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Zdrowych, pogodnych
p
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłomił
ścią.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.
Redakcja Gazetki

Drogi Czytelniku !
Za oknem mamy już prawie wiosnęę. Dla niektórych to już ostatnie miesiące
ce w tej szkole. Klasa
III gimnazjum w kwietniu napisze egzaminy gimnazjalne, a pod koniec czerwca uczniowie
zostaną absolwentami .
UWAGA III GIMNAZJALIŚCI!

Do egzaminów pozostało
już tylko :
To ostatnie chwile na powtórkę!
W tym numerze:
 Aktualności
 Dzień liczby
 Ciekawostki
 Kącik kulinarny
 Humory z zeszytów
 Kupon na zadanie domowe

20
dni

Geniusz to dziewięćdziesiąt dziewięć pr
procent ciężkiej pracy
i jeden procent talentu.
talentu.- T. Edison.

W NASZEJ SZKOLE
Sport
Ostatnio na naszej Sali gimnastycznej odbyły się
si zawody w koszykówkę najpierw rozegrała si
się
rozgrywka gminna chłopców i dziewczyn co dla nas było sukcesem bo obie płci zakwalifikowały si
się do
półfinału powiatowego w którym takżee wygrali :Chłopcy
:
29-28
28 z Rokitami Dziewczyny 64
64-8 z Czarną
Dąbrówką.
Bardzo trzymamy za naszych kciuki, by poszło im jak najlepiej w finale powiatowym!

Angielska robota
W dniach 9 do 10 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły si
się
warsztaty z j. angielskiego z nocowaniem w szkole. Myślą
My przewodnią warsztatów
w by
była rozmowa po
angielsku. Organizatorką byłaa p. Aleksandra Parlak. Celem zajęć
zaj byłoo doskonalenie umiej
umiejętności
językowych uczniów
w klas drugich gimnazjum. Po zapoznaniu uczniów z regulaminem zaj
zajęć, zostali oni
podzieleni na dwie grupy. Każda
da grupa miała
mia do wykonania określone zadania zwiąązane z tematyką zajęć.
Po zajęciach młodzież zrobiła wspólnie
lnie z panią
pani Olą tortillę. Wieczór zakończył się wspólnym ta
tańcem na
x-box
box i angielskim karaoke. Po wspólnie spędzonym
sp
dniu wszyscy rozeszli się do przygotowanych
wcześniej sal lekcyjnych na zasłużony
ony odpoczynek.
odpoc
Drugi dzień zajęć rozpoczął sięę smakowitym
śniadaniem. Następnie każda
da grupa poszła na poranne zajęcia.
zaj cia. Około godziny 10:30 był czas na
spakowanie się i opuszczenie sal ,a potem rozeszliśmy
rozeszli
się do naszych domów.

Dzień Kobiet na wesoło
8 marca – w Dzień Kobiet odbył się apel z okazji święta płci pięknej, który zostałł przygotowany przez
klasyIV SP i IIgim.
Apel rozpoczęły
ły czwartaki w bardzo humorystyczny sposób nawiązujący
nawi
cy do tego dnia wraz z nimi
zaśpiewał Kacper z VIklasy piosenkę zespołu
zespo Enejj ,,Kamień z napisem love ’’ . Następnie
rozstrzygnięto konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę z każdej klas,y organizowany przez
chłopaków z samorządu uczniowskiego.
Na koniec w ramach projektu gimnazjalnego klasyII a i II b przygotowały skecze, kt
które roześmiały
widownię do łez.
ez. Przed rozejściem się do klas pan dyrektor Sławomir Felski złoży
złożył wszystkim małym
i dużym paniom serdeczne życzenia.

Aktualności







Wielkanocna przerwa świąteczna będzie trwała od czwartku (29.03) do
wtorku (03.04) włącznie.
Starsi uczniowie proszeni są o niezaczepianie uczniów z małej szkoły w traktrakcie przerwy obiadowej.
W dniach 18, 19 i 20 kwietnia nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
wychowawcze. Dla uczniów,
którzy w tych dniach nie będą mieli zapewnionej
zapewnionej opieki w domu, w szkole odbędą się zajęcia
opiekuńcze. Oczywiście brak zajęć nie dotyczy uczniów III gimnazjum, którzy w tych dniach bbędą pisali egzaminy gimnazjalne.
gimnazjalne Życzymy powodzenia.
23 kwietnia o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami.
Nasza szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł. (+3 tys. wkładu własnego). Fu
Fundusze przyznane zostaną w ramach programu szerzenia czytelnictwa w celu zakupu książek do
biblioteki. Szkoła przystąpiła również do programu ,,Aktywna tablica”.

