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Nasze szkolne życie toczy się swoim
dawno wytyczonym torem. Najpierw
szkoła i nauka, potem zasłużone i długo
wyczekiwane wakacje!!!

Trzeba nacieszyć się słońcem i wiatrem
we włosach, aby potem mieć siły oraz
energię na dalszą naukę. A już we
wrześniu na nowo i z ochotą wrócimy
do szkolnych ławek! 

Cieszmy się chwilą!!!

rewal.net.pl
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MŁODZI ZDOLNI ...
Poznajcie Ewelinę Żak z klasy II B naszego gimnazjum... Ewelina ma
swoją pasję - jest nią rysowanie. Dziewczyna ma ogromny talent,
którym warto jest się pochwalić. Redaktorzy gazetki mutimedialnej
TeamNews specjalnie dla Was przygotowali mini-galerię prac tej
uzdolnionej dziewczyny...
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...EWELINA ŻAK  
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VINCENT VAN GOGH...
...oczami utalentowanych uczniów naszej szkoły. Na zajęciach
artystycznych klas II A i II B interpretowała m.in. "Gwiaździstą noc"
artysty. Poniżej znajdują się wspaniałe efekty tej pracy...
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PIEKIELNY KĘSEK ...

ORZEŹWIAJĄCE KOKTAJLE

Zielone smoothie

2 ogórki gruntowe
1 pęczek selera naciowego
1 gruszka
1 banan
woda mineralna

Wszystkie warzywa dokładnie
umyć, ogórki obrać ze skórek, z
gruszki wydrążyć gniazdo
nasienne. Łodygi selera obrać z
żyłek. Warzywa pokroić i
wrzucić do blendera. Dodać
wodę mineralną do uzyskania
pożądanej konsystencji.

Owocowy koktajl
Tajemnicą tych pyszności jest
pomieszanie różnych owoców
sezonowych z maślanką oraz
miodem. Warto dodać do takiego
koktajlu zmielone płatki owsiane,
lub nasiona lnu. Taki napój
zastąpi Wam z powodzeniem
śniadanie lub podwieczorek.
Smakosze dodają do koktajlu
nasiona chia lub zmielone
orzechy. Zdrowa dieta jest teraz
na topie, dlatego warto
poszukiwać inspiracji. Internet
to prawdziwa skarbnica wiedzy.  

cojesc.net

www.myfussyeater.com
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WYJAZDY INTEGRUJĄ...
Maj i czerwiec to najlepsze miesiące na wyjazdy klasowe! 2A i 2B
gimnazjum były na „zielonej szkole” w Jastrzębiej Górze.
Codziennie była okazja do udziału w ciekawych wycieczkach,
plażowania, spacerów brzegiem morza, zachwycania się zachodem
słońca i piaszczystymi klifami Jastrzębiej Góry. Inne klasy cieszyły
się wspólnie spędzonym czasem w innych częściach Polski, a
nawet za granicą - uczniowie udali się do słonecznej Italii. 
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...ZESPÓŁ KLASOWY

RM
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PATRON SZKOŁY
23 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona - Księdza
Profesora Józefa Tischnera. Była to okazja do wspaniałego
świętowania, zaprezentowania wielu pieśni oraz tańców góralskich.
Były gawędy, opowieści i żarty. Honorowym gościem był pan
Kazimierz Tischner, brat naszego Patrona i Prezes Stowarzyszenia
"Drogami Tischnera", który z humorem odpowiadał na pytania
zadawane przez uczniów szkoły, przekazując im podstawowe
wartości "filozofii po góralsku". Warto przypomnieć sobie, że
mottem naszej szkoły są słowa Księdza Profesora: "W każdej chwili
możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa". 
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