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Rekrutacja do naszej szkoły
trwa od 2 do 31 marca!

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

Nie zapomnij o życzeniach!

PAMIĘTAJ ZŁOŻYĆ
SWOIM KOLEŻANKOM
ORAZ NAUCZYCIELKOM
ŻYCZENIA Z OKAZJI ICH
ŚWIĘTA! 

NIECH ŻYJE
BAL!!!

Polonez

.

Bal trzecioklasistów odbył się 24 stycznia.
Przyszli absolwenci zatańczyli tradycyjnego
poloneza, a następnie oddali się zabawie!

.

.

Samorząd szkolny na rok
2014/2015:
Iza Amernik -
przewodnicząca
Joanna Książczyk - v-ce
przewodnicząca
Wiktor Niezgodzki -
skarbnik
Paulina Papuga - rzecznik
praw ucznia

W tym roku bal odbywał się w scenerii ph. Plaża nocą.
Uczniowie rozpoczęli zabawę tradycyjnym polonezem,
za wykonanie, którego otrzymali zasłużone oklaski od
zgromadzonych  rodziców, nauczycieli, koleżanek,
kolegów i zaproszonych gości.
Zabawa była wyśmienita, pozostały po niej zdjęcia,
filmy i oczywiście miłe wspomnienia.

Joasia Książczyk

.

.

.
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Nie masz pomysłów na
ferie? Pomożemy Ci! :)

                               AKTUALNOŚCI
                                 Walentynki :)

...

Walentynki jest to
święto, które
przypada na 14
lutego. W naszej
szkole ruszy Poczta
Walentynkowa już
od 12.01. Jeżeli
darzycie kogoś
sympatią lub chcecie
aby na jej twarzy
pojawił się uśmiech

to zachęcamy do
wrzucania kartek do
pudełka, które
pojawi się u nas w
szkole już w
poniedziałek.
Przypominamy, że
kartkę trzeba
zaadresować do
osoby, dla której
mamy ją dostarczyć.

Na końcu życzeń
można się podpisać
lub zostać
anonimowi.
Rozdanie naszych
walentynkowych
kartek odbędzie się
tuż po feriach
zimowych.
Zachęcamy do
wzięcia udziału w tej
super akcji :)

Weronika Fikus .

W końcu nadejdzie ten
oczekiwany czas ferii
zimowych! Nareszcie
będziemy mogli
odpocząć. Mamy
nadzieję, że każdy z
uczniów będzie miał
czas na odpoczynek i
nabierze sił na nowe
półrocze w szkole. W
naszym województwie,
czyli w łódzkim, ferie
trwają od 2 lutego
(poniedziałek) do 15
lutego (niedziela). Jeśli
chcecie dowiedzieć się
kiedy inne
województwa mają
ferie zimowe wejdźcie
na stronę:
http://terminyferii.pl/ferie2015/#dat

Uwaga!
Już

wielkimi
krokami
zbliża się

czas
przerwy
zimowej!

W czasie ferii
możesz:
-namówić rodziców na
wyjazd w góry,
-zapisać się na
zimowisko w Miejskim
Domu Kultury,
-wybrać się na
pobliskie lodowisko ze
znajomymi,
-zorganizować sobie
wieczór filmowy
-poczytać ulubione
książki
-wybrać się do teatru
lub kina

-odwiedzić swoją
rodzinę
-umówić się ze swoimi
przyjaciółmi na
wspólny wypad
-nauczyć się gotować
-spędzić czas z
rodzicami
-poukładać puzzle
-wybierać się na basen
lub termy
-wybrać się na wielkie
zakupy
-odpocząć i polenić się
troszkę.

pobrane

pobrane pobrane
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Z ŻYCIA SZKOŁY!
Pamiętajcie, że w
naszej szkole jest
POCZTA
WALENTYNKOWA.
Możesz w ten sposób
zadowolić swoją drugą
połówkę ! :)

A czy ty już złożyłeś
życzenia swojej
Walentynce ? 8)

Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału. W
tym dniu,  wedle
tradycji, dozwolone jest
objadanie się. 

Wycieczka do Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków

2015r.Zabawa karnawałowa

21 listopada uczniowie
klas: IIIa, IIIb i IIb
uczestniczyli w
wycieczce do Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków
do Tymienic koło
Zduńskiej Woli, dzięki
czemu poznali budowę
i działalność
oczyszczalni. Była to
bardzo interesująca
wycieczka i każdemu
polecamy choć raz
udać się do tamtejszej
oczyszczalni!

Oczyszczalnia ścieków

Dyskoteka
.

26 stycznia 2015r.
Samorząd Uczniowski
zorganizował dla
uczniów wszystkich
klas gimnazjum
zabawę karnawałową. 

Tak jak widać na
przedstawionych obok
zdjęciach uczniowie
PG 3 bawili się świetnie
podczas dyskoteki.

