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Dzień Matki

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w
którym jest świętowany. W Polsce obchodzony jest 26 maja. W
naszej szkole to święto obchodziliśmy 25 maja,podczas ostatniej
w tym roku wywiadówki. Jak co roku programy artystyczne z tej
okazji są bardzo wzruszające. W tym roku przygotowali go
uczniowie pod kierunkiem pani Magdaleny Król,pani Małgorzaty
Kawy i pani Aleksandry Mikuły.
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Dzień Łakoci

Grupa taneczna z naszej szkoły w wakacje tego roku wybiera się
na obóz taneczny do Macedonii. Aby zebrać troszkę pieniędzy,
postanowili zorganizować Dzień Łakoci. Dziewczyny i chłopcy
upiekli wiele przepysznych placków, ciast, ciastek.  Przepyszna
lemoniada i sok dodały energii uczniom. Łakocie można było
kupować na przerwach międzylekcyjnych. Aby zebrać więcej
pieniędzy nagrali również płytę z tańcami w ich wykonaniu.
Serdecznie dziękujemy!
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Konkurs Literacki

12 maja 2017 roku został
rozstrzygnięty Konkurs Literacki dla
gimnazjów powiatu dąbrowskiego i
gimnazjów im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Małopolsce.
Hasłem tegorocznej edycji
konkursu były słowa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego „Nie
wystarczy urodzić się człowiekiem,
trzeba jeszcze być człowiekiem”,
W konkursie tym II miejsce zajęła
Gabriela Stachura z klasy Ic,
natomiast Joanna Wajda z klasy
IIIb otrzymała wyróżnienie.
Gabrysia rozwija swój talent pod
kierunkiem pani Lucyny
Chojnowskiej, natomiast Joasia
pracuje pod kierunkiem pani
Elżbiety Sytoń. Gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.

Konkurs Matematyczny

Jak co roku uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w
Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”, była to już
XXVI edycja. Rozgrywany jest w
sześciu kategoriach wiekowych,
adresowany do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
średnich. Konkurs ma charakter
jednorazowego testu. Wspólna dla
wszystkich krajów data rozgrywki
konkursowej oraz te same zestawy
pytań dla poszczególnych
poziomów we wszystkich krajach
podnoszą atrakcyjność konkursu i
sprawiają, że tym większa jest
satysfakcja wyróżnionych
uczestników. W tym gronie
znalazło się dwoje uczniów z
naszej szkoły: Jakub Kaczor z kl. I
b i Zuzanna Wajda z kl. II b.
Szkolnym koordynatorem „Kangura
Matematycznego” w naszym
gimnazjum jest pani Józefa Buśko.
Wyróżnionym uczniom gratulujemy

 

"Teatralne Lustra"

11 maja w Brzesku odbyły się VI Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży
„Teatralne Lustra”. Działający w naszej szkole zespół teatralny
„Awanturka” wystąpił tym razem z fragmentem sztuki „Mieszczanin
szlachcicem” Moliera. Udział wzięli: Mateusz Minor jako pan Jourdain,
Natalia Burzec jako filozof, Weronika Bączek w roli nauczyciela tańca,
Agata Grabka w roli nauczyciela muzyki, Magdalena Chojnacka jako
mistrz fechtunku i Aleksandra Moździerz jako lokaj. Nad całością czuwała
polonistka Lucyna Chojnowska. Zdaniem jurorów przedstawienie
zasłużyło na wyróżnienie drugiego stopnia i nagrodę finansową w kwocie
150 zł. Gratulacje

. .

Turniej piłki siatkowej

09.05.2017 reprezentacja klasy sportowej dziewcząt wzięła udział w
turnieju piłki siatkowej w Rzuchowej. Rywalizacja była bardzo trudna,
ponieważ gospodarze wystawili aż dwie reprezentacje ze swoich klas
sportowych. Dziewczęta wykazały się dużym zaangażowaniem i
umiejętnościami, dzięki czemu zajęły 2. miejsce. Cieszymy się,
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 
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3 maja

Jak co roku z racji święta
Konstytucji 3-ego maja w naszej
szkole odbyła się akademia, którą
p r z y g o t o w a ł a młodzież pod
kierunkiem Pani Zofii Kadzielawy,
Pani Sylwii Marciniec , pani Agaty
Włodarczyk i Pana Zbigniewa
Plebanka. Uczniowie klas 3
zaprezentowali nam pięknego
poloneza , a inni uczniowie
cudownie recytowali wiersze. Po
mszy św, pod pomnikiem w parku
miejskim odbyły się oficjalne
uroczystości związane z
obchodami świeta Konstytucji 3-
ego Maja , podczas której której
uczniowie naszej szkoły
przedstawili część artystyczną.
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Wakacje!

