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GAZETKA SZKOLNA 

„Sami o sobie” 

 

 

 

W tym numerze: 

 Wrześniowe Top 10 piosenek, 

 Nasz humorek, 

 Wywiad z księdzem misjonarzem, 

 Powieść naszej koleżanki, 

 Kącik kulinarny, 

 Kącik sportowy, 

 Kącik modowy. 
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Życzenia na Dzień Chłopaka  

Gwiazdki z nieba, kasy ile potrzeba, samych radości, dużo 

czułości, zawsze miłości, spełnienia marzeń, niezapomnianych z 

nami wrażeń! 

Z okazji dnia chłopaka najszczersze życzenia od dziewczyn dla 

chłopaków i mężczyzn. 

 

Top 10 wrześniowych piosenek 

1. Imagine Dragons - Thunder 

2. Rita Ora - Your song 

3. Felix Jaehn, Hight, Alex Aiono - Hot2touch 

4. Katy Perry - SwishSwish 

5. Jonas Blue - Mama ft.William Singe 

6. Welshly Arms - Legendary 

7. James Blunt - Over 

8. Sigala Ella Eyre - Came here for love 

9. Sarsa - Volta 

10. Alan Walker ft. Gavin James - Tired 

 

Nasz humorek 
1. Mężczyzna postanowił pozbyć się kota. Zapakował go w koszyk i wytargał do 

innej dzielnicy. Zadowolony, że pozbył się problemu, wraca do domu - kot już tam 

jest.  

Niezrażony, na drugi dzień wywozi kota za miasto i szybciutko leci do domu. W domu 

zastaje kota. Myśli sobie: "Uparta zaraza".  

Nazajutrz wywozi kota krętymi drogami 100 kilometrów od miasta. Po niedługim 

czasie dzwoni do domu: 

- Jest kot? - pyta żony. 

- Jest.  

- To dawaj go do telefonu, bo nie wiem jak do domu wrócić... 

2. Rozmawiają dwie blondynki: 

- Wczoraj skręciłam kostkę. 

- W prawo czy w lewo? 

3.Celem uniknięcia nieporozumień napisałem na samochodzie żony: 

"Moja żona nie jest terrorystką, po prostu kiepsko prowadzi". 

4.Lekarz odwiedza pacjenta. 

- Czy chory jadł dzisiaj rosół, tak jak zaleciłem? 

- Jadł! 

- Z apetytem? 

- Nie, z ryżem. 

5. Spadający jak kamień spadochroniarz krzyczy do mijanego w powietrzu kolegi: 

- Mój się nie otworzył! Na szczęście to tylko ćwiczenia! 

6.Rozmawiają dwie blondynki, nagle jedna mówi:  

- dzwoni mi w głowie. 

- To odbierz, ja poczekam. 
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Wywiad z misjonarzem, który był gościem w naszej szkole. 

 
- Szczęść Boże. 

- Szczęść Boże. 

- Ile ksiądz miał lat, gdy został wysłany na Jamajkę? 

- Właściwie to miałem wtedy 34 lata. 

- Drugie pytanie brzmi kiedy ksiądz poczuł powołanie kapłańskie? 

- Odczułem je dość wcześnie jako dziecko, ale dopiero przed maturą 

podjąłem taką decyzję. 

- Co najbardziej podobało się księdzu na Jamajce? 

- Najbardziej przyroda. Bardzo często Jamajka nazywana jest „Rajem”. 

Jest tam bardzo pięknie. Przyroda daje taką siłę. 

- Czy ciągnie księdza do powrotu do Polski? 

- Jeszcze nie. Dwa lata to dopiero początek mojej misji na Jamajce. 

- Wolał ksiądz mieszkać w Polsce czy na Jamajce? 

- Na pewno w Polsce jest łatwiej, wszystko jest dostępne. Co 

potrzebujesz kupisz. A na Jamajce nie ma wszystkiego. To życie jest 

troszeczkę trudniejsze i jest gorąco więc cokolwiek zacznie człowiek 

robić to jest mokry. 

- Czy uczy ksiądz religii na Jamajce bądź uczył? 

- Owszem, katecheza dla dzieci odbywa się w każdą sobotę a dla 

dorosłych, którzy chcą się nawrócić są spotkania zgodnie z ich 

potrzebami. 

- Jakie nowe smaki poznał ksiądz na Jamajce i jak się tam ubierają? 