Joanna Książczyk

Joasia Książczyk
.
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Mamy tutaj kibiców Fc Barcelony? 

Najlepszy strzelec na
świecie !

Chodź jest niski, potrafi
czynić cuda w sporcie.

Najmłodszy zawodnik,
który zdobył trzy Złote
Piłki. 9 stycznia 2012
roku Messi po raz
trzeci sięgnął po to
prestiżowe trofeum,

mając zaledwie 24 lata,
6 miesięcy i 17 dni.

Kluby Premier League
obserwują Pedro...
Zainteresowanie zawodnikiem wyraziły
kluby z angielskiej Premier League:
Arsenal, Manchester United i Liverpool.

„Nie wiem, co może
wydarzyć się w
przyszłości. Obecnie
czuję się szczęśliwy w
klubie, ale nigdy nie
wiadomo, co przyniesie
przyszłość. Pozostaję
spokojny,
skoncentrowany na
pracy w klubie do
końca sezonu". Te
słowa Pedro przykuły
uwagę wielkich klubów
z BPL, które poszukują
wzmocnień na
nadchodzący sezon.
Zainteresowanie
skrzydłowym z Wysp
Kanaryjskich przejawiaj
ą Manchester United,

Arsenal i Liverpool. Po
przybyciu na Camp
Nou Luisa Suáreza
Pedro wie, że maleją
jego szanse na grę u
Luisa Enrique.
Wymarzone dla
culés tridente niejako
blokuje możliwość
rozwoju Hiszpana i
niewykluczone, że po
zakończeniu obecnych
rozgrywek zdecyduje
się on na opuszczenie
stolicy Katalonii.

z dzieckiem Pedro Rodríguez, po prawej stronie Neymr.

Leo Messi wciąż nie
przestaje zadziwiać.
Argentyńczyk
prezentuje obecnie
jedną ze swoich
najlepszych wersji,
znajdując się o krok od
pobicia rekordu Telmo
Zarry.

W rozmowie z France
Football  Éric Abidal dał
do zrozumienia, że
przyjmie ofertę pracy w
Olympiakosie i tym
samym nie wróci na
razie do stolicy
Katalonii.....

Na mniej niż tydzień
przed pojedynkiem
pomiędzy Manchesterem City i Barçą
w 1/8 finału Ligi
Mistrzówobydwie
drużyny znajdują się w
zdecydowanie
odmiennej formie.

W 2015 roku Leo
Messi ma na koncie
więcej goli i asyst niż
całe trio ofensywne
Realu Madryt – Gareth
Bale, Karim Benzema i
Cristiano Ronaldo.

Leo Messi jest liderem
Barçy, która po
przegranym 0:1 meczu
z Realem Sociedad
odniosła 11 kolejnych
zwycięstw.
Argentyńczyk,
wspierany przez
Neymara, autora 10
goli w 2015 roku, był

niezawodny w tych
spotkaniach,
zapewniając Barçy
kolejne gole, ligowe
punkty i awans do
półfinału Pucharu Króla.

Znakomita passa Leo
Messiego pozwoliła mu
zbliżyć się do Cristiano
Ronaldo w walce o tytuł
najlepszego strzelca
ligi hiszpańskiej.

Leo Messi

Leo Messi bije
kolejne rekordy
w lidze
hiszpańskiej.
Podczas meczu
z Levante na
Camp Nou,
dzięki podaniu
do Neymara
przy pierwszym
golu, w wieku
27 lat
Argentyńczyk
został
zawodnikiem z
największą
liczbą asyst w
historii Primera
División (125).
Poinformował o
tym
na Twitterze

 Mister Chip.

xx

x
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Najbliższe zawody w
tenisie stołowym
prawdopodobnie
odbędą się w styczniu
2015r. w Buczku.
Trzymamy kciuki za
naszych tenisistów
stołowych :)

Nasi uczniowie w
Zawodach
Powiatowych w Piłce
Koszykowej Chłopców
zajęli III miejsce.
Jesteśmy dumni z
naszych zawodników!

Polacy dominują w
zawodach narciarskich! 

Justyna Kowalczyk
upadła na trasie!

Wiadomości
sportowe z kraju i
ze świata :)

                                         Sport
                   Co się dzieje w naszej szkole? :)

W naszej szkole odbywa się wiele
zawodów. W ostatnim czasie miały
miejsce Drużynowe Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Stołowym. Całe
przedsięwzięcie odbyło się 28 listopada.

.

W Zawodach
Powiatowych w Piłce
Koszykowej
Dziewcząt, nasze
reprezentantki zajęły IV
miejsce, natomiast w
Zawodach
Powiatowych w Piłce
Ręcznej osiągnęły III
miejsce. Gratulujemy!

.

