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GGAAZZEETTKKAA  SSZZKKOOLLNNAA  

„„SSaammii  oo  ssoobbiiee””  

 

 

W tym numerze: 

 Majowy ranking piosenek, 

 Wywiad z Panią Beatą Barnat, 

 Nasz humorek, 

 Kącik kulinarny, 

 Kącik sportowy, 

 Kącik modowy. 
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Kochanym Mamom, 

 

Kochamy Was tak mocno i zimą,  

i latem, a zwłaszcza wiosną.  

W ten piękny dzień składamy Wam życzenia  

oraz w dalszym życiu powodzenia. 
 

 

 

Nasze Top 10 piosenek na Maj 

 
1. Malibu 

2. Only you 

3. Stay Together 

4. Symphony 

5. Wracam Co Noc 

6. Wszystko albo nic 

7. Shape of you 

8. Galway girl 

9. Attention 

10. Tu i teraz 

 

 

„Wieś Krzemienica” 

Wieś Krzemienica długa niczym gąsienica 

Ma mieszkańców wiele 

Ładne drogi i aleje 

Jest tu szkoła całkiem spora 

Co z uczniami się upora. 

Jest też kościół 

Nawet dwa 

Co niedzielę ludzi ma. 

Wanessa Skolik 
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Wywiad z Panią Beatą Barnat. 

 

Jak pracuje się Pani z dziećmi z klasy pierwszej podstawówki? 

Praca z pierwszą klasą to dla mnie wielka przyjemność. 

Z większością uczniów znam się kilka lat. Pamiętam ich jako  

3-latków zagubionych, zapłakanych, nieśmiałych i nieporadnych. 

Teraz, gdy patrzę, jak radzą sobie z nowymi wyzwaniami, jestem z nich 

naprawdę dumna. To wspaniałe dzieciaki, pełne energii, zapału, 

radosne i zawsze chętne do współpracy. Moim marzeniem jest, żeby 

wyrośli na dobrych i mądrych ludzi. 

Czy miała Pani jakieś obawy przed podjęciem się tej pracy? 

Tak, to było dla mnie nowe wyzwanie. Śmiałam się do moich 

pierwszaków, że razem „będziemy uczyć się szkoły”. Zresztą i tak na 

początku było. Praca w szkole różni się trochę od tej w przedszkolu. 

Najwięcej kłopotu miałam z dzwonkiem, czyli rozplanowaniem lekcji 

tak, aby zdążyć wszystko zrobić w ciągu 45 minut. 

Ile lat pracuje Pani jako nauczyciel wczesnoszkolny? Czy Pani już kiedyś uczyła 

pierwszaków? 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczęłam pracę jako 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wcześniej miałam kontakt z 

uczniami w szkole tylko podczas praktyk akademickich. 

Dlaczego zdecydowała się Pani pójść na przedszkolankę? Czy lubi Pani swoją pracę 

i dlaczego? 

Już jako nastolatka lubiłam opiekować się młodszymi kuzynkami i 

kuzynami. Małe dzieci są takie prawdziwe, bezpośrednie, nie udają, 

posiadają nieograniczoną ekspresję i mówią to, co myślą – to mnie w 

nich najbardziej fascynuje. 

Czy przed nauką w naszym przedszkolu była Pani przedszkolanką w innym? 

Tak, przez rok pracowałam z grupą 3,4,5-latków w Przedszkolu 

Publicznym w Woli Małej. 

Pani lubiona potrawa? 

 Lubię kuchnię śródziemnomorską, a ulubionym moim daniem jest 

makaron z warzywami specjalnie przyrządzonymi. Czasami eksperymentuję w 

kuchni i przez przypadek wychodzi mi niezłe danie. Lubię gotować, najlepiej 

coś prostego, szybkiego, no i smacznego. 

Pani motto brzmi? 

 Moje motto życiowe: „Najważniejsze w życiu są miłość, zrozumienie i 

poszanowanie drugiego człowieka”. 

Dziękuję B. Barnat 



4 
 

Nasz humorek 
 

1.  – Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że mama jest lepszym kierowcą niż ty? 

– Chyba żartujesz? 

– Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym, samochód nie ruszy z 

miejsca, a mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów! 

2. - Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego - mówi kobieta w sklepie z 

dywanami. 

- A ile Pani ma dzieci? 

- Sześcioro. 

- To najpraktyczniejszy byłby asfalt. 

3. Rozmawiają dwa bobasy w wózkach: 

– Jesteś zadowolony ze swojej mamy? 

– W zasadzie tak, chociaż pod górkę trochę zwalnia. 

4. W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda para zbliża się powoli do ołtarza. Wśród 

zebranych gości jest mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją mamę: 

– Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie ubrana w białą sukienkę? 

– Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać, jaka jest bardzo szczęśliwa – odpowiada 

matka. 

– To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

5. - Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną? 

- Bo trudno znaleźć jedenaście kobiet, które wystąpiłyby w jednakowych kostiumach 

 

 

 

Kącik kulinarny 

Kokosanki. 
 
Składniki: 

- 200g wiórków kokosowych, 

- 50g masła, 

- 2 białka, 

- 120g cukru. 
 

Przygotowanie: 
 Masło roztopić w garnuszku, dodać wiórki i wymieszać. Odstawić do 

ostygnięcia. Następnie ubić białka na sztywną pianę. Ubijając stopniowo 

dodawać cukier. Ubite białka z cukrem wymieszać z ostudzonym kokosem. 

Wyłożyć na blachę wyłożoną papierem. Piec w piekarniku w temperaturze 

180st. ok.15 min. 

 

Smacznego . 
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Kącik Sportowy 

 

W większości krajów zakończyły się rozgrywki piłkarskie. W Polsce w dalszym ciągu 

trwa walka o mistrza Polski. W poniedziałek odbył się ostatni mecz XXXV kolejki. Do 

końca sezonu pozostały tylko 3 kolejki.  

Grupa mistrzowska przedstawia się następująco:  

1. Legia Warszawa                                    40 pkt. 

2. Jagiellonia Białystok                             38 pkt. 

3. Lech Poznań                                          38 pkt. 

4. Lechia Gdańsk                                       38 pkt. 

5. Korona Kielce                                        28 pkt. 

6. Wisła Kraków                                        26 pkt. 

7. Pogoń Szczecin                                     22 pkt. 

8. Bruk – Bet Termalica Nieciecza         22 pkt. 

 

 

Grupa spadkowa: 

1. Zagłębie Lubin                                    31 pkt. 

2. Wisła Płock                                         28 pkt. 

3. Piast Gliwice                                       25 pkt. 

4. Cracovia Kraków                                24 pkt. 

5. Śląsk Wrocław                                   23 pkt. 

6. Górnik Łęczna                                    21 pkt. 

7. Arka Gdynia                                       20 pkt.  

8. Ruch Chorzów                                   17 pkt. 

 

3 czerwca w sobotę o godzinie 20:45 rozegrany zostanie finał Ligi Mistrzów na 

stadionie w Cardiff. O mistrza Europy powalczą ze sobą Real Madryt oraz Juventus 

Turyn. 

Tydzień później reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra swój kolejny mecz 

eliminacyjny. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się z Rumunią.   
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