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                 Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września po wspaniałych wakacjach znów
wróciliśmy do szkoły. Z pewną dozą ciekawości w
blasku słońca przekraczaliśmy mury naszego
gimnazjum. Wiedzieliśmy, że w czasie letniej przerwy
trwał tu remont. Rzeczywiście, zaszły istotne zmiany.
Odnowione sale lekcyjne, nowe lśniące podłogi
czekały na nas. W tym nowym otoczeniu poczuliśmy
się świetnie. Postanowiliśmy z zapałem przystąpić do
pracy w nowym roku szkolnym. Roześmiani ,radośni
zgromadziliśmy się w Sali gimnastycznej. Uczniowie,
nauczyciele, pracownicy obsługi- wszyscy czekali na
rozpoczęcie. Na początku uroczystości głos zabrała
dyrektor, pani Beata Żukowska, która   w ciepłych
sowach powitała zgromadzonych. Przedstawiła
nauczycieli, uczących we wszystkich klasach. Złożyła
również podziękowanie tym wszystkim, którzy byli
zaangażowani w remont naszego gimnazjum. W sali
panowała miła atmosfera. Po zapoznaniu kalendarium
nowego roku szkolnego, uczniowie rozeszli się do klas
wraz  z wychowawcami. Dziarskim krokiem
wkroczyliśmy w nowy rok szkolny 2013/2014

 Wybory do Samorządu
       uczniowskiego
  

19 września 2013r. odbyły się wybory do Samorządu
Szkolnego. Poprzedziła je kampania wyborcza.
Zainteresowani stanowiskami w Samorządzie
uczniowie przygotowali plakaty, na których zamieścili
swoje poglądy, obietnice i hasła na temat szkoły. W
dniu wyborów na korytarzu w czasie przerw można
było wrzucić swój głos do urny pod okiem szkolnej
komisji. Oto wyniki głosowania: 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została    
        GABRIELA ARCISZEWSKA Z KL. III B, 
                         a jej zastępcą została
                 GABRIELA KAMIŃSKA Z KL. III B 

         Kilka dni przed wyborem Samorządu  
 Uczniowskiego uczniowie wybrali jego opiekuna.
            W tym roku zaufaniem obdarzyli
          panią MARTĘ WODZYŃSKĄ-ZABOREK.

       "Wiedzę możemy zdobywać od innych,                
   ale mądrości musimy nauczyć się sami"
                                                                                                                                A. Mickiewicz

szkoła Monika
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otrzęsiny

Otrzęsiny

      Kici kici bum !
4 października 2013r. w
udekorowanej sali gimnastycznej
spotkali się uczniowie, aby z
humorem przyjąć do swojego grona
pierwszoklasistów. Wcześniej
pierwszaki mieli przygotować
piosenkę o swojej klasie oraz układ
taneczny. Obydwie klasy spisały się
wspaniale i zebrały obfite brawa oraz
uznanie jury. Potem odbył się szereg
konkursów. Pierwszoklasiści musieli
wykazać się nie tylko
pomysłowością, ale także sprytem    i
szybkością. Rywalizację wygrała
klasa I B. Drugą częścią imprezy była
dyskoteka. Przy dźwiękach
różnorodnej muzyki bawiliśmy się do
wieczora.

Powyżej przedstawiamy kilka zdjęć  
       z imprezy :)

                            
                             OTRZĘSINY :)

Monika

Monika
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               Dzień Edukacji Narodowej Humor
szkolny

Nauczycielka
pyta dzieci:
- Jakie macie
zwierzęta        
w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam
kota.
- A ja mam
kurczaka w
zamrażarce...  
 - mówi Jaś.

11
października
2013r.
odbyła się
uroczysta
akademia    z
okazji Dnia
Edukacji
Narodowej.

Uroczystość
rozpoczął kanon
„Wiwat
nauczyciele!”.
Następnie
zgromadzeni
uczniowie,
nauczyciele       i
pracownicy
obsługi obejrzeli
przygotowane
przez klasę III A
scenki
kabaretowe,

przedstawiające
życie szkoły.
Dowcip szkolny
był bliski
każdemu,
dlatego
wszyscy dobrze
się bawili.   

dzień nauczyciela

Dzień nauczyciela

Dzień
nauczyciela

   Sprzątanie
     świata 

Dnia 21.09.13r.
uczniowie
naszego
gimnazjum
wyruszyli na
coroczne
sprzątanie

świata.
„Uzbrojeni”
w ogromne
foliowe worki,
gumowe
rękawice oraz
nieprzemakalne
kalosze uparcie
sprzątali
Gąsocin

i okolice.
Uczniowie klas
trzecich
z przyjemnością
stwierdzili, że
w porównaniu
do lat ubiegłych
liczba
wyrzuconych
śmieci

uległa zauważalnemu zmniejszeniu. Mimo tej łatwo
dostrzegalnej poprawy uczniowie i tak „w pocie czoła”
zapełnili około 25 worków. Pomimo mało sprzyjającej
pogody wszyscy zgodnie współpracowali, aby jak
najbardziej przyczynić się ochrony otaczającej ich
przyrody. W końcu  po kilku godzinach wytężonego
zbierania odrobinę wycieńczeni i  ubłoceni
gimnazjaliści w dobrych humorach powrócili do szkoły
pocieszając się swoją niezachwianą wiarą w „większe
ucywilizowanie” społeczeństwa. 