Justyna Kowalczyk do
rywalizacji przystąpiła
piąta, siedem minut po
prowadzącej Marit
Bjoergen.  Polka, która
wygrała cztery z
poprzednich ośmiu
edycji TdS, po 8,1 km
była dziewiąta. 
Na kolejnym pomiarze
czasu - po 8,5 km - już
się nie pojawiła.
Początkowo sądzono,
że Kowalczyk zeszła z
trasy. 
Jak jednak
poinformowała
Telewizja Polska,

powołując się na
będącego na miejscu
dziennikarza TVP
Sport, Kowalczyk
upadła na trasie i
została odwieziona do
najbliższego punktu
medycznego. Nie
wiadomo jeszcze,
jakiej kontuzji doznała
dwukrotna mistrzyni
olimpijska.

Maciej Kot wygrał
niedzielne zawody
Pucharu
Kontynentalnego na
skoczni w Wiśle. Dwa
pozostałe miejsca na
podium również zajęli
reprezentanci Polski -
Klemens Murańka i
Dawid Kubacki. Z
powodu zbyt silnego
wiatru rozegrano
tylko jedną serię
konkursową.
Jesteśmy zadowoleni
z wyników naszych
skoczków. Życzymy
im powodzenia

w dalszych
zawodach! :)

Z tej okazji do naszej
szkoły przybyło wiele
drużyn z innych szkół.
Zawody były
podzielone na 2
kategorie: chłopcy i
dziewczęta.  W
drużynie dziewcząt
naszego gimnazjum
były: Natalia Sopur,
Emilia Szewczyk oraz
Justyna Policińska.
Natomiast drużynę
chłopców
reprezentowali:
Szymon Krawczyk,
Filip Małoszczyk i
Bartosz Kaczorowski.
Było wiele emocji.
Mimo zaciętej

walki nasi
reprezentanci wypadli
bardzo dobrze. Wyniki
zawodów wyglądają
następująco: 
- kategoria dziewcząt: 
I miejsce Janiszewice,
II miejsce PG3, 
III miejsce PG2.
- kategoria chłopców: 
I miejsce PG2, 
II miejsce PG1, 
III miejsce PG3.
Gratulujemy wyników
naszym sportowcom i
życzymy dalszych
sukcesów :) 

.

.
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Nieszczęśliwy
pączek? Tak! Jeśli nie
zjesz przynajmniej
jednego pączka w
tłusty czwartek, czeka
cię nieszczęście.

Szczęśliwy pączek?
Istnieje tradycja, która
zakłada, że kto
znajdzie orzecha w
pączku, czeka go
szczęście. 

Nie masz pomysłu na prezent walentynkowy. Zawsze możesz upiec
ciasteczkowe serduszka lub inne przysmaki. Na pewno będzie to dobry
prezent, który spodoba się każdemu :).

Jakie są różnice między pączkami w Polsce a za granicą?
Polskie są tłuste i smaży się je tradycyjnie na smalcu. Pączki
niemieckie smaży się krócej, dzięki czemu są mniej tłuste, a
pączki węgierskie nie mają nadzienia.

.

Tłusty czwartek  – w kalendarzu chrześcijańskim
ostatni czwartek przed wielkim postem, znany 
także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału. 
W Polsce oraz w katolickiej 
części Niemiec, wedle tradycji, 
w tym dniu dozwolone jest objadanie się.

A wy ile pączków zjedliście w Tłusty czwartek ?
.

.

.

Coś dla wszystkich łakomczuchów 

Miłych wypieków kochani!

Składniki
1 kg mąki 
100g drożdży
100g cukru
0,5 l mleka
6 żółtek
1 całe jajko
Szczypta soli
5 łyżek oleju
1 cukier waniliowy
1 l oleju do smażenia
                                   
                                   
                                   
                                   
                               

              Do dużej
miski wkruszam
drożdże, dodaję 2
łyżeczki cukru, 1
łyżkę mąki i zalewam
ciepłym mlekiem –
dokładnie mieszam,
przykrywam
ściereczką i
odstawiam na 30min
w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Do
wyrośniętej masy
dodaję jajko, szczypt
ę soli, oliwę, alkohol i
resztę cukru –

dobrze mieszam.
Stopniowo dodaję
mąkę i żółtka – ciągle
mieszając.
Formujemy z ciasta
kulę, przykrywam
ściereczką i
odstawiam na 30min.
w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Gdy
ciasto wyrośnie dzielę
na części, wałkuję
placki grubości 1 cm i
wycinam krążki np.
szklanką. Wycięte
koła układam

na blacie
podsypanym mąką i
zostawiam do
wyrośnięcia na ok. 15
min. W tym czasie w
garnku rozgrzewam
olej. Do nagrzanego
oleju wrzucam
wyrośnięte krążki,
kiedy się zarumienią
– przekręcam
patyczkiem na drugą
stronę. Usmażone
wyjmuję na papier
aby odsączyć je z
tłuszczu.

Wystudzone pączki
nabijam szprycą
nadzieniem –
marmolada, toffi,
budyń itp.

.

.

.

.