Zbliżają się wakacje i na pewno
chcielibyście ze swoich podróży
mieć wiele wspomnień. Jedną z
opcji jest robienie zdjęć! Oto 10
porad na udane zdjęcia: 

1. Nie zapomnij o aparacie! :) Miej
go zawsze przy sobie. 

2.Sprawdź swoją kartę pamięci!
Nie ma nic gorszego. Piękny
widok,wyciągasz aparat, aby go
sfotografować-komunikat BRAK
PAMIĘCI. 

3.Naucz się miejscowych
powitań. Jest to szczególnie
ważne, jeśli lubisz robić zdjęcia
ludziom. W ten sposób zdjęcia
wyjdą naturalniejsze, a ludzie nie
będą Cię traktować jak intruza. 

4.Spacer. Unikaj zorganizowanych
wycieczek, zamiast tego wyjdź na
spacer. Odłóż na bok mapę i
postaraj się sama odkryć tajemnice
tych miejsc, a ujęcia mogą okazać
się doskonałe 

5.Nie śpiesz się. Nie pozwól, aby
dobre momenty uciekały ci między
palcami. 

6.Odkrywaj. Prawdziwe piękno
kryje się w miejscach, których byś
o to nie podejrzewał.

7.1000/60 Z doświadczenia wiem,
że aby uzyskać dobry efekt zdjęć,
trzeba je zrobić kilka, a nawet
kilkanaście. 

8.Obrabiaj! Nie wstawiaj
wszystkich zdjęć z wakacji na
Facebooka, wybierz jedno i przerób
je, a znajomi Ci pozazdroszczą.

Wycieczka do Energylandii

 30 maja uczniowie klas I, II i III brali
udział w wycieczce do parku
rozrywki Energylandia w Zatorze.
Dla każdego uczestnika wycieczki
nie zabrakło wielu atrakcji, takich
jak wielka kolejka górska . W porze
obiadowej uczestnicy posilili się
dobrym posiłkiem, aby mieć siłę na
więcej emocji. Wszyscy wrócili
bardzo zadowoleni,
podekscytowani i pełni
niezapomnianych 

Owsianka z jogurtem

Szybki przepisz na coś bardzo
zdrowego! Owsianka z jogurtem
naturalnym i owocami. 

Potrzebne składniki: 
•płatki owsiane 
•mleko 
•jogurt naturalny  
•borówki 
•maliny 
•banan 

Sposób przygotowania: 
Mleko zagotować. Do gotującego
się mleka wrzucić płatków
owsianych i gotować aż będą
miękkie. Do owsianki dodać
owoców według uznania i
wymieszać z jogurtem naturalnym. 

SMACZNEGO!

Pyszne spaghetti

PRZEPIS na spaghetti z
kurczakiem w sosie śmietanowym.
 
Potrzebne składniki: 
•pierś z kurczaka 
•makaron spaghetti 
•śmietana 
•oregano 
•bazylia 
•sól 
•pieprz 

Sposób przygotowania: 
Pokroić kurczaka w kostkę.
Makaron ugotować. Wrzucić mięso
na patelnie z rozgrzanym olejem i
przyprawić solą,pieprzem, oregano
i bazylią według uznania. Kiedy
mięso będzie usmażone, dodać
makaron i śmietany aby powstał
sos. Wszystko wymieszać. 

  Konkurs "Ta nasza młodość..."

Ta nasza młodość..." V edycja
konkursu na najlepszą interpretację
piosenki z repertuaru Piwnicy pod
Baranami "Ta naszą młodość..."
odbył się 16 maja w MDK Dom
Harcerza w Krakowie.
Uczestnikami byli uczniowie
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Klaudia
Żurawska z IIIa reprezentowała
naszą szkołę i zajęła II miejsce za
wykonanie piosenki Anny Szałapak
"Oczy tej małej". Gratulujemy!

. .



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 6 06/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Globtroterek

.

Piraci z Karaibów: Zemsta
Salazara

Od 26 maja kontynuację serii o "Piratach" można oglądać w Polskich
kinach. Wróg Jacka Sparrowa, kapitan Salazar, wraz ze swoją załogą
truposzy ucieka z "diabelskiego trójkąta" i zamierza unicestwić wszystkich
piratów. Jack, aby powstrzymać Salazara, musi odnaleźć trójząb
Posejdona, potężny artefakt, który daje swojemu posiadaczowi kontrolę
nad morzami. Jednocześnie trójzębu szuka Henry Turner, który przy jego
pomocy ma nadzieję zrzucić klątwę ze swojego ojca Willa, znanego z
poprzednich części "Piratów". Kolejnym poszukiwaczem artefaktu jest
Karina Smith, sierota, która jest naukowcem-samoukiem. Po skarb
zmierza także Hiszpańska flota, a zwykła piracka wyprawa staje się
wyścigiem po trójząb Posejdona. W fabułę jak zwykle wplecione są żarty i
sytuację powodujące salwy śmiechu.

Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą
kobiet

Pewnego wrześniowego dnia w 1966 roku szesnastoletnia Harriet Vanger
znika bez śladu. Prawie czterdzieści lat później Mikael Blomkvist -
dziennikarz i wydawca magazynu "Millennium" otrzymuje nietypowe
zlecenie od Henrika Vangera - magnata przemysłowego, stojącego na
c z ele wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego się na zakręcie
życiowym dziennikarza o napisanie kroniki rodzinnej Vangerów. Okazuje
się, że spisywanie dziejów to tylko pretekst do próby rozwiązania
skomplikowanej zagadki. Mikael Blomkvist, skazany za zniesławienie,
rezygnuje z obowiązków zawodowych i podejmuje się niezwykłego
zlecenia. Po pewnym czasie dołącza do niego Lisbeth Salander - młoda,
intrygująca outsiderka i genialna researcherka. Wspólnie szybko wpadają
na trop mrocznej i krwawej historii rodzinnej. Dla osób, które nie lubią
czytać - książka doczekała się ekranizacji!

Wybacz mi, Leonardzie

Leonard Peacock kończy osiemnaście lat. Z tej okazji szykuje prezenty
dla przyjaciół, goli głowę na łyso i zabiera do szkoły pistolet… Tego dnia
zamierza rozliczyć się z przeszłością i dorosłymi, którzy go nie rozumieją.
W świecie Leonarda nie ma miejsca na kompromisy, wszystko jest albo
czarne, albo białe. Jak w starych filmach z Humphreyem Bogartem... Pif-
paf!
„Wybacz mi, Leonardzie” to jedna z trzech powieści młodzieżowych
Matthew Quicka. To książka o szukaniu zrozumienia i buncie przeciwko
zasadom, którymi kierują się dorośli. 
Książka porywa od pierwszej strony, co może być spowodowane zarówno
świetnym stylem pisania Quicka, jak i mocnym początkiem, który spełnia
wszystkie swoje role: budzi sympatię do głównego bohatera i zaciekawia
na tyle, żeby sięgnąć dalej. A to „dalej” zaś jest już na tyle pasjonujące, że
książki po prostu nie da się odłożyć.

.
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                   Balladyna

15 maja na lekcji języka polskiego
w klasie I c dwie grupy
zaprezentowały sceny teatralne
związane z omawianą niedawno
lekturą – „Balladyną” Juliusza
Słowackiego. Grupa pierwsza
przedstawiła fragmenty aktu I i aktu
II. Udział wzięli: Julia Tatarczuch,
Klaudia Kmiecik, Iwona Kożuch,
Mariola Kubisztal, Martyna Pyzik i
Michał Zagraniczny. Szefową grupy
i reżyserką była Patrycja
Wieczorek. Druga grupa
przygotowała współczesną wersję
fragmentu aktu I według
scenariusza napisanego przez
Gabrielę Stachurę, która również
zagrała jedną z ról. Oprócz Gabrysi
wystąpili: Karolina Mikuła,
Marcelina Fido, Sebastian Dynak,
Adrian Kogut, Damian Sadko i
Hubert Słonka. Nad całością
czuwała polonistka Lucyna
Chojnowska.

.

.
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Moda 2017

Latem 2017 równie modne co
torebki od domów mody za kilka
czy kilkanaście tysięcy złotych
będą... siatki. Mają przypominać
sieci rybackie, jak ta projektu Ani
Kuczyńskiej dla MSNu. Zabieramy
je ze sobą na plażę, zakupy, a
nawet na randkę i... pilnujemy, żeby
nic nie zgubić. P.S. Te modne
torby-siatki są tak fotogeniczne, że
już są hitem na instagramie -
sprawdźcie #meshbag!
Najmodniejsze okulary
przeciwsłoneczne na lato 2017? Te
z grubymi plastikowymi oprawkami
w owalnym kształcie (koniecznie w
odcieniu bieli albo kwaśnej cytryny)
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TOP 10 HITÓW

1. Despacito - Luis Fonsi, Daddy
Yankee

2. Shape Of You - Ed Sheeran
3. I'm The One - Dj Khaled, Justin

Bieber, Quavo
4.  Something Just Like This - 
The Chainsmokers, Coldplay

5.  Sign Of The Times- Harry Styles
6.  Symphony -  Clean Bandit, Zara

Larsson
7.  There's Nothing Holdin' Me Back

-  Shawn Mendes
8.  It Ain't Me - Kygo, Selena

Gomez
9.  Malibu - Miley Cyrus

10. Solo Dance -Martin Jensen
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