Monika

Ola

Monika
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Święto Niepodległości
Impreza andrzejkowa w naszej

szkole

      

    11 listopada to święto państwowe, które upamiętnia
rocznicę odzyskania przez naród polski niepodległego
bytu państwowego w 1918 roku. Obchodzone było od
1920r., ale miało charakter głównie wojskowy. W
Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari, a na placu
Saskim w Warszawie marszałek Józef Piłsudski
dokonywał przeglądu pododdziałów, następnie odbierał
defiladę. Rangę święta państwowego nadano temu
dniu dopiero w 1937r. W 1945r. komuniści ustanowili
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22
lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN i
zniesiono to święto. W dniu 11 listopada święto to
przywrócił Sejm w 1989r. pod nazwą Narodowe Święto
Niepodległości.
     W naszym gimnazjum również obchodziliśmy
uroczyście ten dzień. Uczniowie klasy IIIb wraz z
wychowawczynią przygotowali akademię, podczas
której prezentowali wiersze i piosenki. Było bardzo
świątecznie, zwłaszcza, że wszyscy uczniowie
mieli przypięte do strojów galowych biało–
czerwone kotyliony. Wystrój Sali również
podkreślał narodowy charakter święta.

11 listopada

Andrzejki

    Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a
jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów
ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają
oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat
marzeń i fantazji. Często zastanawiamy  się co nas w
życiu spotka, planujemy i marzymy. Z niecierpliwością
uczniowie naszego gimnazjum czekali także na ten
niezwykły, inny niż wszystkie dni – dzień tajemniczych
wróżb i czarów, połączonych z zabawą i tańcem. W
piątek 29 listopada 2013 roku odbyła się ta długo
oczekiwana zabawa andrzejkowa. Za przygotowanie
imprezy odpowiedzialne były II klasy naszego
gimnazjum. Na początku wszyscy chętni, którzy
chcieli poznać swoją najbliższą przyszłość, mogli
powróżyć sobie z kart, przekuć szpilką serce z
imionami i wiele innych ciekawych rzeczy. Najczęściej
wróżby dotyczyły uczuć, przyszłych
zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce.
Śmiechom i zabawie nie było końca. Później, po
wspólnym poznawaniu przyszłości, nadszedł czas na
pokazanie swoich tanecznych umiejętności na
parkiecie. Wszyscy bawili się naprawdę świetnie przy
muzyce znanego Dj Chestera. Każdy mógł także
wzmocnić swoje siły, kupując coś słodkiego w
szkolnym sklepiku, bądź skosztować pysznej pizzy.
Zabawa andrzejkowa trwała do godziny 20:00. 

Monika

Estera



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 12/2013 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNa szkolnych śmieciach

Boże Narodzenie dla większości z nas to
najpiękniejszy okres w roku,dlatego uczniowie klas II
postanowili przybliżyć pozostałym magię
nadchodzących świąt.W tym roku szkolnym Jasełka
odbyły się 13 grudnia o godzinie 12:30. Nauczyciele,
personel szkoły oraz uczniowie zebrali się w sali
gimnastycznej, by móc obejrzeć inscenizację pod
opieką pani Wandy Otłowskiej-Rudnickiej, pana
Mieczysława Kamińskiego oraz pana Krzysztofa
Wierzbowskiego. Nad oprawą muzyczną czuwała pani
Grażyna Jaskółowska wraz z chórem szkolnym.
Program zaprezentowany przez młodzież wprowadził
uczestników spotkania w uroczystą atmosferę.
Otoczeni świątecznymi dekoracjami mogli poczuć się
naprawdę wyjątkowo. Mądre słowa płynące ze
szkolnej sceny uświadomiły nam, dlaczego co roku z
taką dziecinną ufnością czekamy na Boże Narodzenie.
Po części artystycznej Pani dyrektor Beata Żukowska
podziękowała młodym artystom oraz ich opiekunom za
przygotowanie akademii. Pani dyrektor nie zapomniała
także o ciepłych słowach i życzeniach, skierowanych
do wszystkich widzów przedstawienia z okazji świąt
Bożego Narodzenia.

