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 Dzień Patrona 

 

15 maja, o godzinie 16.00, przy krzyżu 

powstańców styczniowych rozpoczęły 

się obchody miejskie upamiętniające 

153 rocznicę śmierci generała 

Zygmunta Padlewskiego. Gimnazjum 

nr 5 było reprezentowane przez 

poczet sztandarowy, delegację 

nauczycieli oraz uczniów i rodziców 

naszej szkoły.  

 

CHEMIA NA WESOŁO 

13 kwietnia 2016 roku w 

naszej szkole odbyły się warsztaty 

chemiczne. Zostały one 

poprowadzone przez panie z 

„Centrum Chemii w  Małej Skali „ z 

Torunia. W warsztatach wzięli udział 

uczniowie z klas 2 i 3, którzy na 

półrocze otrzymali oceny od dobrych 

(4) wzwyż. Zajęcia trwały 2 godziny 

lekcyjne i podczas nich zostały 

przeprowadzone doświadczenia, 

których na co dzień uczniowie  

nie mogą zrobić na lekcjach chemii. 

Każdy mógł samodzielnie spróbować 

swoich sił i zamienić się na 90 minut 

w małego chemika! Sposób 

prowadzenia tych warsztatów i 

zaangażowanie uczniów sprawiło, że 

nie tylko oni wyszli z klas z 

uśmiechem na twarzy, 

ale również prowadzące całe 

wydarzenie. Po przeprowadzeniu 

zajęć ze starszymi uczniami, panie 
przeszły na salę widowiskową, na 

której odbywały się dni otwarte dla 

klas 6 szkół podstawowych. Zrobiły 

one pokaz chemiczny wraz z 

udziałem uczniów, który miał na celu 

pokazanie chemii z innej, 

niekonwencjonalnej strony.  

 Chemia to nie tylko teoria, której 

wszyscy uczą się na klasówki, 

 ale również dobra zabawa i inny 

świat, który w ciekawy sposób można 

odkrywać. 

 

SUCHARY 

 

 

 

 

 

Piknik Europejski  

7 maja nasza szkoła wzięła udział w 

Pikniku Europejskim reprezentując 

Serbię. Uczniowie wraz z 

nauczycielami  o godzinie 15 

rozpoczęli Paradę Europejską. Nad 

barwnym tłumem powiewały flagi 

państw. Pierwszy przystanek był 

przed Novym Kinem Przedwiośnie, 

gdzie szkoły miały kilka minut na 

swoje prezentacje. Po ocenieniu 

wszystkich szkół przez jury parada 

powędrowała na Stary Rynek, gdzie 

18 Piknik Europejski oficjalnie  

otworzył prezydent miasta Andrzej 

Nowakowski. Później odbyły się 

występy dzieci i młodzieży. Naszą 

szkołę reprezentował zespół 

,,Marchewkowe Pole” pod opieką 

Pana Gabriela Sieradzkiego. Można 

było także oglądać kolorowe stoiska 

reprezentujące różne kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium wakacyjne 

 Koncerty 

8.07-9.07 Reggaeland 2016 (Plaża 

nad Wisłą) 

13.07 Letni Festiwal Operowy: 

Carmen (Amfiteatr) 

15.07-16.07 Lipno Disco Festiwal 

(Lipno) 

29.07-31.07 Audioriver 2016 (Plaża 

nad Wisłą) 

4.08-7.08 Polish Hip-Hop Festival 

(Plaża nad Wisłą) 

12.08-14.08 Disco nad Wisłą (Plaża 

nad Wisłą) 

 

 Sport 

20.08 Bieg Uliczny Obrońców Płocka 

1920 roku (Stary Rynek) 

 

 Piłka ręczna 

27.08 Mecz Mistrzów (Orlen Arena) 

 

 Wystawy 

1.07-2.07 Zoonoc (Zoo) 

Dzień Matki 26 maja 

Jedno z najbardziej znanych 

międzynarodowych świąt na świecie – 

26 maja obchodzone jest jednak tylko 

w Polsce, w innych krajach jest to 

najczęściej pierwsza lub druga 

niedziela maja. Są również państwa, 

gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień 

Kobiet. Dzień ten na dwie, z pozoru 

niezależne historie – europejską i 

amerykańską. Już w starożytnej 

Grecji czczono matki-boginie, który 

symbolizowały płodność i urodzaj. 



