
GAZETKA SZKOLNA 

„Sami o sobie” 

 

 

 

W tym numerze: 

 Kolędy i pastorałki, 

 Recenzja ciekawej książki, 

 Wywiad z absolwentką ZSK, 

 Nasz humorek, 

 Kącik kulinarny, 

 Kącik sportowy, 

 Kącik modowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolędy i Pastorałki 

• Anioł pasterzom mówił 

• Bracia patrzcie jeno 

• Bóg się rodzi 

• Cicha noc 

• Do szopy, hej pasterze  

• Dzisiaj w Betlejem  

• Gdy się Chrystus rodzi 

• Gdy śliczna Panna 

• Lulajże Jezuniu 

• Mędrcy świata monarchowie 

• Mizerna, cicha  

• Nie było miejsca na Ciebie 

• O gwiazdo Betlejemska 

• Oj maluśki, maluśki 

• Pójdźmy wszyscy do stajenki  

• Przybieżeli do Betlejem  

• Tryumfy Króla Niebieskiego 

• Wśród nocnej ciszy 

 

Recenzja Książki 

„Drzewo Kłamstw” Frances Hardinge 
 

Rodzina Faith z powodu skandalu wywołanego przez jej ojca przeprowadza 

się na odciętą od świata wyspę Vane. Oczekują, że będą prowadzić na niej 

spokojne życie dopóki sprawa nie przycichnie, los ma jednak co do tego inne plany. 

Pewnego dnia ojciec bohaterki ginie w tajemniczych okolicznościach pozostawiając 

po sobie tajemnicze drzewo, które żywi się kłamstwami. Na dodatek po Vane 

zaczynają krążyć plotki o rodzinie Sunderly. Wszystkie te wydarzenia niszczą marzenia 

Faith o zbliżeniu się do ojca oraz rozwijaniu swoich naukowych pasji. Załamana 

dziewczyna chce za wszelką cenę wyjaśnić niespodziewaną śmierć ojca oraz 

oczyścić jego zbrukane przez skandal imię. Jednak, czy to śledztwo nie sprawi, że 

wszystkie sekrety jej rodziny nie wyjdą na wierzch? 

 Frances Hardinge wprowadza czytelnika w klimat dziewiętnastowiecznej 

Anglii, gdzie rola kobiety ogranicza się jedynie domem. Młodej dziewczynie nie 

wypada interesować się nauką, ani zdobywać nowej wiedzy. Autorka oprócz wątku 

kryminalnego ukazała również podział społeczeństwa i stereotypy panujące w 

tamtych czasach. 

 Podsumowując „Drzewo Kłamstw” jest książką, która wciąga od pierwszej 

strony. Posiada ona niezwykłą i tajemniczą atmosferę, która każe czytelnikowi 

dowiedzieć się, co będzie dalej. Po przeczytaniu tej powieści człowiek zdaje sobie 

sprawę, że wszystkie kłamstwa i sekrety ujrzą kiedyś światło dzienne. 

Zuzanna Krauz 



Wywiad z absolwentką naszej szkoły: 

Nikolą Kramarz 
 

- Hej, 

- Hej. 

 

- Czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad do gazetki szkolnej? 

- Pewnie. 

 

- Tęsknisz za dawną szkołą? 

- Czasami jak przyjeżdżam obok dawnej szkoły to przypomina mi się, że kiedyś do niej 

uczęszczałam i naprawdę jakby to ująć - tęsknię 

 

- Wróciłabyś się do szkoły w Krzemienicy? 

- Czasem mam taką ochotę, bo jednak długo uczęszczałam do tej szkoły i mile ją 

wspominam. 

 

- Kogo najlepiej wspominasz z gimnazjum? 

- Najlepiej wspominam panią Katarzynę Bielecką, ponieważ była moją 

wychowawczynią i zawsze mogłam na niej polegać, ale również taką osobą jest 

pani Małgorzata Bielec była dla mnie przemiła osobą, z która zawsze mogłam 

porozmawiać o biologii, ale również o chemii i poradzić się w tych sprawach. 

 

- Jaka sytuacja najbardziej utkwiła ci w pamięci? 

- Szczerze mówiąc nie miałam takiej, ale jeżeli mam wybrać to chyba zakończenie 

roku i pożegnanie ze strony młodszych klas najbardziej zapamiętałam ten moment. 

 

- Jak sobie radzisz w nowej szkole?  

- Szczerze mówiąc to nawet dobrze spodziewałam się że będzie gorzej chociaż nauki 

jest niemało, ale jak na razie jestem zadowolona. 

 

- Czy brakuję ci koleżanek i kolegów ze wcześniejszej szkoły? 

