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CORAZ BLIŻEJ WAKACJE!

DZIEŃ OJCA! 

NASZE SUKCESY!

REDAKTORKI :
1.Oliwia Rybczyńska 
2.Klaudia Lider 
3.Aleksandra Świątek 
OPIEKUN :
Bogumiła Włodarczyk 

SPIS TREŚCI :

2.Dzień Ojca
3.Relacje z życia szkoły 
4.Nietypowe święta w
czerwcu i lipcu 
5.Wakacje
6.Przepisy 
7.Rozrywka 

...

HUMOR !

Kumpel do kumpla:
- Wygrałem milion złotych
w totka!
- Gratulacje! A co na to
twoja żona?
- Odebrało jej mowę!
- Zazdroszczę ci. Tyle
szczęścia na raz..

Dwie blondynki jadą tramwajem. Jedna z nich pyta motorniczego:
- Czy tym tramwajem dojadę do dworca PKP?
- Tak.
- A ja? - pyta druga. 

Co mówi piłkarz do fryzjera
?
-GOL

Chuck Norris uczy
kamienie jak być twardym

Co mówi kabel do kabla?
-bądźmy w kontakcie  

....

SUKCESY SPORTOWE!

1.Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej atletyce 19.09.2013r.
2.Orlikowa Liga Mistrzów w Rugby Tag
3.Piłka ręczna dziewcząt
4.Piłka ręczna chłopców

...

...
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Kocham Cię Tato ♥

Kochany Tato -
zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu
zawsze jest fajnie:
i w deszcz i w słotę,
w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz
życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko
chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik
kwiatów darować.

Tato, Tato
ukochany,
my
życzenia Ci
składamy. 
Przesyłamy
jakby z
procy, 
sto
całusów z
całej mocy.

Wiemy jak ciężko
pracujesz tato!
Bardzo Cię wszyscy
kochamy za to
a także za Twe
szlachetne serce,
w którym rodzina
pierwsze ma miejsce!
W ten dzień
świąteczny przyjmij
podziękę
za wiarę, mądrość,
ojcowską rękę.
Wysłuchaj życzeń co
z serca płyną:
Niech wichury
mroźne Ciebie ominą!

.

Pomysł na prezent
na dzień ojca <3
Najlepszym
prezentem na ten
dzień jest coś 

praktycznego może
być to krawat, kubek
ze śmiesznym
napisem, koszula,
scyzoryk, portfel lub
perfumy ; ) 

Jeżeli nie masz
wystarczająco
pieniędzy wykonaj
własnoręcznie kartkę
i kup czekoladę ;d

.

.
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WYCIECZKA "SZLAKIEM PROGRAMU INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO "  

Na wycieczce odbył
się konkurs wiedzy o
Toruniu.

Pierwsze miejsce zają
ł: Jan Kowalczyk 
Drugie miejsce:
Doris Schmidt-Jensen 
Trzecie miejsce:
Natalia Maląg 

..

..

15 maja uczniowie naszego gimnazjum
wzięli udział w III edycji wycieczek
edukacyjnych "Szlakiem Programu
Infrastruktura i Środowisko". Wycieczka
była nagrodą w konkursie
organizowanym przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.

.

Tytuł projektu:
Toruńska Starówka -
ochrona i
konserwacja
dziedzictwa
kulturowego
UNESCO.

W trakcie wycieczki
uczestnicy osobiście
poznali wybrane
inwestycje
zrealizowane dzięki
Funduszom
Europejskim, zdobyli
ciekawe informacje
na temat
odwiedzanych miejsc
i podnieśli wiedzę z
zakresu ochrony

środowiska i
dziedzictwa
kulturowego.

Uczniowie będący
członkami wycieczki
dostali:
plecaki z
wyposażeniem
(latarki, notesy,
lornetki, mapy)
oraz zostali
zaproszeni na obiad
w Toruńskiej
restauracji. 

..

..

.



Przegląd piosenki!Sukces sportowy
naszych nauczycieli!

NASZE SUKCESY!
Uczestnicy:
p. Agnieszka Gruchaj 
p. Andrzej Suliński 
p. Bogusław Fingas 

Mistrzostwa
Nauczycieli i
Pracowników Oświaty
Powiatu
Zduńskowolskiego w
tenisie stołowym.
Drużyna nauczycieli w
składzie: p. Agnieszka
Gruchaj, p. Bogdan
Fingas i p. Andrzej
Suliński reprezentowali
naszą szkołę w
Mistrzostwach
Nauczycieli i
Pracowników Oświaty
Powiatu
Zduńskowolskiego

w tenisie stołowym.
Zajęli zaszczytne III
miejsce. Gratulujemy.

Do
tegorocznego konkursu
zgłosiło się 27 uczniów
z 14 szkół
podstawowych i
gimnazjalnych. Całość
została podzielona na 5
grup według wieku i
ilości artystów
występujących na
scenie.
Konkurencja była duża,
wszyscy wykonawcy
doskonale
przygotowani, zarówno
pod kątem wokalnym
jak i artystycznym.
Ogólna atmosfera

imprezy sprzyjała
dobrym występom
konkursowiczów. 
Naszą szkołę w tym
konkursie
reprezentowała 
Karolina Trzcińskaz
klasy III a. Zajęła II
miejsce w kategorii
szkół gimnazjalnych.
 Gratulujemy.
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Nietypowe święta w czerwcu i lipcu ;)

.

