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MAJOWY CZAS—
KILKA WAŻNYCH SPRAW...


Szybkimi krokami zbliża się czerwiec, a wraz z nim koniec roku szkolnego!
Jednak nie cieszmy się zbyt wcześnie! Chociaż przewidywane oceny są wystawione, trzeba się jeszcze pilnować, aby ich nie pogorszyć.



3 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę
uchwalenia Konstytucji z roku 1791r.
To bardzo ważne święto dla nas—Polaków,
dzień w którym powinniśmy jeszcze bardziej odczuć patriotyczną miłość do Ojczyzny. A co mamy zamiast tego? Czy nie odbieramy tego jako kolejnej okazji, żeby nie
pójść do szkoły (co w tym roku i tak się nie
udało, bo 3 maja wypadł w niedzielę)?
A czy Ty wywiesiłeś biało-czerwoną flagę?



Jak ważna jest dla nas mama? Mimo, że
często się z nią kłócimy (nie oszukujmy się,
każdy tak ma!), różnią nas poglądy na pewne sprawy, to 26 maja pamiętajmy o swoich mamuśkach! Nie wstydźmy się powiedzieć „kocham cię”.

Musicie
od siebie
wymagać,
nawet
gdyby inni
od was nie
wymagali.
~ Jan Paweł II

CO W REDAKCJI PISZCZY?

P

rzed wami już czwarty (i mamy nadzieję, że nie ostatni) w tym roku
numer naszego pisemka! Niestety nasz zespół redakcyjny ograniczył
się jedynie do uczniów z klasy IIa. Pamiętajcie, że ciągle liczymy na
większe zaangażowanie pozostałych uczniów — każdy może mieć
czynny udział w powstawaniu „INNEJ”. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia do opiekuna redakcji — pani Urszuli Skiermunt.
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17 KWIETNIA — PREZENTACJA PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH
W czwartek 17 kwietnia uczniowie klas II gimnazjum,
którzy realizowali w tym roku obowiązkowe projekty
gimnazjalne, mieli bardzo ważne zadanie! Tego dnia
odbyła się prezentacja wszystkich projektów. Drugoklasiści przygotowali multimedialne podsumowania
swoich działań, które przedstawili na forum szkoły.

Jednak głównym celem każdej grupy było to,
aby dobrze wypaść przed jury, oceniającym projekty
w skali od 1-25. W tym roku sędziowie (p. Mariola
Jaroszewska, p. Sabina Piwowarczyk i p. Agnieszka
Rak) przyznali kilka razy maksymalną liczbę punktów!
Niestety jedna z grup nie zaliczyła zadania, w związku

28 KWIETNIA — POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO
28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Skórcu odbył się
etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zmaganiach wzięło
udział ponad 130 uczniów z klas 4 - 6 szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy zmagali się z częścią
teoretyczną i praktyczną.

III miejsce Szkoła Podstawowa w Białkach

Slalom, rynna, przewiezienie przedmiotu, m.in. takie
przeszkody musieli pokonać z jak najmniejszą liczbą
potknięć uczestnicy etapu powiatowego ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

GRATULUJEMY!

W kategorii Szkoły Podstawowe nagrody zdobyły następujące placówki:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Zbuczynie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Domanicach Kolonii
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W kategorii Gimnazja:
I miejsce Gimnazjum w Zbuczynie
II miejsce Gimnazjum w Białkach
III miejsce Gimnazjum w Wodyniach

Skład naszej drużyny:
Karol Pietrasik
klasa IIa
Mateusz Pietrasik klasa IIa
Marcin Stosio
klasa IIIa

4 MAJA— UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA UPAMIĘTNIAJĄCA
Tak jak napisaliśmy we wstępie do naszej gazetki—trzeciomajowe święto to coś bardzo ważnego dla każdego
Polaka. Dlatego uczciliśmy je i w naszej szkole poprzez tak zwany „apel”. W tym roku nie przygotowywała go
jednak jedna klasa, a właściwie każda! Gimnazjalne klasy zaśpiewały bowiem pieśni patriotyczne. Usłyszeliśmy
„Polskie kwiaty” w wykonaniu pierwszoklasistów, „Taki kraj” - IIa wraz z IIb i „Rotę” - również połączone klasy III. Być może dzięki temu, że każdy obecny wziął udział w akademii trafiła ona w pewien sposób „bardziej”
do wielu z nas.

