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Film "Maria Skłodowska Curie"

14 marca z całą szkołą poszliśmy do
kina na film pt. ,,Maria Skłodowska -
Curie". Film opowiada o losach
dwukrotnej noblistki, która nie miała
łatwo w życiu. Zdołała przekonać do
siebie świat nauki, od zawsze
zdominowany przez mężczyzn. W 1906
roku przyznano jej profesurę i
równocześnie objęła własną katedrę
na paryskiej Sorbonie, co we Francji
było wydarzeniem bez precedensu. . W
dziejach Nagrody Nobla nadal jest
jedynym podwójnym laureatem,
wyróżnionym w dwóch różnych
dziedzinach naukowych. ,,Maria
Skłodowska - Curie" to wierna faktom
opowieść o niesamowitym życiu Polki -
odkrywczyni dwóch pierwiastków-
polonu i radu

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych

1 marca- Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Nasza szkoła to święto obchodziła 2 marca. Na początku apelu
pani dyrektor Iwona Wrzoskiewicz-Słonka wręczyła nagrodę
Franciszkowie Kucie z klasy I b, który zajął 1 miejsce w
szkolnym konkursie wiedzy o "Żołnierzach Wyklętych", 
zorganizowanym przez Panią Danutę Ptak. Święto to ma na
celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili
oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski i
uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę członków
organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180
tysięcy osób. Na naszej szkolnej uroczystości przedstawione
zostały sylwetki niektórych Żołnierzy Niezłomnych. Apel
przygotowały nauczycielki: Danuta Ptak, Lucyna Chojnowska.
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Wyjazd na łyżwy

25 stycznia uczniowie klas: Ia,
Ib i IIb wyjechali do Dębicy na
lodowisko. W autokarze
zmieściło się także kilkoro
trzecioklasistów. Wyjazd
zorganizowała pani Ewa
Woźniak - Stachura, a w opiece
nad uczniami pomagali jej: pani
Renata Błasiak i pan Kazimierz
Zych.
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DYSKOTEKA NA DWORZE
GIMNAZJUM NR 2

26 stycznia odbyła się
DYSKOTEKA NA DWORZE
GIMNAZJUM NR 2 Nasze
szkolne damy były ubrane w
piękne sukienki oraz korony, a
nasi szkolni kawalerowie na
szyjach mieli piękne krawaty i
muchy. Klimat był królewski,
czuliśmy się jak na balu!
Bawiliśmy się świetnie. Nie
mogło zabraknąć tańców takich
jak: Macarena czy Belgijka oraz
naszej ulubionej zabawy
"chusteczka".
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"Percy Jackson i bogowie
olimpijscy"

Wiecie co, wcale nie chciałem być
herosem półkrwi. Nie prosiłem się o

to, żeby być synem greckiego
boga. Chodziłem do szkoły, grałem

w koszykówkę i jeździłem na
rowerze. Nic szczególnego. Dopóki
przez przypadek nie wyparowałem

nauczycielki matmy. Wtedy się
zaczęło. Teraz zajmuję się walką

na miecze, pokonywaniem
potworów, w czym pomagają mi

przyjaciele, a poza tym staram się
po prostu przeżyć.

Co by było, gdyby Bogowie
Olimpijscy wciąż żyli w XXI wieku?

Gdyby nadal zakochiwali się w
śmiertelnikach i mieli z nimi dzieci,
z których mogą wyrosnąć wielcy

herosi? Jak to jest być takim
dzieckiem? Dowiecie się tego

czytając serię "Percy Jackson i
bogowie olimpijscy"

Nocni Łowcy

Seria "Dary Anioła" została
zekranizowana jako serial pt.

"Shadowhunters".
Tysiące lat temu, Anioł Razjel
zmieszał swoją krew z krwią

mężczyzn i stworzył rasę Nephilim,
pół ludzi, pół aniołów. Nephilim

przebywają wśród nas, ukryci, ale
wciąż obecni, są naszą

niewidzialną ochroną. Nazywają ich
Nocnymi Łowcami. Nocni Łowcy

przestrzegają praw ustanowionych
w Szarej Księdze, nadanych im
przez Razjela. Ich zadaniem jest

chronić nasz świat przed
demonami, które podróżują między

światami, niszcząc wszystko na
swej drodze. Kiedy Clary będąc w
klubie, zauważa postacie których

nikt inny nie widzi, jej życie staje się
coraz dziwniejsze. A ona odkrywa,

że także jest Nocnym Łowcą.

