
 

 

Światowy Dzień Autyzmu 
30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia 
Autyzmu. Na sali widowiskowej odbyło się przedstawienie, które miało na 
celu przedstawić zachowania typowe dla osób z autyzmem. W role aktorów 
wcielili się uczniowie z klas integracyjnych - 1c i 2c. Podczas spotkania 
uczniowie innych klas mogli zobaczyć jak czują się osoby dotknięte tą 
chorobą biorąc udział w doświadczeniu. Widowisko odbyło się pod hasłem: 
"Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski!". 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zapomniana polsko-brazylijska 
historia 
W ramach ogólnopolskiego programu Fundacji Banku Zachodniego WBK "Tu 
mieszkam, tu zmieniam" uczniowie naszej szkoły przybliżyli postać Szymona 
Kossobudzkiego – patrona jednej z ulic w naszym mieście, ale też patrona 
ulicy w brazylijskiej Kurytybie.  Z tego powodu w naszym gimnazjum został 
zorganizowany konkurs na ten temat. W konkurencjach brali udział zarówno 
uczniowie gimnazjów jak i szkół podstawowych podzieleni na 3-osobowe 
drużyny. Młodzież z naszej szkoły zajęła drugie i trzecie miejsce, a najlepsi 
okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 3. 
 

 



 

 

 

Koktajle owocowe to świetny pomysł na dostarczenie 

organizmowi niezbędnych, odżywczych składników i bomby 

witaminowe, które można pić przez cały rok. Nie bez 

znaczenia są też urządzenia, za pomocą których, wydobywamy 

smaczny, pożywny napój – najlepsze do tego celu będą z 

pewnością wysokiej jakości wyciskarki do owoców i warzyw. 

Poniżej prezentujemy sprawdzony, smaczny przepis na 

owocowy koktajl. 

 

Koktajl truskawkowo-bananowy 

 

Składniki: 

▪ Szklanka truskawek 

▪ 2 banany 

▪ 2 duże łyżki lodów śmietankowych 

▪ kilka łyżek mleka 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

Składniki zmiksować w mikserze lub blenderze. Mleko można 

pominąć – ja dodałam je, by mikser lepiej poradził sobie ze 

zmiksowaniem owoców. 

 

SMACZNEGO !!! 

 

 

  

 



 

 

Suchary 
 

 

• Przed egzaminem student pyta studenta:  
-  Powtarzał eś coś?  
-  Ta. 
-  A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze ! 
 
 

• Nauczyciel napisał  na tablicy wzór chemiczny i otworzył  
dziennik: 

- Mał gosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu języka… 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas 

siarkowy… 
 
 

• Ojciec sprawdza czego syn nauczył  się w szkole. 
- No proszę, zastanów się dobrze. Miał eś dziesięć jabł ek, 

zjadł eś dwa, ile Ci został o? 
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach. 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt dobrze 
przygotowanego studenta: 

- Zadam tylko jedno pytanie wyciągające. Jak pan odpowie to 
pan zdał , jeśli nie - to dwója. Ile liści jest na tym drzewie za 
oknem? 

- 3487 - odpowiada bez zająknięcia student. 
- Jak pan to policzył ? - pyta zdumiony profesor. 
- A to już, panie profesorze, jest drugie pytanie. 



 

 

Wakacyjne plany!  
Każdy z nas chce spędzić nadchodzące lato, nie 

żałując ani chwili, więc zadbajmy o to, żeby na 

długo pozostało w naszej pamięci. Już na 

początku lipca odbędzie się Reggaeland, na 

którym wystąpią największe gwiazdy muzyki 

reggae. Będą tam również jamajscy artyści, 

przyjeżdżający specjalnie do Płocka, żeby 

rozruszać publiczność. W sierpniu 

(prawdopodobnie 8.) odbędzie się Festiwal 

Kolorów. Jest to impreza inspirowana 

hinduistycznym świętem radości Holi. 9 

sierpnia w Miejskim Centrum Sportu startuje 

audycja „ Lato  

z radiem”. 28-29 sierpnia na Starym Rynku 

zobaczymy „Rynek sztuki”( plenerowa impreza 

o artystycznym charakterze, m.in. teatry uliczne 

i pokazy kina plenerowego). Oprócz imprez, 

można pomyśleć , jak spędzić czas ze 

znajomymi lub rodziną. Warto czasem 

odpocząć na świeżym powietrzu, spakować 

śpiwór, jedzenie i ruszać na biwak pod namiot. 

Świetna zabawa, rozpalenie ogniska i spędzenie 

czasu wśród osób, przy których dobrze się 

czujemy. Można również pojechać nad jezioro, 

ochłodzić się w upalne dni, np.: do Grabiny lub 

Soczewki. Nie zapominajmy także o sporcie, 

nie można całych wakacji przeleżeć! Warto 

przejść się co jakiś czas na basen, pobiegać nad 

Wisłą lub pojeździć na rowerze bądź rolkach. 

Życzymy dobrej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bezpiecznych i słonecznych 
wakacji życzy cała redakcja wraz z 
opiekunem 
!!!
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Na tablicy! 

 

 

    


