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GGAAZZEETTKKAA  SSZZKKOOLLNNAA  

„„SSaammii  oo  ssoobbiiee””  

 

 

 

W tym numerze: 

 Top 10 piosenek w lutym, 

 Recenzja ciekawej książki, 

 Walentynkowe ciekawostki, 

 Wywiad z ciekawą osobą, 

 Nasz humorek, 

 Kącik kulinarny, 

 Kącik sportowy, 

 Kącik modowy. 
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Top 10 piosenek w tym miesiącu 

1. Alone 

2. Would I Lie To You 

3. Let Me Love You 

4. My Way 

5. Kisses Back 

6. Shape of You 

7. Talizman 

8. Don’t Wanna Know 

9. Magic Symphony 

10. What Do You Love 

 

Recenzja książki 

 Ostatnią książką jaką miałam przyjemność przeczytać jest lektura pt. „Tiramisu 

z truskawkami”, której autorką jest znana pisarka książek młodzieżowych – Joanna 

Jagiełło.  

 W utworze tym zostały opisane historie dwóch przyjaciółek – Linki i Natalii. 

Jedna z dziewcząt prowadzi spokojne, ułożone życie, które jest przepełnione 

sukcesami. Spełnia swoje marzenia, jest szczęśliwa, gdyż ma u boku swojego 

chłopaka. Natomiast druga z przyjaciółek boryka się z poważnymi problemami  

jakimi są np. rozwód rodziców, zmiana szkoły, choroba, czy zakończenie związku z 

ukochanym. Jak potoczą się losy dziewcząt w tej książce? Przeczytajcie ją, a 

gwarantuję Wam, że nie będziecie mogli oderwać się od kolejnych kart powieści.  

 Osobiście uważam, że w książce tej w pomysłowy sposób zostały opisane 

wartości ważne w życiu współczesnych nastolatków. Autorka powieści używając 

przekonującej metody, ukazuje problemy bohaterek i późniejsze konsekwencje ich 

zachowań. Książka ta uczy jak wielkie znaczenie mają podejmowane przez nas 

decyzje i do czego mogą one doprowadzić, a także ukazuje jak ważna w życiu jest 

przyjaźń. 

 Moim zdaniem utwór pt. „Tiramisu z truskawkami” napisany jest zrozumiałym 

dla współczesnego człowieka językiem, treść książki jest ciekawa i zawiera 

pouczające przesłanie. Poleciłabym tę książkę głównie dziewczynom, ze względu na 

opisaną tam historię, która może nie zainteresować chłopców. 

Zuzanna Skrobacz 
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Walentynkowe ciekawostki 

 
1. Najdroższa walentynka kosztowała 250 tys. dolarów. Była to kartka z prawdziwego złota, 

wysadzana szmaragdami i diamentami. Nadawcą drogocennej walentynki był Arystoteles 

Onanis, a adresatką wybranka jego serca - Maria Callas. 

2. Za pierwszą walentynkę uznaje się list miłosny księcia Orleanu, który w 1415 r. został 

uwięziony w londyńskim Tower i napisał z okazji dnia świętego Walentego list miłosny i wysłał 

go do swojej żony. 

3. Niewiele osób wie, że 14 lutego przypada jeszcze jedno święto. Jest to Dzień Chorych na 

Padaczkę. 

4. Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają Amerykanie. Ślą je dosłownie do wszystkich 

osób obdarzanych sympatią, niezależnie od płci i wieku. Dostają je członkowie rodziny, 

przyjaciele, koledzy i koleżanki, nauczyciele, szefowie, pracownicy. 

5. Każdego roku słynna Julia dostaje ponad tysiąc walentynek. Kartki wysyłane są oczywiście 

do Werony, gdzie rozgrywa się akcja dramatu pt. „Romeo i Julia”. 

6. Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. Pewien Brytyjczyk 

stwierdził, że stworzy takie, którego jego ukochana na pewno nie zapomni. Największe 

pudełko z czekoladkami powstało w 2008 roku, ważyło 1690 kg. i miało w środku ponad 220 

tysięcy czekoladek.  

7. Około 3% ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupilowi. 

8. Najbardziej fascynujący podarunek walentynkowy znajduje się w Indiach. Jest to Taj Mahal 

zbudowany przez cesarza Mogołów Shahjahan jako pomnik żony. 