- Nowe smaki to owoce, których np. tutaj nie ma. Na przykład się tam 

różne odmiany bananów, a do nas przychodzi jeden. A ludzie bardzo 

często chodzą ubrani bardzo kolorowo. 

- Czy ciężko było się księdzu przyzwyczaić do życia na Jamajce? 

- Nie. Dla mnie to nie była nowość, ponieważ wcześniej z młodzieżą 

jeździłem do Brazylii, bądź w tym miejscu na Kostaryce i wiedziałem jak 

to wygląda. Najgorsze to jest jedzenie. Nie ma naszego chleba, 

ziemniaków. 

- Bóg zapłać za udzielenie mi wywiadu, Szczęść Boże. 

- Szczęść Boże. 

 

Wywiad przeprowadzony został przez naszą redakcję i 

dostępny jest również w formie wideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AfuP19oy4Ig 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfuP19oy4Ig
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Ania moja przyjaciółka 

 

 

 
 

Nowe przygody 

 

 

 
Ilustracje z Martynki 

Zuzanna Lęcznar kl 4a 

 

 

 



5 
 

 

Spis treści  

Ania nocuje u Tosi ………………………............................str. 2 

Tomuś .………………………………………………………………….…..str. 6 

Królewski Bal .………………………………………………………….str. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ania nocuje u Tosi  

Nazywam się Ania dziś nocuję u Tosi. Oczywiście jadę 

razem z Filipem, ale bez Tomusia, bo jest za mały.  

Zabrałam ze sobą małego jamnika o imieniu Włosek.-

Już na miejscu- Mówi tata. Kiedy wyszliśmy z 

samochodu na powitanie wyszła Tosia i jej starszy 

brat Janek. 
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-Pa, pa dzieci –Mówią  nasi rodzice.  

Ja idę za Tosią, a Filip za Jankiem.  

-Widzimy się na kolacji –Krzyczą chłopcy i znikają w 

pokoju Janka.  

-My idziemy rozpakować bagaże Ani. – Mówi Tosia i 

targamy za sobą moją różową  walizkę.  

-Jeszcze do kolacji 2 godziny. Więc napiszę moje 

wypracowanie, bo nie zdążyłam w poniedziałek, a ty 

możesz poczytać albo pograć na komputerze. – Mówi 

Tosia.  

 

-Chyba poczytam. - Mówię.  

Koło mnie siada Włosek i przenosimy się do świata 

książek. Po dwóch godzinach pobytu w świecie książek 

mama Tosi woła na kolację. Na kolacji zgodnie z 

umową są tam Filip i Janek.  

-Ja zrobiłem kanapki. –Mówi Filip.  
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-A ja budyń dla was i dla nas. - Chwali się Janek. 

-A jaki to budyń i z czym kanapki? - Pyta Tosia. 

-Z serem białym, a budyń z malin!!! - Mówią  

zdenerwowani chłopcy.  

-Ja jem kanapkę i sok pomarańczowy. - Mówię.  

-A ja sok i budyń. - Mówi Tosia.  

Po kolacji nerwy minęły.  

-Za cztery godziny widzimy się w łóżkach. A ty Tosiu 

pokaż naszym gościom ich pokój. - Mówi mama Tosi. 

-Chłopcy może chcecie łowić ryby na stawie pana 

Borysa? - Pyta tata Tosi. 

-TAKK!! - Krzyczą Chłopcy.  

-A wy moje pannice może poznacie naszych nowych 

sąsiadów chłopcy też mogą iść, ale wątpię, że 

będziecie się bawić z samymi dziewczynkami.-Mówi 

mama Tosi.  

-My idziemy – Mówię razem z Tosią.     

Na miejscu stoją dwie dziewczynki. Ale po chodniku 

idzie Filip.  

-Co się stało? - Pytam.  

-Marek zabrał mi kumpla. - stęka Filip.  

-Jaki Marek ?? - Pytam.  
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I nagle pobiegają do nas dwie dziewczynki.  

-Marek Lepin? A zapomniałam nas przedstawić ja 

jestem Iga, a to Martynka jesteśmy bliźniaczkami.-

Mówi Iga. 

-Tak on – stanowczo mówi Filip. Ale na dłuższe 

pogaduszki niema już czasu, bo mama Tosi woła mnie i 

Tosię, a mama Igi i Martynki ich.  

-Do jutra - wołamy do Igi i Martynki, a one wzajemnie. 