8 MAJA— 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
W ten piątek, z okazji jakże ważnej rocznicy zakończenia II wojny światowej na froncie europejskim, mieliśmy
szansę wysłuchać prelekcję na temat działań wojennych na naszym terenie. Naszym wykładowcą okazał się
pan Henryk Wysocki z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Po bardzo wyczerpującej lekcji Samorząd
Szkolny wraz z reprezentantami wszystkich klas przemaszerował pod pomnik znajdujący się pod gminą, aby
tam złożyć kwiaty.

21 MAJA— SZKOLNE WYBORY PREZYDENCKIE
Zwykło się mawiać, że „dzieci i ryby głosu nie mają”, ale w naszej szkole bywa inaczej! W związku z wyborami
prezydenckimi, o jakich obecnie mówi się w naszym kraju, uczniowie naszego gimnazjum mieli szansę poczuć
się jak pełnoprawni wyborcy. Tak przedstawiały się rezultaty głosowania:


10 głosów nieważnych



64 głosy—Andrzej Duda



20 głosów—Bronisław Komorski.

Dosyć niekorzystną liczbą wydaje się 10 głosów nieważnych (ponad 10%). Dlaczego te głosy okazały się nieważne? Uczniowie dopisywali na przykład Pawła Kukiza albo Popka.

21 MAJA— GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „DYKTANDO”
Co roku na przełomie maja i czerwca odbywa się gminny konkurs ortograficzny—”Dyktando”, którego nasza
szkoła jest gospodarzem. Tym razem nie było inaczej—liczna reprezentacja uczniów gimnazjów z Wodyń i
Seroczyna przystąpiła do rywalizacji. Jeszcze tego samego dnia poznaliśmy wyniki:
I miejsce - Natalia Urbanek i Mateusz Krzyziński (oboje klasa IIa naszego gimnazjum)
II miejsce - Ewelina Plak (IIb)
III miejsce - Wiktoria Aryż (IIb)
Uczniowie naszego gimnazjum zdominowali więc tegoroczną rywalizację! Gratulujemy!
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NA SPORTOWO
Sezon 2014/2015 w najważniejszych ligach europejskich jest już zakończony, więc przypomnijmy sobie
rozstrzygnięcia w dwóch najlepszych ligach na Starym Kontynencie.
Premier League
W tym sezonie Ligę Angielską zwycięskim tytułem kończy Chelsea Londyn. Na drugim miejscu Manchester City z 8 punktową stratą do lidera. Na Champions League szansę mają również znajdujący się
na trzeciej pozycji w tabeli Arsenal Londyn oraz Manchester United. Tottenham zajmujący piąte miejsce w tabeli musi zadowolić się Ligą Europejską.

Primera Division
Tym razem Ligę Hiszpańską wygrywa Fc Barcelona, która zdobyła niewielką, dwupunktową przewagę
nad zajmującym
drugie miejsce Realem Madryt. Na
trzecim miejscu znalazł się Atlético
Madryt z 14 punktową
stratą do Królewskich. Czwarte i piąte
miejsce zajęły
kolejno Valencia i
Sevilla.
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JESZCZE KILKA SŁÓW
O KONKURSACH
Mówi się, że matematyka jest królową nauk. Bez wątpienia w naszej szkole
właśnie ona wiedzie prym. Nie mówimy o ocenach, ale o wielu sukcesach, które odnoszą uczniowie PG w Wodyniach właśnie w konkursach matematycznych. Jednak przyjrzymy się także innym konkursom, które ostatnio miały
miejsce (przedstawiamy najlepsze miejsca).


OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA
- 5 miejsce Mateusza Krzyzińskiego



OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „PANGEA”
- 14 miejsce Natalii Urbanek



MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR”
- wyniki bardzo dobre Mateusza Krzyzińskiego i Natalii Urbanek
- wyróżnienie Marcina Stosia



OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O JANIE PAWLE II
- 8 miejsce Mateusza Krzyzińskiego
- Mileny Majek
- Wiktorii Aryż
- Eweliny Plak
- 15 miejsce Artura Soćko
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DZIEŃ MATKI
Matka, mama, mamusia. Najważniejsza osoba w naszym życiu, bez której nie byłoby
nas na świecie. Matka kocha bezwarunkowo, bez względu na wszystko. Warto pomyśleć jak sprawić by jej święto stało się dniem wyjątkowym.
Jest to najlepszy moment, aby spędzić trochę czasu razem, tym bardziej, jeśli w życiowym biegu
często o tym zapominamy. Matka nigdy nie zapomina o swoim dziecku. Jak moglibyśmy zatem
zapomnieć o tak ważnym święcie?
Z okazji Dnia Matki, życzymy wszystkim mamom tego, co najlepsze. Niech każdy dzień przynosi
wiele powodów do radości, a dzieci niech przysparzają mniej kłopotów. Dużo sił i promiennego
uśmiechu na twarzy.
A może by tak coś z mamą upiec? :)
3 BIT
Składniki:
1 puszka masy krówkowej lub puszka słodkiego mleka skondensowanego (500g)
ok. 510g herbatników (ok. 75 sztuk. Wychodzą 3 warstwy, każda po ok. 25 herbatników)
400- 500ml słodkiej śmietany 30- 36%
2 opakowania śmietan-fix
ok. 50- 100g dowolnej czekolady (u mnie mleczna)
Masa budyniowa:
500ml mleka
2/3 szklanki cukru (= ok. 130g)
2 żółtka
3 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 40- 45g)
3 łyżki mąki pszennej (ok. 40- 45g)
ok. ¾ kostki masła ( ok. 180g)
Sposób przygotowania:
Jeśli mamy puszkę słodkiego mleka skondensowanego, należy gotować ją w garnku z wodą na małym ogniu
przez 3 godz. (Puszka musi być cała pokryta wodą). Jeśli korzystamy z gotowej masy krówkowej, należy najpierw przygotować masę budyniową (według punktu 2), a następnie puszkę z masą krówkową wsadzić na
parę minut do gotującej się wody. (Miękka masa krówkowa będzie łatwiej się rozsmarowywała).
Przygotować masę budyniową. 1 ½ szklanki mleka i cukier zagotować. Pozostałe mleko wymieszać dokładnie z żółtkami i mąkami. Dodać do gotującego się mleka, szybko mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować (około 1 min), aż budyń zgęstnieje. Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem
na puszystą masę. Dalej miksując, dodawać stopniowo zimny budyń.
Formę prostokątną o wymiarach około 35x24cm wyłożyć herbatnikami. (Ja użyłam formy rozciąganej tak,
że mogłam ją tak ustawić, aby nie łamać herbatników. U mnie wyszło po 5 herbatników wzdłuż i wszerz).
Na herbatnikach rozsmarować lekko ciepłą masę krówkową. Wyłożyć drugą warstwę herbatników. Kolejno
wyłożyć masę budyniową, na nią ostatnią warstwę herbatników.
Ubić śmietanę ze śmietan-fix. Śmietanę wyłożyć na górę i posypać startą czekoladą.
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Ciasto wstawić do lodówki, na co najmniej 12 godz.
Smacznego.

DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka to jeden z najważniejszych dni w roku dla każdego dziecka. Skąd wzięła się tradycja tego
święta? Okazuje się, że Dzień Dziecka to święto z bardzo długą przeszłością - w Polsce po raz pierwszy

było obchodzone w 1950 roku, a za oficjalną datę uznaje się 1 czerwca.
Jest to jedyny dzień w roku, kiedy uczniowie cieszą się z „laby”, a nauczyciele starają się umilić im to święto. Organizowane są więc festyny, dyskoteki, wycieczki czy inne imprezy. Rodzice chcą, aby ten dzień był
dla ich dziecka wyjątkowy, kupują prezenty, zabierają do kina lub sprawiają inne atrakcje.
Rodzice starają się nie tylko opiekować i zajmować się nami jak najlepiej potrafią, ale być także naszymi
najlepszymi przyjaciółmi. Jednak gdyby rodzic miałby być przyjacielem, to powinien wiedzieć o swoim
dziecku wszystko. Niestety wątpię, że jakiekolwiek dziecko chętnie zwierzałoby się rodzicom ze swoich
problemów czy otwarcie rozmawiało o wszystkim co jest związane na przykład z jego znajomymi. Młodzi
wolą napisać na blogu o swoich kłopotach, czy opowiedzieć o nich przyjacielowi. Po prostu nie można swobodnie rozmawiać ze starszymi i używać takiego języka jak z rówieśnikami. Mimo tego rodzice darzą nas
ogromną miłością i każdego dnia próbują nam ją okazać, spędzają z nami miło czas, starają się go wykorzystać dopóki nie staniemy się „dorośli”. Jednak dla nich zawsze byliśmy i będziemy tymi małymi, kochanymi dziećmi.
Mieć w domu dziecko to honor i wyróżnienie, szansa i odpowiedzialność, to cel i motywacja, a także powód do porannego uśmiechu i wieczornego rozczulenia. Każde dziecko zasługuje na szczerą, bezinteresowną miłość. Niestety, w dzisiejszych czasach często słyszymy o różnych porwaniach, pobiciach, a nawet zabójstwach. Dziecko powinno dawać rodzicom powód do życia, a nie powód do agresji. Dniem Dziecka może być każdy dzień, w którym możemy i chcemy mu tą miłość okazać.
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HUMOR
Facet prowadzi samochód. Z tyłu siedzą żona i teściowa. Obie całą drogę
mówią mu, co ma robić. W końcu wściekły facet ryczy do żony:
- Dłużej tego nie wytrzymam! Kto w końcu prowadzi ten samochód?! Ty czy
twoja matka!



W następnym
numerze:
podsumowanie roku
szkolnego
 wywiad

Mężczyzna postanowił się żenić, idzie rozmawiać ze swoją matką:
-Mamo zakochałem się i będę się żenił, ona też mnie kocha i będzie nam
wspaniale.
-Eh, no dobrze, ale muszę ją poznać.

oraz oczywiście…

- To ja ją przywiozę, ale przyprowadzę też dwie inne koleżanki, a Ty zgadniesz, która jest moją wybranką.



- Niech i tak będzie.

stałe elementy
gazetki

Następnego dnia przyprowadza trzy dziewczyny. Siadają na kanapie, naprzeciw nich staje mama chłopaka, przypatruję się chwilkę.
- To ta ruda pośrodku.
- Dokładnie. Skąd wiedziałaś?
- Bo już mnie denerwuje!

Skład redakcji:
Natalia Urbanek,
Ewelina Kublik,
Kasia Komar,
Mateusz Krzyziński,
Karol Pietrasik,
Piotr Adamiak
Opiekun:
Pani Urszula Skiermunt

Przyjechała teściowa i pyta zięcia:
- Co to było takie czarne na patelni? Ledwie co to doszorowałam!
- Powłoka teflonowa, mamo…

Grudzień. Zawieje, zamiecie, marznący deszcz ze śniegiem, wiatr duje, jakby się kto powiesił. Znajdujemy się, drodzy czytelnicy, w domku na przedmieściach. Nagle - pukanie do drzwi. Właściciel otwiera, patrzy, a tam teściowa stoi:
- Mamusiu, co też mamusia w taką pogodę na ulicy robi? Niech mamusia
natychmiast wraca do domu!

Teściowa do zięcia:
- Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości.
- "Bogurodzicę"?!

