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GGAAZZEETTKKAA  SSZZKKOOLLNNAA  

„„SSaammii  oo  ssoobbiiee””  

 

 

 

W tym numerze: 

 Top 10 piosenek 2016 roku, 

 Nasz humorek, 

 Recenzja książki, 

 Kącik kulinarny, 

 Kącik sportowy, 

 Kącik modowy. 
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Top  10 piosenek 2016 roku 

1. Threat You Better 

2. We Don’t Talk Anymore 

3. Heathens 

4. Tamta Dziewczyna 

5. Sucker for Pain 

6. Love On The Brain 

7. The Gratest 

8. Star Boy 

9. Let me Love You 

10. Good Grief  

 

 

Recenzja książki 

 Przeczytałam ostatnio książkę pt. „Biuro przesyłek niedoręczonych”, której 

autorką jest Natasza Socha. Osobiście uważam, że jest to jedna z lepszych lektur 

ostatnich kilku lat. Opowiada ona o dziewczynie imieniem Zuzanna, która pracuje  

w Biurze Przesyłek Niedoręczonych. Trafiają tam listy i paczki, które zgubiły się w 

drodze do swoich adresatów. Główną bohaterkę „prześladuje” jeden list, który 

niestety nie został wysłany w odpowiednim czasie. Zuzanna postanawia wziąć 

sprawy  

w swoje ręce i pomóc pewnym osobom. Jednak ma czas tylko do Wigilii… 

 „Biuro przesyłek niedoręczonych” to książka bardzo romantyczna, 

nostalgiczna, która wprowadzi nas w świąteczny nastrój. Uważam, że jest w niej 

opisana magiczna historia. Po jej przeczytaniu z pewnością uwierzymy, że nie ma 

rzeczy niemożliwych, a także, że cuda się zdarzają. 

 Polecam tę książkę przede wszystkim dziewczynom, jednak nie twierdzę, że 

chłopcom by się ona nie spodobała. Ze względu na to, że napisana jest prostym do 

zrozumienia językiem uważam, że powinny ją przeczytać także młodsze osoby. Jeśli 

chcesz poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, koniecznie idź do 

księgarni i wyposaż się w „Biuro przesyłek niedoręczonych”. 

Zuzanna Skrobacz 
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Nasz humorek 

 
1. Siedmioletni chłopczyk wraca ze szkoły. Podjeżdża samochód. Kierowca opuszcza szybę i 

mówi: 

- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 zł i lizaka. 

Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się 

zatrzymuje: 

- No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka i chipsy. 

Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód powoli jedzie za nim: 

- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta: 50 zł, chipsy i cola. 

- Oj, odczep się tato. Skoro kupiłeś matiza, to naucz się z tym żyć. 

2. Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole. 

-Co masz na myśli, mówiąc ,,małe''? 

-No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 

3. Na lekcji geografii: 

- Większą połowę Ziemi zajmują wody. 

- Tyle razy mówiłam, że nie ma większej i mniejszej połowy, ale jak zwykle większa połowa 

klasy nie uważała. 

4. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 

wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

5. Nauczyciel opowiada klasie o małpach. Dostrzega, że mała Zuzia nie słucha. Zwraca więc 

jej uwagę: 

- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie będziesz wiedziała jak wygląda małpa. 

6. Co mówi bombka do bombki? Chyba nas powieszą. 

7. Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na gwiazdkę? - Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz 

lepsze prezenty! - To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! - W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

8. Mama Jasia pracuje w kuchni. Przygotowuje potrawy wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia 

dochodzący z pokoju: 

- Mamo, choinka się pali !!! 

- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się „pali”, tylko  „świeci” ! 

Jasiu po chwili: 

- Mamo, firanki się świecą !!! 

9. - Kupiłeś już coś pod choinkę ? 

- Tak, stojak. 

10. Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża:  

- Czy zabiłeś już karpia?  

- Tak, utopiłem go. 

11. Do rodziny Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z 

Pinokiem, który ma bardzo niepewną minę: 

– O... widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które Ci podarowałem? 

– Bo ja chciałem pieska albo kotka – odpowiada płaczliwym głosem Pinokio. 

– Niestety, zabrakło piesków i kotków. Zresztą, inne dzieci też ich nie dostały – wyjaśnia 

Mikołaj. 