Zwyczaj ten formie powrócił w 

Wielkiej Brytanii w XVII wieku, 

gdzie w czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu obchodzono tzw. niedzielę u 

matki – matka oznaczała jednak 

rodzinny kościół, parafię. Byłą to 

również okazja do spotkania z 

członkami rodziny i z czasem obyczaj 

ten przekształcił się w Dzień Matki. 

W USA z kolei święto ma swoje 

początku w końcu XIX wieku - 

najpierw promowany był Dzień 

Matczynej Pracy, następnie Dzień 

Matek dla Pokoju, aż w końcu w 1914 

Kongres zatwierdził Dzień Matki jako 

święto narodowe. Światowe 

rozpowszechnienie Dnia Matki miało 

miejsce w drugiej połowie XX wieku. 

Oprócz serdecznych życzeń 

najpopularniejszymi prezentami dla 

mam są kwiaty, laurki i słodycze. Cel 

obchodów jest oczywisty – wyrażenie 

wdzięczności za trud włożony w 

wychowanie oraz okazanie im 

niezmierzonych pokładów miłości i 

serdeczności. 

Dzień Dziecka 1 czerwca  

W Polsce obchodzi się je 1 czerwca 

jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, 

podobnie jak w wielu krajach 

europejskich należących kiedyś do 

bloku krajów socjalistycznych. 
 W innych krajach dziecięce święto 

przypada na dzień 20 listopada i 

obchodzone jest jako Dzień Praw 

Dziecka lub Powszechny Dzień 

Dziecka, a data jest upamiętnieniem 

uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka 

w 1959 roku oraz Konwencji o 

Prawach Dziecka w 1989 r. 
 Nie znaczy to jednak, że dziecięce 

święto nie było znane wcześniej. 

Dedykowanie dzieciom szczególnego 

dnia w kalendarzu początek miało w 

1924 roku w Genewie, gdy Liga 

Narodów reprezentowana przez 

przedstawicieli ponad pięćdziesięciu 

krajów na wniosek 

Międzynarodowego Związku Pomocy 

Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną 

Deklaracją Praw Dziecka. 
 Przyznanie dzieciom praw, których 

nie miały do początku dwudziestego 

stulecia stało się przełomem na 

drodze do uznania dzieci za 

pełnoprawnych obywateli 

społeczeństwa. 

 Dzień w kalendarzu poświęcony 

dzieciom miał uświadamiać i 

przypominać, że dziecko nie jest 

przedmiotem, ma prawo do życia, 

ochrony i pomocy gwarantowane 

Deklaracją Praw Dziecka.

 

KĄCIK KULINARNY 

 Przepis na orzeźwiający koktajl 

truskawkowy! 

 

Składniki: 

 500 g truskawek (mrożonych lub 

świeżych) 

 1 banan  

 1 litr kefiru lub maślanki 

 2 - 3 łyżki cukru (lub więcej, do 

smaku); można zastąpić miodem 

Wszystkie składniki powinny być 

schłodzone. Wszystkie składniki 

umieścić w misie kielichowego 

miksera i zmiksować. Podawać 

natychmiast. 

 

ZAMIAST TRUSKAWEK I 

BANANA MOŻNA SPRÓBOWAĆ 

ZMIKSOWAĆ INNE SEZONOWE 

OWOCE. 

 

Idealnym pomysłem na upalne dni 

będzie kawa mrożona! 

Składniki: 

 250 ml mocnej kawy 

zaparzonej swoim ulubionym 

sposobem 

 4 łyżeczki brązowego cukru 

 100 ml zimnego mleka 

 6 - 8 kostek lodu 

 opcjonalnie: 1 gałka lodów 

waniliowych / 

śmietankowych lub 2 łyżki 

słodzonego mleka. 

 

Przygotowanie: 

Zaparzyć kawę, posłodzić i dokładnie 

wymieszać. Włożyć lód do pojemnika 

blendera, dodać mleko, ostudzoną 

kawę i opcjonalnie lody lub mleko 

skondensowane. Zmiksować przez 

kilka sekund. Wlać kawę do szklanek, 

opcjonalnie włożyć dodatkowe kostki 

lodu i posypać brązowym cukrem. 

Można też udekorować bitą śmietaną. 

Kawę najlepiej podawać od razu po 

przelaniu do szklanek kiedy jest 

najwięcej piany. 

 

 Trendy 

na lato  

 

Od paru 

sezonów 

królujące czerń 

i biel nadal pozostają w modzie. 

Można nosić je osobno lub dowolnie 

łączyć. Modnymi kolorami są również 

pomarańczowy, żółty i niebieski. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chodzi o materiały to tutaj 

przeważają siatki, koronki, falbany, a 

we wzorach 
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