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HEPI SKÓL
W numerze:

Zachęcamy do przeczytania kolejnego
numeru szkolnej gazetki ,,Hepi Skól”
zredagowanego
przez
uczniów
Gimnazjum nr 2 w Wołominie !

Nowy Rok

2

Karnawał. Bal karnawałowy w naszej szkole

3-4

Dzień Babci,
Dzień Dziadka

5

Międzynarodowy
Dzień Pizzy

9-10

Walentynki.
Poczta walentynkowa
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Zachęcamy do czytania !!!

Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Czytelnikom:
12 miesięcy ZDROWIA,
53 tygodni SZCZĘŚCIA,
8760 godzin WYTRWAŁOŚCI,
525600 minut POGODY DUCHA,
31536000 sekund MIŁOŚCI!
Redakcja

Czy wiesz, że...
...dzień 1 stycznia okrzyknięto początkiem Nowego Roku w 1582 r.?

Na orbicie Ziemi wokół
Słońca nie istnieje żaden
punkt uprzywilejowany pozwalający precyzyjnie
określić, kiedy rok się zaczyna, a kiedy kończy. Dlatego do wspomnianego
1582 r. pierwszy dzień roku
świętowano... w różne dni.
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Jest to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw.
Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy
we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek
Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Nazwa „karnawał” pochodzi
od włoskiego carne vale, a
słowo to zaczerpnięte z łaciny oznaczało pożegnanie
mięsa (carne mięso + valere
obowiązywać, być ważnym,
królować) lub "carne" - mięso + "vale" - żegnaj), przed
rozpoczynającym się Wielkim Postem. Inna etymologia tej nazwy, każe szukać
jej źródeł w (łac. carrus
navalis wóz w kształcie
okrętu), nazwie wozu który
uczestniczył w procesji
świątecznej ku czci bogini
Izydy a później Dionizosa
w starożytnym Rzymie.

W czasie Karnawału udzie bawią
się wspaniale i często choć na
chwilę zapominają o ogólnych
problemach codzienności.
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Jak co roku w naszej szkole miał miejsce bal karnawałowy
dla najmłodszych uczniów z klas 0-3. Dla dzieci była to
wspaniała zabawy. Wiele konkursów i zajęć w czasie trwania tego balu sprawiły, że z pewnością każdy z uczestników
zapamięta go na długo. Najbardziej wyczekiwanym elementem zabawy był konkurs na strój karnawałowy. Wokół
tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczości i niecierpliwości. Na koniec imprezy wybrano też miss i mistera balu.

Coroczne
bale
karnawałowe dla
najmłodszych
uczniów
naszej
szkoły są naszą
szkolną tradycją!

Każdy z uczestników
świetnie się bawił :)
Żadnemu z dzieci
uśmiech nie schodził
z twarzy nawet na
chwilę…
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DZIEŃ BABCI
Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babć; w dzień ten
wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia.

Wszystkim Babciom
życzymy wszystkiego
najlepszego z okazji
Ich Święta !!!

DZIEŃ DZIADKA
Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie święto, obchodzone
w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło
się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom.

Wszystkim Dziadkom
życzymy wszystkiego
najlepszego z okazji
Ich Święta !!!
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Samorząd Uczniowski w naszej szkole
Skład Samorządu Uczniowskiego
- Gimnazjum

Skład Samorządu Uczniowskiego
- Szkoła Podstawowa

Przewodniczący:
Dziełak Aleksandra
Zastępcy przewodniczącego:
Dudziuk Paulina
Sutarzewicz Andrzej
Sekretarz:
Cwyl Katarzyna
Skarbnik:
Wall Weronika

Przewodniczący:
Monika Hołub
Zastępca przewodniczącego:
Kamil Woźniak
Sekretarz:
Aleksandra Sawicka