W naszym pokoju stoją trzy łóżka na jednym kołdra w 

żółte kwiaty i moja walizka na drugim łóżku czerwona 

kołdra, a na niej plecak Filipa, a na trzecim kołdra cała 

w prążki, a na niej torba z dinozaurem. W jadalni 

czeka Marek z książką i piłką do nogi. 

- To za to, że nie zaprosiłem cię do zabawy. A książka 

dla ciebie i jeszcze ja też tu nocuje, a ta torba z 

dinozaurem jest moja - Mówi Marek i daje Filipowi. A 

teraz ja, Tosia, Filip, Janek i Marek rysujemy zabytki. 

Ja rysuję wieżę Eiffla(czyt. Ejfla), 

Tosia pomnik Chopina (czyt. szopena), Marek Big Bena,  

a Janek i Filip Wawel. Idziemy już spać. O godzinie 

6.30 budzi nas Tosia i pakujemy nasze walizki. I 

wsiadamy do auta, ale w samochodzie Tomuś . 

Koniec 
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Tomuś 

Dzień zaczął się normalnie ja i Filip wstaliśmy 

wcześnie, a Tomuś siedział w swoim specjalnym 

krzesełku jadł kaszkę. My wzięliśmy kanapki, które 

tata przygotował rano. Mama jadła mus jabłkowy i 

mówiła:  

-Zostaniesz dziś z Tomusiem. Filip jedzie na konkurs 

teatralny, a my musimy mu towarzyszyć. Gdyby Tomek 

pojechał z nami bardzo by się nudził. Do ciebie 

przyjdzie Żaneta, Kasia i ciocia Marta do pomocy, a 

teraz powiem ci co masz zrobić: wykąp Tomka daj mu 

kaszę, ale poproś ciocię o pomoc. Kiedy wybije 14 

połóż go do snu. - Po tych słowach mama wyszła z 

domu. Po chwili przyszły do nas Żaneta, Kasia i ciocia. 

Ciocia zaparzyła herbatę, a ja i Kasia zaczęłyśmy 

kąpać Tomka. Tomek musiał zabrać do kąpieli gumową 

kaczuszkę. Zaczęła się kąpiel z łazienki było słychać 

plusk wody. Tomuś krzyczał: 

-Chlup! Chlap! 

Razem z Kasią byłyśmy całe mokre. Po kąpieli ciocia 

Marta zrobiła kaszę Tomka. W tym czasie włączyłam 

telewizor. 

Gdy zjadł razem z Tomkiem poszliśmy się bawić w 

jego pokoju. Po chwili jednak zmęczył się zabawą i 
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usnął mi na rękach. Wieczorem ciocia i Kasia oraz 

Żaneta poszły do domu. Zamiast nich przyszli mama, 

tata i Filip, który w rękach trzymał puchar. To był miły 

dzień.  

 

Koniec  

 

Królewski bal 

Dziś wielki dzień dla Ani. Urządza królewski bal! 

Zaprosi Żanetę i Kasię. Oczywiście na balu nie będzie 

Filipa i Tomusia, no może Tomuś on jest taki słodki. 

-Będą ciastka i herbatka i balony mam tyle pomysłów-

mówi Ania do mamy. 

-Aniu to dopiero o dwunastej - mówi mama. Ania czeka 

mija dziewiąta, dziesiąta, jedenasta i w końcu 

wyczekiwana  dwunasta. Jest Żaneta, Iga, ale nie ma 

Kasi. 

-Dlaczego nie ma Kasi? – pyta się Ania 
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-Bo ma odrę - mówi smutna Iga  

-Ooo szkoda, Kasia ma przynieść korony– mówi Żaneta  

-Przyniosłam kapelusze - mówi Iga - Ok, nie będziemy 

księżniczkami, ale damami dworu! 

I tak zaczęła się zabawa w przebieranki. 

-Aniu chyba to różowe, a ty Żaneta super leży ta 

sukienka. 

-herbatka… 

-Pycha te ciastka z lukrem. 

-I pożegnanie  

-Pa Żaneta piękne kokardy przyniosłaś. Pa Iga do 

zobaczenia. 

