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W T Y M N U M E R Z E:

Kalendarz roku szkolnego 2014/15
Święto Niepodległości

11 listopada 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2014 r.

Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2015 r.

Sprawdzian po szóstej klasie

1 kwietnia 2015r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 - 7 kwietnia 2015 r.

Egzamin gimnazjalny

21,22,23 kwiecień 2015 r.

1-Maja

1 maja 2015 r.

Boże Ciało

4 czerwca 2015 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

Dodatkowe dni wolne :

„Na językach”

2

Horoskop

2

Cytaty małolaty

3

Przepisy

3

„Zóhar” codzienny

4

KOLOREK NA ROK
SZKOLNY 2014/15



13.10. 2014 r.



10.11.2014 r.

 22.10. — Zielony



2.01.2015 r.

 13.11. — Czarny



5.01.2015 r.

 05.12. — Czerwony



21,22,23 .04.2015 r
(tylko I i II gimnazjum)

 09.01. — Niebieski



 17.02. — Biały

5.06.2015 r.

 19.03. — Żółty

„Żyła, choć umarła…”

 30.04.— Szary
 20.05. — Pomarańczowy
 22.06. — Fioletowy

Od dłuższego czasu dziewczyna nie czuła się najlepiej. On ciągle ją olewał,
mimo iż zawsze mówił, że
ją kocha. Tego dnia poprosiła go o spotkanie. Powiedział, ż przyjdzie. Umówili
się u niej. Dziewczyna
siedziała, myślała o nim,
ale on… On nie przyszedł.

I wtedy wiedziała, że już
nie może tak żyć. Załamana
rzuciła się w przepaść. Nic
nie mogło ją powstrzymać.
I wtedy przyszedł SMS.
Telefon znalazła jej przyjaciółka. „Przepraszam, że do
ciebie nie dotarłem”. Wkurzona i załamana przyjaciółka dziewczyny odpisa-

ła: „Ona się zabiła, gnoju.
Przez ciebie!”. Chłopak
załamał się. Żałował, że nie
udało mu się z nią wcześniej porozmawiać. Skończył z sobą tego samego
dnia. Taka jest historia
wielkiej, ale smutnej miłości…
~Anna
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NA JĘZYKACH
Podczas występu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej jeden z naszych nauczycieli (P. Marek Marcol) został wyróżniony Nagrodą
Wójta Gminy Bierawa. Natomiast
nauczyciele tacy jak: P. Lidia Lis,
P. Barbara Kucharczyk , P. Helena
Melcz, oraz P. Celina Gniady zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora.

Wiecie, że chłopak z II g
złamał dwa palce chodząc
na rękach po pokoju ?
Tymczasem w podstawówce panuje super moda na
noszenie kolorowych skarpetek do balerin i sandałów.

Specjalnie dla uczniów gimnazjum
P. Komander (jako doradca zawodowy) zorganizowała spotkania z
przedstawicielami różnych zawodów. Zajęcia te są dodatkowe, ale
obowiązkowe.

Pewna uczennica z gimnazjum nosi całą torbę jedzenia do szkoły i nigdy tego
nie je, żyje z powietrza.

__HOROSKOP__
WODNIK od 20 stycznia do 18 lutego

WAGA od 23 września do 22
października.

Wodniku, czy wiesz, że Twoim kolorem jest fiolet, kamieniem meteoryt, a
rośliną jemioła?
A wiesz,
dlaczego ?

Najważniejsze to zachować umiar, bo
wszystko w nadmiarze szkodzi. Dbaj o
równowagę energii męskiej i żeńskiej,
dnia i nocy, ciała i ducha…

RYBY od 19 lutego do 20 marca

SKORPION od 23 października do 21
listopada.

