
Smaki z Neptuna
Jajecznica z tostera 
Oto  kolejny  prosty  przepis,  który 
każdy  w  miarę  możliwości  może 
przygotować.  Tym  razem 
jajecznica według Zuzy Mrugacz.
Składniki :
3 plasterki szynki
3 jajka 
Sól i pieprz
Nagrzać  toster  i  pokroić  plasterki 
szynki  w  kostkę.  Dać  na  toster  i 
podsmażać  jak  na  patelni.  Wbić  3 
jajka  oraz  posypać  całość  solą  i 
pieprzem  (ilość  we  własnym 
zakresie).   Wymieszać  dokładnie  aż 
do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Całość  pozostawić  na  2  minuty  i 
gotowe.

Ola

Królowie szosy
W tym roku na plenerze pojawiły się nowe zajęcia. Dokładnie mówiąc 
chodzi o kurs na  kartę rowerową, który prowadzi pani Agnieszka 
Tomaszewska - Wiśniowska.
W klasach 4-6 te zajęcia są wpisane w plan. Dodatkowo, osoby z gimnazjum 
mogą też się zgłaszać, jeżeli chcą uzyskać kartę rowerową.
- Ile testów muszą przejść nasi uczniowie i na czym będą polegać?
-Egzamin na kartę rowerową będzie się składać z dwóch części: teoretycznej 
i praktycznej. W tej pierwszej uczniowie będą zaliczać testy z zakresu 
pierwszej pomocy i przepisów ruchu drogowego, a w części praktycznej będą 
ćwiczyć jazdę na rowerze.
- Czy zdradzi nam pani jak im idzie?
- Jesteśmy na początkowym etapie. Już obejrzeliśmy film z przepisów ruchu 
drogowego, oraz ćwiczyliśmy na boisku manewry. Jeżeli tylko pogoda 
dopisze będziemy doskonalić dalszą jazdę - zdradziła pani Agnieszka.                

Marysia   

Sklepikowy szał
Przez  sklepik  w  budynku  B 
naszego  ośrodka  codziennie 
przewija  się  większość  uczniów 
naszej  szkoły  kupując  ogromną 
ilość  jedzenia,  prawie  że  na 
kilogramy.  Sprawdziłyśmy  wśród 
uczniów  klasy  6  co  najczęściej 
kupują w sklepiku. 
- Najczęściej kupowane przeze mnie 
żelki  to  długie  i  płaskie.  Kupuję  je 
dlatego,  że  mają  smak  jak  tęcza.- 
mówi Adrian. 
-Zazwyczaj  kupuję  żelki  i  lody, 
ponieważ je lubię i jak jest gorąco to 
można  się  ochłodzić.  -  odpowiada 
Zosia. 
-Zdecydowanie  wybieram  sok 
Tymbarka, dlatego że nic innego nie 
jest  mi  potrzebne,  chociaż  czasami 
kupuję popcorn - powiedział Tadek. 
-Osobiście kupuję w sklepiku tylko 
picie, ponieważ jest duży upał, woda 
szybko schodzi, a organizm dużo jej 
potrzebuje, aby się nie odwodnić - 
dodał Kasjusz.

Widać, że sklepik w ośrodku cieszy 
się dużym powodzeniem, a 
uczniowie często z niego korzystają.

Klaudia 

Gorące newsy
*Pewnie  słyszeliście,  że  jeden  z 
uczniów 1 gimnazjum jest obiektem 
zainteresowań  jednej  z 
gimnazjalistek.   Zaczęło  się  od 
krótkich spotkań między zajęciami, 
ale teraz przebywają ze sobą każdy 
wieczór.  Gimnazjaliści  jednak  
traktują siebie tylko jako przyjaciół. 
*Wśród uczniów klasy 7 zaczęła 
panować moda na tańczenie na 
balkonie. Choreografie balkonowe 
najczęściej powstają do remiksu 
piosenki „Naucz mnie” .  Kto wie, 
może układ zobaczymy na 
wernisażu.
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Wychodząc z jadalni po sobotnim obiedzie można było ujrzeć 
ustawionego na trawniku tajemniczego stwora o imieniu Stefan. Okazało 
się, że wykonał go  Bronek Gębik z klasy 3 gimnazjum. 
Stefan powstał z dwóch krzeseł, kilku kocy, bluz, czapki, kartki, papieru 
toaletowego, folii, taśmy, a w środku ukryta była kamerka GoPro i głośnik na 
bluetooth’a, z którego można było usłyszeć piosenkę „Giga pudding” i heavy 
metal. Była jeszcze druga kamerka GoPro ukryta w doniczce obok.
- Stworzyliśmy go po to, aby sprowokować  uczniów i nauczycieli do jakiejś 
reakcji na Stefana. Każdy, kto go zobaczył zatrzymywał się, podchodził lub 
go nagrywał. Najbardziej przyglądała mu się Pani Grażyna Malinowska. 
Najpierw nikt nie wiedział, że ich nagrywamy, lecz później wszyscy 
zauważyli kamerkę i tańczyli do piosenki -komentuje Natalia Paluch.
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Zagadkowy Stefan
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Gwiazdy parkietu
W sobotni wieczór, w kawiarni, w 
budynku B odbyła się  dyskoteka 
dla  klas  2  -  5.  Natomiast 
dyskoteka dla gimnazjum i klasy 
6 odbyła się następnego wieczoru.
W  tym  roku  organizatorami 
dyskoteki byli Jasiek i Klimek z 3 
gimnazjum.  Na  dyskotece  można 
było  usłyszeć  wiele  hitów.  Każdy 
mógł  zgłosić  swoje własne utwory 
do  organizatorów.  Wszyscy 
świetnie  się  bawili.  Najbardziej 
wytrwałymi tancerkami okazały się 
dziewczyny z 2 gimnazjum.
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