-Pa Aniu. - To powiedziawszy Iga i Żaneta wsiadły do 

auta, w którym była ciocia i odjechały. Machały, aż 

zniknęły z punktu widzenia. I tak minął dzień Ani.
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Kącik kulinarny 

Muffiny czekoladowe 

 

Składnikina 12 szt. muffinów: 

-150g dowolnej czekolady, 

-150 g masła, 

-300 g mąki pszennej, 

-2 łyżeczki proszku do pieczenia, 

-1/2 łyżeczki sody oczyszczonej, 

-2 łyżki kakao, 

-niecała szklanka cukru, 

-1 łyżka cukru wanilinowego, 

-2 jajka, 

-170 ml mleka. 

 

Przygotowanie: 

 

 Masło roztopić i odstawić do wystygnięcia. Do miski przesiać mąkę pszenną, kakao, 

proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną. Wsypać cukier oraz cukier wanilinowy. 

Wszystko wymieszać. W osobnej misce zmiksować razem z mlekiem jajka. Wlać masę 

oraz wcześniej rozpuszczone masło do suchych składników. Czekoladę pokroić w 

kostkę i dodać do masy. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Wyłożyć masę do 

foremek i piec w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni przez ok. 20min. Muffiny 

gotowe! 

 

 Smacznego! 

 

Wiersz 

„Spotkanie ze szkołą” 
 

Skończyły się te słoneczne wakacje, 

Troszkę ze smutkiem a troszkę radością. 

Ze smutkiem dlatego, bo koniec 

odpoczywania przed telewizorem 

i nudzenia się, 

a z radości, bo już czas do szkoły 

do koleżanek i kolegów. 

Szkoła się już zaczęła 

Trzeba się uczyć i nosić ciężkie plecaki. 

W czwartej klasie poznaje nowe przedmioty 

I nauczycieli. 

W końcu szkoła to nie zabawa, 

Tylko nauka. 

Klaudia Mach 4b 
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Kącik Sportowy 
 

Na początku września reprezentacja Polski w piłkę nożną rozegrała  

kolejne dwa spotkania w drodze na mundial do Rosji, który 

rozpocznie się 14 czerwca 2018 roku.  Na pierwszy mecz 

reprezentanci udali się do stolicy Danii – Kopenhagi. 

Niespodziewanie przegrali tam 0:4. Następny mecz odbył się w 

Warszawie na PGE Narodowym. Do stolicy Polski przyjechali 

piłkarze z Kazachstanu. Polacy wygrali 3:0, a bramki zdobyli: 

Arkadiusz Milik, Kamil Glik oraz Robert Lewandowski. Kolejne mecze zagrają w stolicy 

Armenii 5.10.2017 roku oraz 8.10.2017 w Warszawie z reprezentacją Czarnogóry. 

Tabela Grupy E prezentuje się następująco:  

  Drużyna M PKT W R P GOLE +/- 

 POLSKA 8 19 6 1 1 18:11 +7 

 CZARNOGÓRA 8 16 5 1 2 18:7 +11 

 

DANIA 8 16 5 1 2 18:7 +11 

 

RUMUNIA 8 9 2 3 3 8:8 0 

 ARMENIA 8 6 2 0 6 8:19 -11 

 KAZACHSTAN 8 2 0 2 6 4:22 -19 

 

Tabela Lotto Ekstraklasy po IX kolejce:  

1. Lech Poznań  
2. Górnik Zabrze 
3. Zagłębie Lubin 
4. Legia Warszawa 
5. Wisła Kraków 
6. Jagiellonia Białystok 
7. Sandecja Nowy Sącz 
8. Śląsk Wrocław  
9. Korona Kielce 
10.  Arka Gdynia  
11.  Wisła Płock 
12.  Lechia Gdańsk 
13.  Pogoń Szczecin  
14. Piast Gliwice 
15. Cracovia Kraków 
16. Bruk – Bet Termalica Nieciecza 
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Kącik modowy 
 

W kolekcji jesiennej 2017 pojawią się modne, czarne klasyczne buty na 

"klocku".Buty te świetnie wydłużają nogi a w szczególności czarne. 
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W jesieni dużą popularnością cieszyć się będą kurtki puchowe w wersji XXL. 

Najlepiej z wielkim kołnierzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dużą uwagę wśród kobiet przyciągać będą zwykłe klasyczne płaszcze 

jednak będą one o wiele dłuższe niż w poprzednich sezonach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym jesiennym sezonie w drogeriach kosmetycznych wielkim hitem będą 

pomadki metaliczne czyli "usta pełne blasku". 
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Propozycje 

Jeśli chcesz umieścić coś ciekawego w gazetce, zgłoś się z 

propozycjami do naszej redakcji. 

 

 

 


