiem do Was
przybędzie,
niech święconka
smaczna będzie,
a w dyngusa woda
wszędzie.

Makowiec to jedno z
najpopularniejszych
ciast -
przygotowujemy je
tradycyjnie na
Wielkanoc oraz Boże
Narodzenie. Można
je przyrządzać w
różnej formie, ale
najbardziej znaną
jest makowiec
zawijany.

Przekłada się go
masą ze zmielonego
maku, miodu, a także
bakalii. Samodzielne
przygotowanie masy
makowej jest dość
czasochłonne, więc
coraz częściej
zaopatrujemy się
jednak w gotowy
produkt z puszki

- to znacznie skraca
proces przygotowania
makowca.

Ciasto:
75 dag mąki,
35 dag margaryny,
8 dag drożdży,
3 żółtka,
2 łyżeczki proszku
do pieczenia,
szklanka kwaśnej
śmietany,
2 łyżki cukru,
1/3 łyżeczki soli

Masa makowa:
40 dag maku,
15 dag masła,
3/4 szklanki
płynnego miodu,
cukier wanilinowy,
10 dag krojonych
orzechów,
10 dag rodzynek,
10 dag migdałów
krojonych,
olejek migdałowy,
1/2 szklanki cukru,
4 żółtka,
6 białek,
1/3 łyżeczki soli.

. .

http://polki.pl/tagi,makowiec,5979,1.html
http://polki.pl/przepisy/desery,lukrowany-makowiec,8806,przepis.html
http://polki.pl/tagi,masa-makowa,16777,1.html
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ROZRYWKA

KAWAŁY

.

.

.

.W świecie
najnowszej animacji
studia DreamWorks
dzieci biorą się z
korporacji Baby
Corp. Na samym
wstępie każdy
maluch przechodzi
test, po

którym
kwalifikowany jest
jako niemowlę z
przeznaczeniem dla
rodziny bądź jako
mały-dorosły –
gotowy pracownik
konsorcjum.  

Łamaniec
językowy:
Bzyczy bzyg znad
Bzury zbzikowane
bzdury, bzyczy bzdury,
bzdurstwa bzdurzy i
nad Bzurą w bzach
bajdurzy, bzyczy
bzdury, bzdurnie
bzyka, bo zbzikował i
ma bzika!

Jasio przynosi do
domu gazetę, chowa ją
do lodówki.
Mama pyta:
- Dlaczego chowasz
gazetę do lodówki?
- Żeby była świeża.

Wychodzi policjant
rano do roboty. Przed
blokiem widzi kolegę z
pracy, który rozciągnął
metr krawiecki na
chodniku i próbuje na
nim usiąść. Próbuje

wzdłuż, w poprzek, nic
mu nie pasuje.
Podchodzi do niego i
pyta:
- Co ty robisz?
- Wczoraj dostałem list
od kolegi z Warszawy.
Pisał, że dojeżdża do
pracy metrem.
Zastanawiam się, jak
on to robi?!

.

.

.

.
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