                          
                             :)  Jasełka   (:

Jasełka

JasełkaJasełka

Monika

MonikaMonika
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                            Sernik z piernikami

Składniki:

50 dag sera półtłustego
1/3 kostki margaryny
15 dag cukru pudru
4 jajka
2 łyżeczki cukru waniliowego
20 g budyniu śmietankowego bez
cukru
25 dag ciastek pierników w
czekoladzie bez nadzienia

Przepis:

Ser zmielić w maszynce dwukrotnie.
Żółtka oddzielić od białek. Margarynę
utrzeć z cukrem pudrem i cukrem
waniliowym na puszystą masę,
dodawać po 1 żółtku i dalej ucierać
mikserem. Do utartej masy dodać
zmielony ser i wymieszać. Białka ubić
z odrobiną soli na sztywną pianę,
dodać do masy serowej i delikatnie
wymieszać. Na koniec dodać budyń w
proszku i lekko wymieszać.

Pieczenie
ciasta:

Dno tortownicy wysmarować masłem i
przełożyć do niej połowę sera. Na ser
poukładać ciastka pierniki w
czekoladzie i wyłożyć resztę sera.
Ciasto piec ok. 1godz. i 10 minut w
temperaturze 180 stopni C. Studzić w
lekko uchylonym piekarniku, a
następnie włożyć do lodówki.

                                 Ciasto miodowe

Składniki:

CIASTO NA MIODZIE
1 kg mąki
1 szklanka cukru
2 łyżeczki sody
1 jajko
1 mały słoik miodu sztucznego 
4 łyżki kwaśnej śmietany
 MASA Z KASZY MANNY
2 szklanki mleka
4 łyżki kaszy manny
4 łyżki cukru pudru
25 dkg margaryny
 czekolada do posypania ciasta

Przepis
na ciasto

na
miodzie:

Miód rozpuścić w garnku na małym
ogniu, a następnie ostudzić. Utrzeć
jajko z cukrem. Mąkę wymieszać z
sodą, dodać utarte jajko z cukrem,
ostudzony miód i śmietanę. Wyrobić
wszystko razem. Ciasto podzielić na 3
części, i piec po 20 minut każdy
placek oddzielnie na rumiany kolor.

Przepis
na masę
z kaszy
manny:

Do 1 szklanki mleka dodać kaszę
mannę i wymieszać. Pozostałe mleko,
czyli 1 szklankę zagotować z cukrem
pudrem. Następnie dodać kaszę i
dalej gotować ok 15 min. cały czas
mieszając. Ostudzić. Utrzeć
margarynę i stopniowo dodawać
mannę. Dalej ucierać. Przełożyć
każdy placek.

                                                                     IDĄ ŚWIĘTA!
Coraz bliżej święta! Wszyscy z niecierpliwością czekamy na te magiczne dni, ale czy zastanawialiśmy się nad
tym, jakie łakocie zagoszczą na naszych świątecznych stołach? W Kąciku Łasucha przedstawiamy dwie,
naszym zdaniem, najciekawsze propozycje. Pierwsza z nich to ciasto miodowe, a druga natomiast to połączenie
sernika i piernika!
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                                                       KRZYŻÓWKA

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.  Bardzo duży zbiornik wodny.
2.  Niezbędna do życia.
3.  Smaczne, dostarczają organizmowi witamin.
4.  Pięknie pachnie po burzy. Niszczy go freon.
5.  Konie, krowy, owce, psy.
6.  Są w warzywach, owocach lub tabletkach.
7.  Z nich produkuje się pieczywo.
8.  Gęsty sok.
9.  Masz ją w żyłach.
10.  Oddychają nim wszystkie organizmy żywe.
11.  Roślina strączkowa.
12.  Są zielone i produkują tlen.
13.  Cukierki, choć nie są zdrowe, lubimy je …

                             HASŁO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Redakcja:
Ania Matuszewska, Weronika Podstawka, Agnieszka
Adamiak, Monika Rusin, Ania Pawlak, Iza
Ujazdowska, Adam Lewandowski, Damian Żebrowski,
Ola Kucharczyk

Opiekunowie: Grażyna Podlasińska, Bogusława
Majewska, Katarzyna Korzeniewska

Na łamy naszej gazety wkradł się drukarski chochlik.
Przepraszamy naszych czytelników za jego

działalność.

Bombka

Rebus

Najserdeczniejsze życzenia: 
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia 
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 
Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, 
A w pięknych duszach wiele sentymentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, 
oraz nadzieję na Nowy Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, 
co właśnie mija. 
Całej społeczności szkolnej 
                                           życzy REDAKCJA

Moniuuula

Monika
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