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Numer 9 06/17

DO
ZOBACZENIA
PO
WAKACJACH!!

                            
                         WAKACJE znowu są!!! ♥

Tęsknie za morzem , za ciepłym
słońcem
spacerem plażą o zachodzie
łagodnym szumem fal tańczących
tęczowym światła odbiciem w wodzie
Już szkolny rok skończony,
już biją wakacji dzwony.
Już upragnione wakacje i kwitną już
akacje.

                  Wydanie                    
              wakacyjne 

..

      Stopka redakcyjna
Skład redakcji:
Inga Rejment
Natalia Jankowska
Ania Nedoszytko
Opiekun gazetki:
p. Beata Kolterman                     
skrzynka pocztowa:
szkolneplotki@pssp.edu.pl

Co tym razem w
numerze?
- fotorelacja z nocy pod
gwiazdami
- coś na ząb - drożdżówki z
czekoladą
- horoskopy
- kącik kinomaniaka i "Smerfy:
poszukiwacze zaginionej
wioski"        
 -śmiechy, chichy, chaachy

..



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 9 09/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Plotki

..

               Koziorożec 
Przygotuj się na jazdę bez
trzymanki. Przed tobą bardzo
dynamiczny rok. Rozpoczyna
się okres wielkich życiowych
zmian. W każdej dziedzinie
dużo spraw ruszy do przodu.
Angażuj się w nowe
przedsięwzięcia i nie rezygnuj
z niczego        .        

                 Wodnik
Porzuć schematy i rzuć się na
głęboką wodę, bo szczęście
będzie ci sprzyjać. Spodziewaj
się miłych niespodzianek od
losu.  Sfinansujesz wreszcie
swoje marzenia, zdobędziesz
to, czego pragniesz. 

                     Ryby
Czeka cię rok próby. Przed
tobą rok pracy i wytrwałości.
Weź głęboki oddech i
starannie zaplanuj cały rok.
Saturn i Neptun wciąż działają
silnie na twój znak i sprawiają,
że każda decyzja i każdy krok
będą miały ogromne
znaczenie dla twojej
przyszłości.                  

                    Baran
Nie oglądaj się wstecz! Ten
rok przyniesie ci nowe okazje
zawodowe, które wymagać
będą od ciebie determinacji,
konsekwencji i odwagi. Na
szczęście tego ostatniego
nigdy ci nie brakuje. Dzięki
wsparciu Jowisza uda ci się
pokonać konkurencję i w życiu
zawodowym, i osobistym.

                    Byk
Czas dorosnąć i podjąć
poważne życiowe decyzje.
Uporządkujesz swoje życie i
będziesz się cieszyć spokojem
i dostatkiem. Za sprawą
Plutona odkryjesz w sobie
prawdziwą moc.

                 Bliźnięta
Ten rok będzie obfitował w
wiele wydarzeń, część będzie
bardzo szczęśliwych, a część
będzie dla ciebie wyzwaniem.
Bliźnięta jednak bardzo
szybko zbierają się po każdej
porażce i z uśmiechem i
optymizmem patrzą w
przyszłość.

                     Rak
Planety ośmielą cię do wielu
pozytywnych zmian. Nie bój
się, bo i tak ich nie unikniesz.
Pluton, planeta transformacji i
duchowej przemiany, znajduje
się w opozycji do twojego
znaku.

                   Lew
Przed tobą wyjątkowy czas.
Wreszcie poczujesz, że życie
należy do ciebie. Powrócisz
do swojej wielkiej formy za
sprawą Jowisza, który będzie
cię wspierał.                  

                 Panna
 Żadna praca nie pójdzie na
marne. Warto się skupić na
poważnych sprawach i nie
odpuszczać w sprawach
urzędowych i finansowych, a
osiągniesz sukces.