16 czerwca – Międzynarodowy Dzień
Pomocy Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca  – Dzień Walki z
Pustynnieniem i Suszami
18 czerwca – Dzień Ewakuacji

.

20 czerwca –
Światowy Dzień
Uchodźcy
21 czerwca – Święto
Muzyki, Dzień
Deskorolki, Dzień
Łaskotek
22 czerwca –
Światowy Dzień
„Garbusa”, Dzień
Kultury Fizycznej
23 czerwca – Dzień
Służby Publicznej
24 czerwca –
Światowy Dzień
Chorych na
Osteoporozę, Dzień
Przytulania
25 czerwca – Dzień
Stoczniowca,
Światowy Dzień

.

.

.

.

.

.

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/16_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/17_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/18_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/20_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/21_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Deskorolki
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/22_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/23_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/24_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/25_czerwca


.

1 lipca – Światowy
Dzień Architektury,
Dzień Psa, Dzień
Jazzu
2 lipca – Dzień
Dziennikarza
Sportowego,
Międzynarodowy
Dzień UFO
4 lipca – Święto Hot-
doga, Światowy
Dzień Mleka
5 lipca – Dzień
Łapania za Biust,
Dzień Tynwaldu
6 lipca – Światowy
Dzień Pocałunku
7 lipca – Dzień

Spółdzielczości
9 lipca – Dzień
chodzenia do pracy
inną drogą
10 lipca – Dzień Sił
Zbrojnych Mauretanii
11 lipca – Światowy
Dzień Ludności
12 lipca – Światowy
Dzień Imprezy

14 lipca – Dzień
Łapania za Pupę
15 lipca – Dzień bez
Telefonu
Komórkowego
16 lipca – Dzień
Księgowego
18 lipca –
Międzynarodowy
Dzień Nelsona
Mandeli
19 lipca – Dzień
Czerwonego
Kapturka
20 lipca – Dzień
Czterookich
22 lipca – Dzień
Liczby Pi
23 lipca

 – Dzień Włóczykija
24 lipca – Dzień
 Policjanta, Światowy
Dzień Tequili, dzień
Pszczółki Mai
25 lipca – Dzień
Bezpiecznego
Kierowcy
29 lipca – Święto
narodowe Ólavsøka
(Wyspy Owcze)
31 lipca – Wigilia
Lughnasadh
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Wakacje 2014! 
Co można robić w
wakacje?
-wybierz się na
wycieczkę rowerową,
-wyjdź w ciekawe
miejsca i zrób zdjęcia,
-porysuj sobie, -jeśli
jest słońce poopalaj
się, -spotkaj się z
kolegami/koleżankami,
-pogadaj na skype lub
gg, -prześpij się, -
pomaluj paznokcie, -
pośpiewaj sobie, -
(jeśli grasz na jakimś
instrumencie) pograj
na nim, -zrób

sobie jakiś dobry
deser, -pograj w karty
- poczytaj książkę
(ciekawą) -lub
poczytaj gazetę -
pooglądaj zdjęcia -idź
na lody, deser -jeśli
masz zwierzaka
pobaw się z nim -
poskacz po łóżku -
idź na
spacer,posłuchaj
muzyki.    

Holidays, so
beautiful.
Take me to a
place called
paradise.
Holidays, so
beautiful.
Listening to
this sound

Już niedługo
wakacje! To
wspaniałe jak ten
rok szybko minął.
Jeszcze pamiętam
jak szłam na
rozpoczęcie roku

myśli "Nareszcie się
wyśpię!". Mnie też
tego brakuje. Wstać
o 11-tej, zero
obowiązków
szkolnych, zero
nauki. Żyć nie

kocham lato. Można
się zupełnie
odstresować od
nauki i nie myśleć
ciągle o tym "czy na
pewno wszystko
odrobiłam?"

.

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/1_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/2_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/4_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/5_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/6_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/7_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/9_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/10_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/11_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/12_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/14_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/15_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/16_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/18_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/19_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/20_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/22_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/23_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/W%C5%82%C3%B3czykij
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/24_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Policjant
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/25_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/29_lipca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/31_lipca


.

Wymarzonych
wakacji!

.

Właściwości wakacji:

1.Czyszczące –
dokładnie i
bezwzględnie
czyszczą twój portfel
z nagromadzonych
przez cały rok
oszczędności.

2.Znikające – ledwie
się pojawią i już ich nie
ma.

3.Edukacyjne – uczą
tego, że kolonijne
pieniądze dane nam
przez rodziców
kończą się szybciej
niż
moglibyśmy 
przypuszczać i w
odwrotną stronę niż
przewidzieliby to
rodzice.

and closing
my eyes.