Fotorelacja z apelu podsumowującego pierwszy
semestr roku szkolnego
2012/2013
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Praca Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2012/2013...
We wrześniu wsparliśmy akcję „Pomóżmy Szymonowi być aktywnym”, zorganizowaną przez Fundację „Pomóż i Ty”. Akcja polegała na rozprowadzeniu pakietu „cegiełek” w postaci kieszonkowych kalendarzyków. Pieniądze zostały przekazane, jako pomoc
dla 18-letniego Szymona Czechowskiego, który w wyniku wypadku
stracił palce prawej dłoni. Od października wprowadzone zostały
dyżury uczniów na korytarzach szkolnych. Dyżury odbywają się w
cyklach tygodniowych. Uczniowie każdej z klas- w następującej
kolejności: IIID, IIIE, IID, IIE, ID, IE- pełnią dyżury (korytarz
górny, korytarz dolny oraz przy wejściu do szkoły) przez tydzień.
Na początku listopada włączyliśmy się w akcję, polegającą na
zbiórce plastikowych nakrętek, które systematycznie przekazujemy
na cele Fundacji „Słyszę- Mówię- Czuję”. Uczniowski Samorząd
Szkolny pomógł też szkolnym pedagogom przeprowadzić akcję
z okazji Dnia Pluszowego Misia. W jedną z pracujących sobót został przeprowadzony w szkole „Dzień bez Jedynki”. Nauczyciele
w tym dniu nie wstawiali uczniom ocen niedostatecznych. Otrzymaliśmy też zgodę Pani Dyrektor na comiesięczny „Dzień Kolorowy”. Akcja ta ma polegać na tym, że w ustalonym dniu każdy
uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły miałby do swojego stroju dołączyć element danego koloru. Niedawno przeprowadzoną akcją
była „Poczta Walentynkowa”. Udało nam się wprowadzić w grafik szkoły cotygodniową akcję „Szczęśliwy Numer”. Polega ona
na wylosowywaniu przez jednego z członków SU numeru, którego
posiadacz z każdej klasy byłby zwolniony z odpowiedzi ustnej oraz
sprawdzania pracy domowej.
Przewodnicząca SU
Dziełak Aleksandra
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Podczas szkolnego apelu, który odbył się w środę– 20.02.2013r. przedstawiono uczniom osiągnięcia Samorządu Uczniowskiego dokonane w
pierwszym semestrze i zaprezentowano plany i cele na drugi semestr. Panie Dyrektor wyczytały też nazwiska osób, które ukończyły ubiegły semestr ze „średnią paskową”. Usłyszeliśmy też o osiągnięciach sportowych i plastycznych naszej szkoły. Swoje „pięć minut” miała też sekcja
szkolnego wolontariatu...
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9 lutego- Międzynarodowy
Dzień Pizzy
9 lutego możemy bezkarnie objadać się pizzą, gdyż właśnie tego dnia
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Ten
najbardziej znany
włoski przysmak, cieszy się niesłabnącym uznaniem zarówno wśród
profesjonalnych znawców kuchni, jak i amatorów dobrego jedzenia.
Zrezygnujmy z zakupu gotowej pizzy, skorzystajmy z okazji i nauczmy
się przyrządzać.
Sekret dobrze zrobionej pizzy tkwi w cieście, jeśli chcemy zrobić w domu naszą ulubioną pizzę. Oto przepis:
Krok 1 – ciasto
Na jedną dużą pizzę przygotuj:
- 1 szklankę ciepłej wody (ok. 50°C)
- 15 g drożdży
- 1 łyżeczkę cukru
- 3 szklanki mąki chlebowej
- 1 łyżeczkę soli
Dobra rada:
Aby ciasto wyrosło, koniecznie musimy dodać do niego drożdży. Pamiętajmy, by wszystkie składniki łączone z drożdżami miały temperaturę pokojową, właściwą dla ich wzrostu. Rozkruszamy je w kubku z wodą
i cukrem i odstawiamy na 10-15 minut.
Krok 2 – wyrób ciasto
Drożdże mieszamy z solą i oliwą z oliwek. Następnie do dużej plastikowej miski wsypujemy mąkę, a na środku robimy dołek, do którego wlewamy drożdże. Całość zagniatamy rękoma, tak aby ciasto nie przywierało do miski i rąk. Ciasto powinno być zwarte i nie pękać, jeśli jest za
rzadkie – dosypmy mąki. Kiedy utworzy się zwarta i sprężysta struktura, ugniatamy ją jeszcze 5 minut, skrapiamy oliwą i zawijamy w folię
spożywczą. Na koniec wkładamy do miski i przykrywamy ręcznikiem.

9

Dobra rada:
Chcesz, aby ciasto wyrosło szybciej? Wstaw je do piekarnika obok miski
z gorącą wodą. Przez godzinę powinno podwoić objętość. Najlepiej piec je
około 2 godzin. Po przełożeniu ciasta na blachę, pozostawmy je na 15 minut, aby jeszcze lekko wyrosło i dopiero wstawmy do piekarnika.
Krok 3 – pieczenie
Nasze domowe piekarniki nie są na tyle profesjonalne, aby osiągnąć tak wysoką temperaturę, jak piece w pizzerii. Dlatego zwykle sos i dodatki przypalają się zanim ciasto zostanie wypieczone. Jednak jest na to rada. Aby ciasto
dobrze się wypiekło, wstawmy je do piekarnika nagrzanego do 180°C bez
dodatków. W tej postaci pieczemy około 7-10 minut. Następnie wyjmujemy
ciasto z piekarnika i zwiększamy temperaturę do 210-220°C. Dodajemy sos
i dodatki wedle swojego uznania. Smacznego!

A oto przedstawiamy 5 najlepszych i najbardziej znanych pizz:
1. Pizza Margherita
2. Pizza Capriciosa
3. Pizza Hawajska
4. Pizza Pepperoni
5. Pizza Calzone
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Walentynki
14 lutego– dzień zakochanych,
w tym dniu spotykają się zakochane pary, obdarowują się prezentami, niektórzy wyznają sobie
miłość. Jednak single w tym dniu
nie muszą czuć się niezręcznie„Jesteś dla mnie kimś ważnym,
naprawdę Cię lubię”- mogą powiedzieć do przyjaciółki, kolegi,
do kogoś z rodziny… W tym
dniu w naszej szkole, z inicjatywy Samorządu Szkolnego została zorganizowana poczta walentynkowa, w której brali udział
uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Każdy mógł wyrazić swoje uczucia poprzez napisanie krótkiego
liściku albo wierszyka, do bliskiej
lub bliskich mu osób. Zebranych
zostało naprawdę dużo walentynek. Zabawa dotyczyła uczniów,
lecz nauczyciele tez nie mogli narzekać na brak sympatii ze strony
swoich podopiecznych. Dla osób
„anty” walentynkowych, pozostało
siedzenie w domu, prawdopodobnie na facebooku i oczekiwanie na
nadchodzący kolejny dzień- Dzień
Singla.
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Jeśli masz pomysły na ciekawe artykuły
do naszej szkolnej gazetki…
Nie czekaj ! Dołącz do nas !
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Skład redakcyjny działający pod czujnym
okiem P. Sylwii Pszczółkowskiej :
Dudziuk Paulina ,
Dziełak Aleksandra ,
Mościbrodzka Martyna ,
Sikorska Klaudia
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