9. W Japonii w walentynki to kobiety wręczają mężczyznom prezenty w postaci czekoladek, 

natomiast na 14 marca przypada tzw. Biały Dzień, kiedy to mężczyźni mają odwdzięczyć się 

kobietom. Przyjęto, że podarunki mają mieć wartość dwa, trzy razy większą niż dostali. 

 

 

 

Historia świętego Walentego 

 
 W starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, mężczyźni 

zaprzestali wstępować do wojska. Władca stwierdził, że powodem tego jest niechęć do 

opuszczania żon przez żołnierzy. Postanowił wtedy, że zakaże zawierania związków 

małżeńskich. W tym czasie, w Rzymie żył święty Walenty, który postanowił złamać 

postanowienie cesarza i zaczął potajemnie udzielać ślubów zakochanym. Za ten czyn został 

skazany na śmierć. Zanim to jednak nastąpiło, święty Walenty poznał i uzdrowił ze ślepoty 

córkę strażnika. Udzielił jej także potajemnie ślubu. Za ten czyn był torturowany, a później 

skazany na śmierć. Kobieta odwiedzała świętego w więzieniu i wspierała go. Mężczyzna, aby 

się jej odwdzięczyć na pożegnanie napisał jej list w formie serca, na którym podpisał się: „Od 

twojego Walentego”. 

 W innych źródłach możemy natomiast znaleźć historię, która opisuje Walentego jako 

mężczyznę, który uzdrowił z epilepsji małego chłopca. Zdarzenie to przyczyniło się do 

nawrócenia całej rodziny dziecka, a na Walentego ściągnęło wyrok śmierci. Święty został 

zamordowany 14 lutego, czyli w dzień zakochanych. 

 Dziś święty Walenty uważany jest za patrona zakochanych, a także osób cierpiących 

na epilepsję. 
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Wywiad z Panią Małgorzatą Bielec 

 

1. Czy od szkoły podstawowej lubiła Pani biologię i chemię? 

  Biologia to taka moja pierwsza miłość ze szkoły podstawowej, choć chwilę 

konkurowała z geografią. Do chemii „poczułam chemię” dopiero na studiach  

2. Czy uczniowie naszej szkoły chętnie uczą się tych przedmiotów? 

 Myślę, że najlepiej odpowiedzieliby na to pytanie sami uczniowie, choć z 

moich obserwacji wynika, że w każdej klasie znajdują się osoby, które interesują się 

przedmiotami, których uczę. 

3. Jak się Pani czuła, gdy po tak długiej przerwie wróciła do naszej 

szkoły? 

 Szczerze mówiąc, po pierwszych kilku minutach spędzonych w szkole, nie 

czułam, że jakaś przerwa w ogóle była  

4. W którym roku zaczęła Pani uczyć w naszej szkole? 

 To był rok 2008. 

5. Czy zdobywała Pani jakieś miejsca w konkursach lub olimpiadach z 

chemii, gdy była Pani nastolatką? 

 Brałam udział w olimpiadach z biologii. Byłam finalistką w dawnej klasie VIII. 

6. Co zainspirowało Panią do nauczania biologii i chemii? 

 Człowiek lubi dzielić się tym co lubi, więc pewnie dlatego. Cieszę się, gdy uda 

mi się czasem zarazić swoją sympatią do moich przedmiotów, tak jak kiedyś udało 

się to mojej pani od biologii w szkole podstawowej. 

7. Pani ulubiona potrawa? 

 Ciężko zdecydować, jest ich tyle . Ale dobrze, na pierwszym miejscu leniwe, 

potem wszelkie naleśniki, makarony, kasze: jaglana, gryczana… Ojej, jak tu teraz 

dotrwać do obiadu . 

8. Jak brzmi motto, którym Pani kieruje się w życiu? 

 Jest ich kilka, jedno z nich to – „nie odkładaj życia na później”, choć krótkie 

zawiera w sobie wiele treści i przypomina mi, aby dobrze wykorzystywać każdą 

chwilę. 
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Nasz humorek 

 
1. W Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i okazało się, że na romantyczny wieczór 

walentynkowy najwięcej osób chciałoby pójść ze mną. 

- To gratulacje, powinieneś się cieszyć! 

- Nie do końca, w firmie nie ma ani jednej kobiety... 

2. Reklama: 

Jąkasz się? A może nie wymawiasz "r"? Pomożemy Ci! Pytaj w aptekach o 

cyklopentanoperhydrofenaltren! 