Dzień liczby
14.03.



opcjonalnie: owoce/powidła/cukier
puder/rozpuszczona czekolada

Przepis na chrupiące gofry: W pierwszej kolejno
kolejności



Dzień Liczby Pi – święto
obchodzone corocznie, głównie w
amerykańskich kręgach akademickich i
szkolnych (lokalnie w Polsce). Datę święta
wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia
z pierwszymi cyframi rozszerzenia
dziesiętnego liczby pi, jako że data „14
marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”.

Liczba π (czytaj: liczba pi) – stała
matematyczna, która pojawia się w wielu
działach matematyki i fizyki. Liczba π jest
definiowana jako stosunek obwodu koła do
długości jego średnicy.
Liczba π z dokładnością
ładnością do 20

miejsc po przecinku:
π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 .

W praktyce korzysta się z
przybliżonych wartości 3,14 lub 22/7.

Liczba π jest znana także
że jako
ludolfina.

Liczba π jest liczbą niewymierną,
niewymierną
co oznacza, że nie może być zapisana jako
iloraz dwóch liczb całkowitych. Co więcej,
jest ona liczbą przestępną.. Oznacza to, że
nie istnieje wielomian o współczynnikach
całkowitych, którego π jest pierwiastkiem.
W rezultacie nie jest możliwe zapisanie π
za pomocą skończonego zapisu złożonego
z liczb całkowitych, działań arytmetycznych,
arytmet
ułamków oraz potęg i pierwiastków.

KĄCIK
CIK KULINARNY
CHRUPIĄCE GOFRY
składniki:



2 szklanki (300 g) mąki
pszennej (najlepsza
luksusowa)



2 szklanki (500 ml)
mleka




2 jajka
1/3 szklanki oleju
rzepakowego



2 łyżki cukru

oddzielamy żółtka od białek. Białka
ka ubijamy na sztywn
sztywną
masę a żółtka przekładamy
adamy do do
dość głębokiej miski. Do
żółtek dodajemy kolejno: mąkę,, mleko, olej oraz cukier,
następnie całość dokładnie
adnie mieszamy (w tym celu
używam
ywam miksera). Konsystencja gofr
gofrów powinna być
jednolita i pozbawiona jakichkolwiek grudek. Do ciasta
dodajemy wcześniej ubite białko
ko i ca
całość delikatnie
łączymy.
czymy. Rozgrzewamy gofrownic
gofrownicę. Urządzenie nie
wymaga smarowania tłuszczem
uszczem gdy
gdyż ciasto nie
przywiera do powłoki.
oki. Ciasto nak
nakładamy równomiernie i
czekamy aż się zarumieni.

Gofry można podać jeszcze ciepłłe ,a jeśli ktoś jednak
woli schłodzone, wówczas należyy roz
rozłożyć je na kratce
do momentu ostudzenia. W kwestii dodat
dodatków to już
wasza sprawa, każdy
dy z nas ma inne upodobania
upodobania…Wiktor
przepada za cukrem pudrem, Borys uwielbia polew
polewę
czekoladową a inni na przykład owoce, śmietanę,
itp. …Smacznego!

POLECAMY!
Dobrze, że powstają tego typu
filmy, co Cudowny chłopak w
reżyserii Stephena
Chbosky’ego. Mimo, że film
porusza trudny temat, napawa
optymizmem. Warto
wspomnieć również o
obsadzie oraz scenariuszu,
które są niesamowite.
Cudowny chłopak jest filmem
wartym obejrzenia. To dzieło,
które autentycznie potrafi poprawić humor i doskonale
sprawdzi się w ramach wypadu całą rodziną do kina.

Warto przeczytać:

,,Żółwie aż do końca” - John Green ( dla
młodzieży)


,,Dziennik
Cwaniaczka. No to lecimy” Jeff Kinney ( dla dzieci)
Humory
z zeszytów i testów

Wymień najważniejsze
osiągnięcia starożytnych Rzymian:
wynalezienie marmuru w kształcie
kszta
trójkąta
lepsza statystyka na walkach wodnych…
Gilotyna to… gra z XIX wieku
Postanowienia Deklaracji Praw Człowieka i
Obywatela:
Człowiek miał takie same prawa jak obywatel.

o

Kolaże pokonali trasę w trzy godziny i
sześćdziesiąt minut.

o
o

Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.

o

Liść ma taką rolę w
życiu że musi cały czas
wdychać i wydychać

o

Dżdżownica jest
spiczasta, bo gdyby była prostoką
ątna to by się
bardzo męczyła
a przy wchodzeniu w ziemię
ziemi

Skrzydła husarskie
ważyły pół metra

o

Matejko przedstawia Kopernika
siedzącego na obrazie

A TO CIEKAWE…..
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Nie odrobiłeś zadania domowego? Nie
przygotowałeś się na lekcję? Z tym kuponem
jedynka ci nie grozi!