Nigdy nie rozstają się z ulubionym
misiem z dzieciństwa, najchętniej nie
wychodziłyby z łóżka, a poza tym mają
niezawodną intuicję. Kto to taki?
Oczywiście Ryba!!
BARAN od 21 marca do 19 kwietnia
Szczerze patrzy w oczy, tryska energią,
potrafi w jeden wieczór przehulać całą
wypłatę, nie planuje, nie robi zapasów na
zimę - jak motyl. Jednocześnie nie ma chyba bardziej upartego zwierzęcia.. O kim
mowa? O ośle! To znaczy - o Baranie.
BYK od 20 kwietnia do 20 maja.
Zazwyczaj ma talent artystyczny ,wyczucie
kolorów. Niektórzy nazywają go skąpcem,
on jednak uważa, że jest po prostu
oszczędny. Gdy raz się przywiąże do jakiegoś planu, miejsca lub osoby, bardzo trudno mu od tego odstąpić...

Jesteś osobą pewną siebie. Lubisz być
w centrum uwagi, ale kiedy ktoś prosi
cię o radę robisz wszystko, aby pomóc
tej osobie. Jesteś dobrym człowiekiem.
LEW od 23 lipca do 22 sierpnia
Ma wielką moc - i taka też jest jego
karta tarota. Poza tym przypisane są
mu złoto, słońce, orzeł oraz bursztyn.
PANNA od 23 sierpnia do 22
września
Granat to barwa tych, którzy
sprawiedliwie rządzą, przestrzegają
przepisów prawa. To przecież Twoje
cechy i Twój kolor!

PRYWATNY KONTAKT
Z WRÓŻBITĄ (24H)
GG:12312312

STRZELEC od 22 listopada do 21
grudnia
Strzelcu, jesteś jak pędzący koń,
wolny i nieujarzmiony. Twoim atrybutem jest strzała - symbol przeznaczenia, przed którym nie można
uciec...
KOZIOROŻEC od 22 grudnia do
19 stycznia
Jesteś indywidualistą. Lubisz wyróżniać się z tłumu. Jesteś utalentowany,
jednak nie wykorzystujesz tego w
życiu. Czasem irytujesz innych ludzi
i chyba powinieneś nad tym popracować.
BLIŹNIĘTA od 21 maja do 21 czerwca .
Dla Bliźniaka najlepszym kolorem
jest zieleń, a talizmanem czterolistna koniczynka. Szczególnie
znaleziona w czerwcu…
RAK od 22 czerwca do 22 lipca
Silny i łagodny jak słoń, pożyteczny
i zapobiegliwy jak dzięcioł - oto on
Rak! Czasem jednak powinieneś
zapanować nad swoimi emocjami I
nie wybuchać na innych ludzi.
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CYTATY MAŁOLATY
TEKSTY NAUCZYCIELI

CYTATY

„Jeśli kogoś kocham to mocno, ale

Do odpowiedzi przyjdzie numerek 1..
2.. 3.. 4……. 12!

Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc.
Rok. Życie. Cholera jasna.
~Charles Bukowski – Szmira

nienawidzę jeszcze mocniej”

Natalia ja nie wiem co ty robisz… Nie,
ja wiem co ty robisz, ty nic nie robisz!

Za rok od teraz będziesz żałował, że
nie zacząłeś dzisiaj ~K. Lamb

Głowa mi pęknie, że zaraz mi pęknie!
Nie przepraszaj za płacz. Bez takich
uczuć jesteśmy tylko robotami.
~Elizabeth Gilbert - Jedź, módl się,
kochaj

Teraz artykuł 127, a nie jeszcze 126…
Przepraszam jeszcze 125.
Możecie sobie porozmawiać ale nie gadajcie.

Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, czyżby pan o tym
nie wiedział?

-Co jadła pani dzisiaj
dobrego?