– W porządku, tylko że ja się boję tego bobra. 
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Kącik kulinarny 

Przepis na pierniczki. 

 

    Składniki: 

- mąka 400 gram 

- jajka 2 sztuki 

- margaryna 100 gram 

- cukier puder 50 gram 

- kakao 2 łyżki 

- miód prawdziwy 2 łyżki 

- soda oczyszczona 1 łyżeczka 

- lukier biały 

- przyprawa do piernika 3 płaskie łyżeczki 

 

    Sposób przygotowania: 

1. W rondelku rozpuścić margarynę. 

2. Składniki suche (mąka, cukier, kakao, soda) wymieszać w misce, dodać pozostałe 

(miód, masło rozpuszczone, jajka) i zagnieść ciasto do połączenia składników. 

3. Oprószyć stolnicę mąką. 

4. Rozwałkować ciasto na grubość około 1 cm, foremką wycinamy dowolne kształty. 

5. Piec 10 minut w temp. 180 stopni. 

6. Po ostudzeniu lukruję. 

 

Pyszne pierniczki gotowe. 

Smacznego! 

 

Przepis na gorącą czekoladę w zimowe wieczory. 

 

    Składniki: 

- 250 ml mleka 

- 5 łyżek śmietanki kremowej 30% 

- 2 łyżki cukru 

- 1/3 łyżeczki zielonego chili  

- 1/3 łyżeczki cynamonu  

- 50g czekolady  

 

    Przygotowanie: 

1. Wlać do garnka mleko i śmietankę, dodać resztę składników oprócz czekolady. 

Podgrzewać wszystko, aż zacznie sie gotować. 

2. Posiekać czekoladę i wsypać do gorącego mleka. Podgrzewać, aż czekolada się 

rozpuści i zastygnie. Pogotować parę minut, aż czekolada będzie kremowa i gładka. 

3. Podawać w małych filiżankach. 

 

 Smacznego! 
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Kącik Sportowy 

 

 

Czołowe miejsca po 18 kolejce w Lotto Ekstraklasie:  

1. 1. Jagiellonia Białystok - 36 pkt. 

2. 2. Lechia Gdańsk - 36 pkt. 

3. 3. Bruk – Bet Termalica Nieciecza – 30 pkt. 

 

W tegorocznych eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 

2018 w Rosji reprezentacja Polski zajmuję pierwsze miejsce z 

dziesięcioma i jest liderem w grupie E. Do eliminacji wróci 26 marca 

2017 roku.  

 

Pod koniec sierpnia drużyna seniorów Jaworu Krzemienica wróciła 

po jednorocznej przerwie do rozgrywek o ligowe punkty w 

łańcuckiej B-Klasie. 

Po rundzie jesiennej Jawor zajmuje 3 miejsce na co złożyło się: 6 

zwycięstw, 3 remisy oraz  2 porażki. Do rozgrywek zawodnicy wrócą 

9 kwietnia zmierzając się z Głuchowianką Głuchów. 

 

Oto pierwsza trójka:  

1. Markovia Markowa – 24 pkt.          

2. Pogórze Bachórz – 21 pkt. 

3. Jawor Krzemienica – 21 pkt. 
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Kącik modowy 
 

W sezonie zimowym 2016/2017 modne stały się płaszcze oraz futra w ciepłych 

kolorach. 
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Do mody w tym roku weszły tzw. "Vintage Jeans" cieszące się dużą 

popularnością wśród kobiet a zwłaszcza wśród nastolatek. Styl "Vintage" to 

styl z innych lat powtarzany w dzisiejszych czasach.  
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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w sklepach pojawia się 

dużo fajnych bluz i swetrów idealnych na święta. 
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Redakcja gazetki: 

 Opiekun: Dorota Woś 

 Informacje muzyczne: Martyna Ślęk 

 Humor: Mateusz Chwistek i Zuzanna Skrobacz 

 Recenzje książek: Zuzanna Skrobacz 

 Kącik kulinarny: Kasia Pasierb 

 Kącik sportowy: Przemek Bieniasz 

 Kącik modowy: Martyna Bieniasz 

 Oprawa graficzna: Jakub Sroka 

 

Propozycje 

Jeśli chcesz umieścić coś ciekawego w gazetce, zgłoś się z 

propozycjami do naszej redakcji. 

 

 

 

 