- Zdecydowanie tak. 

 

- Czy w nowej szkole też śpiewasz na akademiach? 

- Jeszcze nie miałam okazji, ale oficjalnie w piątek zaśpiewam po raz pierwszy. 

 

- W takim razie życzę powodzenia oraz dziękuje za przeprowadzony wywiad. 

- Ja również dziękuję. 

 

 

 

 



Nasz humorek 

1. Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, 

męczy, ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, 

sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, 

ale nie chcą wejść... Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki... 

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i 

znowu szarpie się z butami... Zeszły! 

Na to dziecko : 

- ...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je 

nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu 

pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach 

2. Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko 

Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

3. - Mamo, choinka się pali! - woła Jasio z pokoju do matki zajętej w kuchni. 

- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka. 

Za chwilę chłopiec krzyczy: 

- Mamo, mamo, firanki się świecą! 

4. Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi: 

- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku sylwester wypada w piątek? 

A na to druga: 

- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego! 

5. Policjant wypytuje świętego Mikołaja: 

- Obywatelu Mikołaju, czemu tak krzyczycie i płaczecie? 

- Jakiś złodziej ukradł mój worek. 

- Z premedytacją? 

- Nie, z prezentami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik kulinarny 

Przepis na sernik z brzoskwiniami, 

idealny na spotkania rodzinne w czasie świąt. 

 

Składniki: 

1. Ciasto: 

 3 szklanki mąki 

 1 kostka margaryny  

 3 łyżki cukru 

 5 żółtek  

 3 łyżeczki proszku do pieczenia  

 

2. Masa: 

 50 dag mielonego sera 

 1 jajko 

 1 budyń śmietankowy bez cukru 

 ½ szklanki cukru pudru 

 ½ kostki masła  

 

3. Dodatkowo: 

 1 puszka brzoskwiń  

 5 białek 

 1 szklanka cukru 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki na ciasto włożyć do miski i wyrobić. ¾ ciasta rozwałkować i 

przełożyć do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Resztę ciasta schłodzić w 

lodówce. Przygotowanie masy: jajko ubić z cukrem pudrem, dodać ser, budyń i 

masło, dokładnie zmiksować. Masę serową wylać na wcześniej rozłożone ciasto i 

ułożyć na niej pokrojone brzoskwinie. Następnie wylać ubitą pianę z białek z cukrem. 

Na wierzch zetrzeć schłodzone ciasto. Piec w temperaturze 180st. przez ok. 30-40 

min. Sernik gotowy! 

Smacznego! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kącik Sportowy 

 
Na dobre zaczęły się zawody Pucharu Świata w skokach 

narciarskich. W Wiśle w pierwszym konkursie drużynowym 

zwyciężyli Norwegowie, na drugim miejscu była Polska, zaś 

na ostatnim miejscu podium Austria. Dzień później odbył się 

konkurs indywidualny, w którym triumfował po raz pierwszy 

w życiu Japończyk – Junshiro Kobayashi, drugie miejsce 

zajął Kamil Stoch, a trzecie Stefan Kraft. W konkursie drużynowym, który odbył 

się 09.12.17r. Polacy zajęli drugie miejsce ze stratą 0,8 punktu do pierwszego.  

Obecnie liderem klasyfikacji PŚ jest Richard Freiteg. Kamil Stoch zajmuje 4 

miejsce, Piotr Żyła 10, Dawid Kubacki 13, Stefan Hula oraz Maciej Kot eqsequo 

17 i najmłodszy Jakub Wolny 36. W ubiegły weekend konkurs odbył się w 

szwajcarskim Engelbergu.  

 

 

 

 

 

Pierwsza trójka Lotto Ekstraklasy prezentuje się następująco:  

1. Legia Warszawa, 

2. Górnik Zabrze, 

3. Jagiellonia Białystok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kącik Modowy 

 
 

W sezonie zimowym 2017/2018 polecamy szczególnie ciepłe swetry i bluzy 

oversize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W tym roku popularne stały się wysokie kozaki sięgające aż za kolana, której 

świetnie podkreślają nogi oraz idealnie pasują do spodni jak i do eleganckich 

kreacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tej zimy serca podbiły jednoczęściowe ciepłe piżamy, które świetnie nadają 

się na prezent pod choinkę. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Redakcja gazetki: 

 Opiekun: Dorota Woś 

 Kolędy i Pastorałki: Katarzyna Pasierb 

 Wywiad: Martyna Bieniasz, Martyna Ślęk, Katarzyna Panek 

 Humor: Mateusz Chwistek 

 Kącik kulinarny: Magda Kloc 

 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.  
 