~Wiesław Myśliwski
Ostatnie rozdanie

-…a nie wiem jakiś
paragon.
Jeżeli ugotujemy twardo na jajko…

~Didi
Serce daremnie chce zrozumieć, Gdzie
nie ma nic do rozumienia.
~Leopold Staff Pogoda późnej już jesieni
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę.
Tam nie ma konkurencji.
~Charles de Gaulle
Jeśli musisz coś trzymać w sekrecie, to
dlatego, że nie powinieneś był tego
robić
~Jeden dzień
„Kiedy zastąpisz negatywne myślenie
pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany”
~Willie Nelson

Przepis na… NA TORTILLĘ
LISTA ZAKUPÓW;





2 paczki wrapsów ( 10 sztuk)

JAK ZROBIĆ?

4. Pokrojone w kostki paprykę i ogórki rozłóż wzdłuż sera i szynki.



3 kostki dużego serka topionego

1.

5.



20 ogórków konserwowych

Rozłóż tortillę na blacie. Posmaruj je serkiem topionym
(całą powierzchnie).



3 średnie papryki

2.

Rozłóż sałatę na tortilli. Posmaruj serkiem.



20 plasterków szynki konserwowej

3.

Rozłóż na niej po dwa plasterki szynki i sera.



20 plasterków sera

Sałata lodowa

Wrapsy zroluj.

Przepis na… NA BROWNIE KRÓWKOWE
LISTA ZAKUPÓW;





JAK ZROBIĆ?

400g masy krówkowo- kajmakowej



1 kostka margaryny do pieczenia (250g)



3 tabliczki gorzkiej czekolady
(300g)



3 łyżki kakao



1,5 szklanki cukru pudru
(250g)



6 jajek



1,5 szklanki mąki (200g)

Bułka tarta do formy

1.

Czekoladę i margarynę rozpuść w kąpieli wodnej.

2.

Przełóż do miski, dodaj kakao
i cukier puder, wszystko razem
wymieszaj mikserem.

3.

Do masy dodawaj partiami,
ciągle mieszając jajka i mąkę.

4.

Tortownice o średnicy 24 cm
wysmaruj margaryną i posyp
bułką tartą.

5.

3/4 ciasta przełóż do

tortownicy. Na ciasto wyłóż masę
kajmakową.
6. Całość przykryj resztą pozostałego
ciasta. Piecz ok.. 35 min w 180’C.
Wystudzone ciasto odłóż na godzinę
do lodówki, by masa krówkowa
zgęstniała.
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Playlista z dyskoteki :
Mig- Miód Malina
CZADOMAN– Ruda
Martin Garrix– Animals
DVBBS– Tsunami
Avicii– You Make Me
Piersi– Bałkanica
Pitbull– Fireball
Diplo& GTA– Boy oh Boy
Power Play– Banan

W tym miejscu warto wstawić krótki artykuł o Twojej organizacji. Możesz umieścić
w nim cel organizacji, jej misję przewodnią, datę założenia i krótką historię. Możesz
także dołączyć informacje o oferowanych produktach, usługach lub programach,
terenie działalności (takim jak środkowe wybrzeże Polski lub rynki europejskie)
i obsługiwanych grupach klientów.

Warto tu również zamieścić adres lub telefon kontaktowy, pod którym czytelnicy mogą uzyskać więcej danych o organizacji.

ZÓHAR CODZIENNY
Jesteśmy na
facebooku:

www.facebook.com/zsdsolarnia

-Dlaczego łąka jest mokra?
-Bo polana.
Przyjeżdża ojciec trójki
dzieci do domu i krzyczy:
-Dzieci, przywiozłem wam
kotka!
- Tak? Gdzie jest?
- Trochę na zderzaku, reszta na masce.
-Moja przyjaciółka ma 190
cm wzrostu.
- Koszykarka?
- Nie, lodówka.
-Boże daj mi super moc!
- Bądź realistą.
- To daj mi dziewczynę.
- Okej, to jaką super moc
chciałeś?
- Wszystkie lenie na świecie, łączmy się!
- Dołączyłbym, ale mi się
nie chce.

Ulubiona pizza Cyganów?
Gruzeppe.