"Czarownica"
Zrealizowany z wielkim

rozmachem film "Czarownica",       
z udziałem Angeliny Jolie w roli
tytułowej, został zainspirowany
postacią znaną z disneyowskiej
"Śpiącej królewny" – Diaboliną.

Tytułowa Czarownica była niegdyś
piękną i dobrą dziewczyną. Jej

radosną młodość przerwała wojna,
podczas której bohaterka   z

oddaniem broniła swojej ojczyzny.
 Jednak zdrada, której

doświadczyła, zmieniła jej czyste
serce w kamień... Żądna zemsty

rzuca klątwę na Aurorę –
nowonarodzoną córkę następcy
tronu wrogiego królestwa. Kiedy
królewna dorasta, trafia w sam
środek waśni między leśnym
królestwem, które pokochała,

królestwem ludzi, które
odziedziczy. 
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TOP 10 HITÓW

1. Ed Sheeran - Shape of You 
2. Kygo, Selena Gomez - It Ain't

Me 
3. Ed Sheeran - Galway Girl 
4. Zayn, Taylor Swift - I Don't

Wanna Live Forever 
 5. Ed Sheeran - Castle On The Hill 

6. Louis Tomlinson, Stave Aoki -
Just Hold On 

 7. The Chiansmokers, Coldplay -
Something Just Like This 

 8. Imagine Dragons - Believer 
9. Martin Garrix, Dua Lipa - Scared

to Be Lonely 
10. Maroon 5, Future - Cold

Zakończenie akcji
charytatywnej

21 lutego na sali gimnastycznej
odbyło się zakończenie akcji pt.
"Wielka paka dla zwierzaka", nad
którą czuwały panie Magdalena
Janik oraz Magdalena Król. Dzięki
ofiarności naszych uczniów
zebraliśmy aż 93 kg karmy oraz
wiele koców i akcesoriów dla
zwierzaków. W naszej szkole 
gościł kierownik schroniska dla
bezdomnych zwierząt "Azyl" w
Tarnowie. Opowiedział on o
schronisku, m.in. o warunkach, w
jakich przebywają zwierzęta.
Natomiast wieloletni i
doświadczony pracownik
schroniska odpowiadał uczniom na
ich pytania. Na koniec
przekazaliśmy na rzecz schroniska
wszystkie zebrane przedmioty.

Modowe trendy 2017. Co będzie modne wiosną i latem?

Sezon wiosna-lato 2017 zapowiada się naprawdę ciekawie. Dla wszystkich, którzy lubią podążać za modą   i
chcą być zawsze na czasie, mamy kilka podpowiedzi na temat motywów przewodnich kolekcji nadchodzącego
sezonu. Co będzie modne? Przeczytajcie!
Warto zadbać o skórę i ciało, bo modne będą odkryte ramiona, sukienki inspirowane kubańskimi klimatami i
romantyczne koszulki w stylu bohemian.
Projektanci podkreślili damskie ramiona nie tylko dekoltami w stylu carmen, ale powiększyli je do rozmiaru XXL.
Rękawy sukienek natomiast muszą być rozkloszowane i najlepiej z falbanami, a w marynarkach i koszulach
nawet porozcinane tworząc coś na kształt peleryny.
Trendy będzie także asymetria i disco. Lata 80-te wracają. Na wybiegach dominują mocne i intensywne odcienie
oranżu, cytryny i fuksji. Kolory te doskonale sprawdzą się na spandeksie, aksamicie 
i nabłyszczanych tkaninach.
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Warsztaty "Muzeum na kółkach"