REMADY &
MANU L -
HOLIDAYS ♥

rozpoczęcie roku
szkolnego a tu już
niebawem
zakończenie. Chyba,
każdy z was sobie

nauki. Żyć nie
umierać! Ale jest
jeszcze jeden, chyba
najważniejszy
powód dla którego

odrobiłam?"
Wakacje to zupełna
odskocznia od
rzeczywistości.
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Domowy shake bananowy
.

.

.

.



Klaudia

Uwaga! Do shake’ów zawsze lepiej
używać dojrzałych bananów: nasz
organizm łatwiej je trawi i szybciej
przyswaja substancje odżywcze.

Klaudia

Składniki:
Od100 do 200 ml
mleka (w
zależności od
konsystencji jaką
wolimy)
Jeden banan
Łyżka miodu
Jedno surowe
jajko
200 gram twarogu
chudego
Wiórki kokosowe

Przygotowanie:
1. Banana kroimy na

małe kawałki.
2. Całość wrzucamy

do blendera lub
miksera (twaróg
proponuję
rozrabiamy

1. osobno – lepiej się
wymiesza) i
mieszamy przez
2-3 minuty na
średnich obrotach.

Mmmm.. pycha ;)Domowe lody jogurtowe
;)

Przygotowanie: 40 min 
Zamrażanie: 6 godz. 
Porcja: 215 kcal

Składniki na 8–10
porcji:
- 300 ml jogurtu
naturalnego 
- niepełna szklanka
śmietanki kremówki 
- sok z cytryny
- torebka cukru
waniliowego
- cukier 
- 30 dag truskawek 
- białko jajka

Sposób wykonania:
1. Jogurt naturalny
wymieszaj z cukrem
waniliowym oraz ubitą
na sztywno śmietanką.

Dopraw sokiem z
cytryny i cukrem. 

2. Na dno
pojemniczków po
danonkach lub
śmietanie wlej po łyżce
jogurtu. Wstaw do
zamrażalnika na
godzinę. 

3. Truskawki opłucz,
odszypułkuj. Drobno
pokrój. Zasyp cukrem,
zalej sokiem z cytryny.
Zagotuj. Zestaw z
ognia, zmiksuj na
gładko, przetrzyj przez
sito, aby nie było
pesteczek. Mus dobrze
schłodź. Wymieszaj ze
sztywną pianą z białka.

4. Na zamrożony jogurt
wlej po porcji musu
truskawkowego, a na
nim umieść warstewkę
pozostałego jogurtu. W
każdą porcję deseru

wbij patyczek do
lodów. Pojemniczki
ponownie wstaw do
zamrażalnika.
Zamrażaj  5 godzin.

.

.
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Rozrywka
Wchodzi zapłakana
blondynka do baru i
wyżala się
barmanowi:
- Dlaczego wszyscy
się ze mnie śmieją, że

przychodzi ruda i
mówi:
- Nie, nie ma mnie
tam. 
A blondynka się
śmieje: 

Klaudia

Klaudia

.

.



Klaudia

Hahahahaahahaha...

Klaudia

Blondynka u doktora:
- Niech mi pan
pomoże! Trzmiel
mnie użądlił!
- Spokojnie, zaraz
posmarujemy
maścią..
- A jak go pan doktor
złapie? Przecież on
już poleciał!
- Nie! Posmaruje to
miejsce, gdzie panią
użądlił!
- Aaaa! To było w
parku, przy fontannie,

na ławce pod
drzewem.
- Kretynko!
Posmaruje tą część
ciała, w którą cię uciął
!
- To trzeba było od
razu tak mówić! W
palec mnie użądlił.
Boże, jak to boli!
- Który konkretnie?
- A skąd mam
wiedzieć? Wszystkie
trzmiele wyglądają
podobnie...

.

się ze mnie śmieją, że
jestem tak głupia? 
- Nie martw się -
mówi barman- znam
kogoś kto jest
głupszy. Woła
siedzącą obok rudą i
mówi:
- Idź do domu i
sprawdź czy cię tam
nie ma. 
Po 10 minutach

śmieje: 
- JAKA GŁUPIA! JA
BYM ZADZWONIŁA!

Blondynka wypełnia
formularz:  IMIĘ:
Anna  NAZWISKO:
Kowalska
URODZONA: Tak

Dwie blondynki
chciały zdobyć
nagrodę Nobla.
Jedna wpadła na
genialny pomysł:
- No to może
polecimy na
Słońce?
Druga
odpowiada:
- No coś ty
głupia, spalimy
się.
- To polecimy w
nocy.

Podchodzi
blondynka do
Informacji PKP:
- Przepraszam,
jak długo jedzie
pociąg z Krakowa
do Warszawy?
- Chwileczkę....
- Dziękuję!!!

.

Co zrobić jak
blondynka rzuci
w ciebie
granatem? 
- Złapać, wyjąć
zawleczkę,
odrzucić.

Blondynka pyta
swojego
chłopaka:
- Czy to prawda,
że płazy nie mają
mózgu?
- Prawda żabciu.

Jak zająć
blondynkę na
całe

życie? Kazać jej
znaleźć kij z
jednym końcem.

Klaudia

Klaudia
.

.