                      Waga
Będziesz mieć więcej
szczęścia niż zwykle. Odważ
się więc zrobić to, o czym
marzysz, a inni uważają za
niemożliwe, a szybko
osiągniesz swój cel.

                 Skorpion
 Dbaj o zdrowie, zmień dietę
na zdrowszą i zacznij
aktywnie uprawiać sport,
inaczej będziesz zmęczony i
pesymistycznie nastawiony do
świata.

                    Strzelec
Masz okazję zrobić coś
trwałego i ponadczasowego.
Bądź wytrwały i skup się na
jednym celu, a szybko go
osiągniesz.
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Inga

.

9 lipca- Międzynarodowy
Całkowicie Przeciętny
Dzień
12 lipca- Światowy Dzień
Imprezy
15 lipca- Światowy Dzień
Bez Telefonu
Komórkowego
23 lipca- Dzień Włóczykija
30,31 lipca- Światowe Dni
Gubienia Kąpielówek

                                                          
                      Śmiechy, Chichy, Hachy

Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
 Bo między nimi jest pokój.

Kto najbardziej lubi pić colę?
Kolarz.

Jakie są ulubione ryby matematyka?
Sumy.

Jak obraca się prąd?
na pięcie.

Jak nazywa się książka, która szpanuje?
Bukszpan.

Co mówi ogrodnik do kumpla?
-Przesadziłeś.

Jak nazywa się lekarz, który leczy pandy?
Pandoktor.

Dlaczego choinka nie jest głodna?
Bo jodła.

Jak wabi się pies złomiarza?
Puszek.

Gdzie muchy kupują sobie buty?
W tse tse tse.

Ulubiony baton informatyka?
-3 bit

Jak nazywa się ubikacja jednookiego potwora?
CyKlop.

1 lipca- Światowy Dzień
Psa
2 lipca- Światowy Dzień
UFO
3 lipca- Dzień Niczego 
4 lipca- Dzień
Niepodległości w USA
8 lipca- Światowy Dzień
Bezsensownych Świąt

..
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                                  Coś na ząb

Składniki (20 sztuk)
500 g mąki pszennej
25 g świeżych drożdży
200 ml mleka
100 g masła
90 g cukru
szczypta soli
3 jajka

Nadzienie
150 g czekolady*
do posmarowania: żółtko + 1
łyżka mleka                 
                       
Przygotowanie
Drożdże włożyć do kubka,
wlać 50 ml ciepłego mleka.
Dodać łyżeczkę cukru, 3 łyżki
mąki pszennej i wymieszać.
Odstawić na ok. 10 minut do
wyrośnięcia.

Do reszty ciepłego mleka
dodać pokrojone w kosteczkę
masło i delikatnie podgrzać
(ma być lekko ciepłe).
Do dużej miski wsypać mąkę,
dodać sól, cukier, wymieszać.
Zrobić w środku wgłębienie,
wlać rozczyn z drożdży i
zacząć delikatnie mieszać
składniki.
Dodać jajka, następnie
stopniowo wlewać ciepłe
mleko z masłem cały czas
wolno mieszając łyżką. 
Ciasto wyrabiać ręką w misce
przez około 10 - 15 minut aż
będzie gładkie i elastyczne.
Przykryć ściereczką i
odstawić na ok. 45 minut do
wyrośnięcia.  

www.kwestiasmaku.com

                           Kącik kinomaniaka
     ,,Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski"

W całej wiosce Łasuch, Ważniak, Papa
Smerf, Laluś mają jakieś zadania. Co jednak
ma robić Smerfetka? Jedyna dziewczyna w
całej grupie niebieskich smerfów? W
poszukiwaniu odpowiedzi towarzyszyć jej
będą inne Smerfy. Wspólnie wyruszą w
wielką podróż, która odkryje przed nami
niezwykłą tajemnicę... Ale, uwaga, każdy ich
krok śledzi Gargamel. 

.

,
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         Wyjątkowa noc z gwiazdami- fotorelacja ☺
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