Uczniowie klasy Ib pod opieką pani Lucyny Chojnowskiej i pani Magdaleny
Król uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu
„Muzeum na kółkach”, realizowanego przez warszawskie Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN oraz dąbrowski Ośrodek Spotkania Kultur. Temat
warsztatów pt. ”Święty czas” dotyczył podobieństw i różnic w symbolach
świątecznych w judaizmie i chrześcijaństwie. Uczniowie po krótkim
wprowadzeniu samodzielnie rozwiązywali zadania związane ze
świąteczną symboliką, odpowiedzi na pytania poszukując wśród
zgromadzonych w OSK eksponatów. Następnie każda grupa przedstawiła
rezultaty swojej pracy pozostałym uczestnikom warsztatów. Pracę grup
podsumował prowadzący warsztaty pan Paweł Chojnowski.

. .

Konkursy

Paulina Kozaczka z klasy IIIc i
Tomasz Kaczor z klasy IIId
u c z e s t n i c z y l i w etapie
wojewódzkim Małopolskiego
Konkursu Geograficznego i zdobyli
tytuły finalistów. Paulinę do
konkursu przygotowała pani Zofia
Kądzielawa, natomiast Tomek
pracował pod kierunkiem pani Marii
Opiły. Tomasz Kaczor z klasy III d
uczestniczył w etapie wojewódzkim
Małopolskiego Konkursu
Chemicznego i zdobył tytuł finalisty.
Tomasza do konkursu
przygotowała pani dyrektor Iwona
Wrzoskiewicz - Słonka.
Gratulujemy

Martyna Cholewa - Bąba z klasy
IIIb i Aleksandra Moździerz z klasy
I I I d uczestniczyły w etapie
wojewódzkim Małopolskiego
Konkursu Biologicznego i zdobyły
tytułu laureatek. Oznacza to, że
zostaną zwolnione z egzaminu
gimnazjalnego w części
przyrodniczej i otrzymają za tę
część 100 % punktów. Ponadto
będą miały pierwszeństwo w
rekrutacji do wybranego przez
siebie liceum. Martynę do konkursu
przygotowała pani Anna Szczygieł,
natomiast Ola pracowała pod
kierunkiem pani Renaty Błasiak.
Gratulacje!

7 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbył się XIX Powiatowy
Konkurs Recytatorski im. Marii
Kozaczkowej. Udział w konkursie
m oż e wziąć tylko jeden uczeń z
każdej szkoły. Nasze gimnazjum
reprezentował Mateusz Minor z
klasy IIIc, przygotowany przez
polonistkę Lucynę Chojnowską. W
kategorii gimnazjalistów nasz
reprezentant okazał się najlepszy i
zajął I miejsce. Gratulacje
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Gofry

Składniki:
2 szklanki maki
2 szklanki mleka
1 lyzka proszku do pieczenia
szczypta soli
1/3 szklanki oleju
2 jajka, żółtka oddzielone od białek

Przygotowanie:
Rozgrzać gofrownice. Wszystkie
składniki oprócz białek ubić
mikserem na gładka masę. Białka
ubić na sztywna piane i delikatnie
wymieszać z ciastem. 
Piec w gofrownicy na rumiano-
około 2-3 minut, podawać z bita
śmietana lub ulubionymi dodatkami.

Babka wielkanocna

1.200 g masła
2.1 i 1/4 szklanki cukru
3.4 jajka
4.1 i 1/2 szklanki mąki 
5.4 łyżki mąki pszennej
6.1 pełna łyżeczka proszku do
pieczenia
7.4 łyżki śmietanki kremowej 30%
(płynnej)

Krok 1
Piekarnik nagrzać do 180 stopni.
masło utrzeć z cukrem.

Krok 2
Dodawać kolejno żółtka i mleko.

Krok 3
Z białek ubić pianę.

Krok 4
Do masy dodajemy mąkę i mąkę
ziemniaczaną wymieszaną z
proszkiem i pianę z białek. Gdy
składniki się połączą dodajemy
aromat waniliowy

Krok 5
Wszystko delikatnie połączyć i
wlać do formy babki o średnicy
17cm. Piec około 50 minut.
Sprawdzać patyczkiem czy ciasto
jest upieczone w środku. Babę
można polać lukrem .
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