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Rys. Grażyna Wojciechowska kl. Vb

W tym numerze:
• Zdjęcia z imprez szkolnych,
• Wakacyjne rady,
• Moda,
•Dowcipy jakich nie znacie ,
• Przepis na pyszną sałatkę ,

• Informacje sportowe.

Szkolni artyści udzielają wskazówek
jak dbać o środowisko.

Wyzbieramy wszystkie śmieci !!!

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy bardzo uroczyście. Szkolni aktorzy
wcielili się w historyczne postacie: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego siostrę
Izabelę Braniecką.

Iza Krzysiek - zdobyła I miejsce w konkursie „112 w trudnej sprawie, nie używaj przy
zabawie”. Gratulujemy!

Anna Wilkońska-zdobywczyni II miejsca w konkursie „ Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz...”
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Szkolne Koło PCK promuje zdrowy tryb życia:
naturalne witaminy zawarte w owocach i warzywach i… duuużo ruchu!

16 maja pamiętamy o rocznicy urodzin naszego patrona Karola Wojtyły.
W tym dniu wraz z uczniami innych szkół uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i koncercie.

„Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy.
Mamy ją swoją, nie cudzą. Nie inną.

Zawsze tę samą. I żeby nie wiem co się
stało, mama zostanie mamą.”
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Ten dzień był pełen niespodzianek— nasi koledzy
okazali się mistrzami szpady!

Śnieg na szczytach Tatr, a atmosfera wśród nas prawdziwie gorąca!

Szkolni artyści znakomicie bawili widownię!
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Mamy wielu przyjaciół. W tym roku honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły”
otrzymał prezydent Kielc Wojciech Lubawski
oraz państwo Edyta i Tomasz Oparowie.

Taneczne popisy naszych uczniów.
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Opalaj się na słońcu stopniowo, bo możesz
ulec poparzeniu. Gdy słońce bardzo grzeje,
włóż coś na głowę.
Nie zrywaj owoców z krzewów, których
nie znasz, bo mogą być trujące.

Nie zbieraj trujących grzybów.

Podczas burzy nie chowaj się pod wysokie
drzewa. Jeżeli nie zdążysz schronić się w budynku, przykucnij w polu w dużej odległości od
drzew. Wyłącz telefon komórkowy.

Kąp się tylko w miejscach bezpiecznych,
strzeżonych - najlepiej pod opieką dorosłych.

Uważaj wsiadając i wysiadając z pociągu lub
autobusu. Nie chodź po torach kolejowych.

Opracowała Iwona Zielińska kl. II b gimnazjum
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Kiedy słońce mocno świeci,
na wakacje jadą dzieci.
Mama, tata, siostra, brat,
już rodzina rusza w świat.

Rys. Izabela Wojciechowska kl. Vb

Morze, góry i jeziora wypoczynku przyszła pora.
Czas wędrówek , czas wytchnienia,
dziś spełniają się marzenia.

Rys. Izabela Wojciechowska kl. Vb

Już na plaże wylegamy,
blade ciała opalamy.
W morskich falach się kąpiemy,
czasu tu nie marnujemy.

Rys. Grażyna Wojciechowska kl. Vb

7

L
D
A
D
MO

J
E
I
AN

Z Internetu wybrała Renata Szyba kl. Ia gimnazjum
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Z Internetu wybrał Tomasz Krzyszkowski kl. IIb gimnazjum
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Po latach nauczycielka spotyka swojego ucznia i go pyta?
- Co tam u Ciebie, czym się teraz zajmujesz?
Uczeń odpowiada:
- Wykładam chemię.
- To dobrze ci idzie. A na jakiej uczelni?
- Nie na uczelni, tylko w Biedronce.
-Musiałem zaprowadzić do
szkoły tatusia.
- Dlaczego?
- Bo nie radzi sobie z odrabianiem moich prac
domowych.

Nauczycielka pyta się klasy:
Dzieci kto w waszej rodzinie
jest najstarszy?
- U mnie dziadek.
- W mojej rodzinie babcia.
- Pra-pra-pra-pra babcia.
- To niemożliwe!
- Dla-dla-dla-czego?

Na lekcji uczniowie kładą się
na plecach i robią „rowerek”.
- Jasiu, dlaczego nie ćwiczysz
z innymi - pyta nauczyciel.
- Bo właśnie jadę z górki.

Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce...
Z Internetu wybrała Renata Szyba kl. Ia gimnazjum
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Wiosenna sałatka
Składniki:
1 zielona sałata,
1 pęczek rzodkiewek,
2 pomidory,
1 zielony ogórek,
2 młode cebulki
ze szczypiorem,
oliwa, sól,
cukier, cytryna

Sposób wykonania:
Wszystkie warzywa dokładnie umyć. Odłożyć trzy liście sałaty, resztę porwać na drobne kawałki. Pomidory pokroić w kostkę, obranego ogórka,
rzodkiewkę i cebulę w plasterki. Wszystkie warzywa wymieszać, posolić,
dodać 2 łyżki oliwy, pół łyżeczki cukru, wycisnąć trochę soku z cytryny.
W salaterce ułożyć liście sałaty, nałożyć surówkę.

Przepis sprawdzili uczniowie klasy IV i IIc gimnazjum.
Zabawa była przednia i jak smakowało! Polecamy.
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Robert Kubica - polski kierowca wyścigowy, urodził się
7 grudnia 1984 r. w Krakowie. Jest kierowcą zespołu BMW
Sauber w Formule 1. To pierwszy w historii Polak startujący
w Formule 1. Karierę zaczynał od gokartów. Pierwszy raz usiadł
za kierownicą w wieku 6 lat, cztery lata później był już mistrzem
Polski juniorów. Zdobył ten tytuł sześciokrotnie.
W wieku 13 lat wyjechał do Włoch, aby rozwijać swój talent. W 1998 r. został
juniorskim mistrzem Włoch i wicemistrzem Europy. W 2002 r. w tych samych
rozgrywkach uzyskał 7 lokatę.
W 2003 zadebiutował w Formule 3 Euroseries i zdobył 12 miejsce, zaś rok
później był już siódmy. W 2005r. w wyścigu na torze w portugalskim Estoril zajął
2 miejsce i zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej kierowców.
23 marca 2008 r. w Grand Prix Malezji Robert Kubica wywalczył drugie
miejsce w wyścigu. Jest to jak na razie jego najlepsza pozycja w historii startów
w Formule 1.
5 kwietnia 2008 r. w kwalifikacjach do GP Bahrajnu zdobył swoje pierwsze w
karierze pole position. 6 kwietnia w wyścigu o GP Bahrajnu Robert Kubica wywalczył 3 miejsce, przegrywając z dwoma bolidami
Ferrari.
27 kwietnia 2008 r. po zajęciu 4 miejsca
w Grand Prix Hiszpanii Robert Kubica po raz
pierwszy w historii startów w F1 zajmuje miejsce
na podium w klasyfikacji
generalnej mistrzostw świata.
25 maja 2008 r. Kubica zajął 2 miejsce w
Grand Prix Monako.
Opracował Bartłomiej Stokowiec kl. III a gimnazjum

4 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w III Ulicznych Biegach
RECHMED, a 19 kwietnia w Biegach Ulicznych o puchar MOSiR.
4 czerwca nasi gimnazjaliści wzięli udział w mistrzostwach województwa
świętokrzyskiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewczyn
zajęła w nich II miejsce, a chłopcy VI.
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