3. Pogrzeb elektryka. Nagle z tłumu żałobników słychać pytanie: 

- Jaki on był młody... Ile mu stuknęło? 

- 220 volt. 

4. Amerykanie nie obawiają się wojny z Chinami. Ich pociski przeciwpancerne przebijają 

dowolny chiński czołg. 

Chińczycy nie obawiają się wojny z USA. Ich czołgi są dwukrotnie tańsze od amerykańskich 

pocisków przeciwpancernych. 

5. Pani do Jasia:  

- Jasiu znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego?  

- A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?  

- Nie...  

- To co mnie pani straszy swoją bandą 

 

Kącik kulinarny 

Przepis na ciasteczka walentynkowe. 

 

Składniki: (na około 20 ciastek) 

 

    - 230 g mąki pszennej 

    - 175 g masła, schłodzonego  

    - 90 g cukru pudru 

    - 1 żółtko 

    - do przełożenia: dżem lub konfitura  

 

Z podanych składników szybko zagnieść kruche ciasto (lub zmiksować w 

malakserze). Schłodzić w lodówce owinięte w folię spożywczą przez minimum pół 

godziny. 

 

Rozwałkować na blacie posypanym mąką na tyle, by nie kleiło się zarówno do blatu 

jak i wałka, na grubość około 2 mm. Wyciąć około 40 pojedynczych okrągłych 

ciastek, w połowie z nich mniejszymi foremkami wyciąć środki (u mnie serca). 

 

Położyć na blaszce wyłożonej papierem i piec około 10 - 12 minut w temperaturze 

180°C. Ostudzić na kratce, przełożyć dżemem. 

 

Smacznego . 
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Przepis na koktajl walentynkowy. 

 

Składniki: 

 

    - 1.5 szklanki truskawek mrożonych 

    - 4-5 kostek lodu 

    - 2 gałki lodów śmietankowych 

    - bita śmietana 

 

Przygotowanie: 

 

Truskawki rozmrażamy i wrzucamy do blendera z opcją kruszenia lodu, dodajemy 

kostki lodu. Miksujemy. Połowę wlewamy do wysokiej szklanki, dodajemy gałki lodów, 

wlewamy resztę koktajlu, dekorujemy bitą śmietaną. 

 

 Smacznego! 
 

Kącik Sportowy 

 

W obecnym sezonie skoków narciarskich polscy skoczkowie bardzo dobrze spisują się 

w konkursach Pucharu Świata. Jako drużyna Polska reprezentacja prowadzi w 

Klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów z przewagą ponad 300 punktów. Na 

dwóch kolejnych miejscach są: Austria oraz Niemcy. W indywidualnych konkursach 

nasi reprezentanci również bardzo dobrze skaczą. Aż trzech Polaków znajduje się w 

pierwszej dwudziestce Klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata. Są to: Kamil Stoch (1 

miejsce), Maciej Kot (5 miejsce), Piotr Żyła (11 miejsce).  

 

10 lutego br. Lotto Ekstraklasa powróciła po przerwie na polskie boiska. W ostatni 

weekend została rozegrana 21. kolejka. Do końca jeszcze nie wiadomo, która z 

drużyn zostanie Mistrzem Polski, a więc zapowiada się ciekawa walka do samego 

końca sezonu. 

 

9 kwietnia po jesiennej przerwie do rozgrywek w łańcuckiej B-klasie wróci Jawor 

Krzemienica. Już jakiś czas temu rozpoczął się okres przygotowawczy. W najbliższy 

weekend rozegra spotkanie kontrolne, a przeciwnikiem będzie LKS Łąka. Do samego 

startu rozgrywek Jawor będzie grał co tydzień sparingi. Nasi zawodnicy mają wielką 

nadzieję, że uda się w tym sezonie awansować klasę wyżej czyli do A-klasy. Miejmy 

nadzieję, że osiągnął swój cel. 

 

Już niedługo Polska reprezentacja w piłkę nożną rozegra kolejne mecze 

eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2018. 26 marca br. zmierzą się na wyjeździe z 

Czarnogórą. W tabeli nasi zawodnicy zajmują pierwsze miejsce. Trzymajmy kciuki, 

aby utrzymali tę pozycję do końca i awansowali na MŚ. 
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Kącik modowy 
 

Z okazji święta zakochanych czyli walentynek mamy dla was parę propozycji 

na kreacje w tym dniu. 
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