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*Marta Faron-Humor
*Sławek Konopka i Michał Piszczek-Ze świata sportu.
Dokładna lista redaktorów na
str. 5
W tym wydaniu znajdziecie konkurs z nagrodą. Szczegóły na str.
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Nowinki Techniczne
Koreański Instytut Nauki Technologii Oceanicznej zbudował mechanicznego kraba wielkości samochodu. Maszyna
o nazwie Crabster CR200 potrafi kroczyć po dnie zbiornika
wodnego. Wiosną tego roku
robot wziął udział w badaniu
wraku koreańskiego promu Sewol. W niekorzystnych warunkach - ograniczona widoczność, silne prądy morskie itd. cyberkrab poradził sobie całkiem nieźle . Udało mu się
zbadać wrak za pomocą sonaru i kamery akustycznej. W
Crabster ma także tworzyć mapy dna morskiego, sprawAutor: Łukasz Wierny

Humor
Przed bramą do nieba staje i kierowca autobusu. Święty Piotr mówi:
-Ty kierowco do nieba, a ty księże
do czyśćca.
-Ale czemu tak? -pyta ksiądz.
-Bo widzisz, jak ty prawiłeś kazania,
to wszyscy spali, a gdy on prowadził
autobus to wszyscy się modlili

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!

-Kupiłeś już coś pod choinkę?
-Tak, stojak.
Wieczór wigilijny. Cała rodzina
gotowa, stół zastawiony, czekają
tylko na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście jedno dodatkowe miejsce
przy stole puste. Nagle pukanie do
drzwi.
-Kto tam?
-Strudzony wędrowiec, czy jest dla
mnie miejsce?
-Jest.
-A mogę skorzystać?
-Nie.
-A dlaczego?!
-Bo tradycyjnie musi być puste

Dwóch chłopców spędza noc przed
wigilią u dziadków. Przed spaniem
modlą jeden z nich nagle ile sił w
płucach woła:
-Modlę się o nowe autko, klocki, odtwarzacz DvD…
Starszy brat pochylił się i szturchnął
go mówiąc:
-Dlaczego tak krzyczysz, Bóg nie jest
głuchy.
Na to chłopiec:
-Nie, ale babcia jest
Autor: Marta Faron
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Z życia szkoły
6 grudnia jest to dzień oczekiwany przez wszystkie dzieci. Wtedy Święty Mikołaj
Odwiedza wszystkie grzeczne pociechy. Starsi uczniowie klas IV-VI mają w ten uroczysty
dzień masę konkursów, a jednocześnie młodszym dzieciom Święty mikołaj rozdaje prezenty.
Jak co roku na dolnym korytarzu odbywa się wielka loteria fantowa. Były też wartościowe
nagrody główne.
W naszej szkole 16 grudnia od był się Gminny Konkurs na najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową dla klas I-III. Na wszystkich uczestników czekała przeznaczona dla nich sala, a w niej
materiały do wykonania kartek. Panie: Danuta Kurzeja i Magdalena Śliwińska były organizatorkami konkursu i jednocześnie dbały o samodzielność plastyków w wykonaniu Świątecznych prac. Jury w składzie:
*P. Małgorzata Gromala - kierownik Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
*P. Jadwiga Jastrzębska - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej
*P. Krystyna Gałysa - dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabrzeży
*P. Stanisław Nowak - Nauczyciel plastyki w SP w Zabrzeży
Długo zmagało się z podjęciem decyzji na temat pięknych kartek.
Ostatecznie miejsca na podium zajęli kolejno:
1.Oliwia Jasiurkowska– SP Łącko
2. Alicja Zając– SP Zabrzeż oraz Julia Szczepaniak - SP Jazowsko
3. Eryk Kałużny– SP Kicznia, Piotr Kwiatkowski– SP Kadcza i Kamil Zasadni - SP Szczereż

Autor: Magda Jachymiak
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Hiena Gotuje
Rogaliki z dżemem truskawkowym
Lista Składników:
*1 kostka Kasi
*1/2 kg mąki
*4 dag drożdży
*1 łyżka cukru
*1 opakowanie cukru waniliowego
*1/2 łyżeczki soli
*1/2 szklanki mleka
*1 jajko
*słoiczek dżemu truskawkowego

Przygotowanie:
Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku. Mąkę, sól, jajko i cukier
mieszamy z roztopioną, letnią margaryną. Dodać drożdże z mlekiem i mąkę. Wyrobić ciasto i uformować kulę. Ciasto włożyć do
zimnej wody na około godzinę-powinno wypłynąć. Następnie ciasto dokładnie wyrobić, podsypując nieco mąki. Ciasto podzielić na
trzy części. Każdą rozwałkować tak, żeby powstało koło. Pokroić
na 8-12 trójkątów. Na każdy trójkąt ciasta nałożyć dżem i zawijać
od szerszej do węższej strony. Rogalik posmarować rozkłóconym
jajkiem, wyłożyć na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Piec około 20 minut w temp. 160*C. (na rumiany kolor). Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Autor: Daniel Bulanda
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Top 10 gier 2014 roku
1.Grand Theft Auto V (60%)
2.Far Cry 4
(40%)
3.FIFA 15
(21%)
4.Call of Duty: Advanced Warfare (19%)
5.Fragon Age: Inkwizycja (18%)
6.South Park : The stick of true (17%)
7.Assasin Creed Unity (16%)
8. Watch Dogs (14%)
9.Forza Horizon 2 (13%)
10. Wolfenstein: The new order (11%)
Autor:
Piotrek
Konopka

TYTUŁ

ROK

1,

NUMER

1

STR. 6

Konkurs
Do wygrania wybrana rzecz ze
sklepiku szkolnego
do 1 zł
(sponsorowane
przez redakcje).
Aby wygrać trzeba
uzupełnić krzyżówkę, a hasło
wpisać do miejsca
pod krzyżówką.
Gazetkę wraz z

rozwiązaniem należy zanieść do
Piotrka Konopki
(klasa 6). Pamiętajcie kto pierwszy
ten lepszy!!!

Oferta specjalna
Przedstaw ofertę specjalną dla klientów lub kandydatów do
organizacji. Zamiast formularza zamówienia możesz użyć
formularza zapisów lub opinii.
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Ze świata sportu
Sportowe wydarzenia 2014 roku
1.Rajd Paryż– Dakar-drugie miejsce Rafała Sonika w klasyfikacji
quadów
2. Sochi- dwukrotnie zdobyty złoty medal przez Kamila Stocha, złoto naszej mistrzyni olimpijskiej Justyny Kowalczyk na 10 km stylem
klasycznym, złoto polskich łyżwiarzy i łyżwiarek w drużynie ale także Zbigniewa Bródki na 1500 m. Pan Zbigniew wygrał z przewagą
0,003 sekundy nad holendrem Koenem Vervejem.
3. Halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce „Sopot 2014,,-złoto
Kamili Lićwinko w skoku wzwyż, srebrny medal Adama Kszczota w
biegu na 800m oraz brąz Marcina Lewandowskiego w tej samej
konkurencji.
4. Zakończenie pucharu świata w skokach i biegach narciarskichwygranie przez Kamila Stocha pucharu świata w skokach narciarskich przed Peterem Prevcem oraz Noriakim Kasaim. Zwyciestwo
przez Justynę Kowalczyk całego pucharu świata przed jej dwiema
najgroźniejszymi rywalkami Marit Bjoergen i Therese Johaug.
5. Mundial ,,Brazil 2014,,- mundial który odbywał się w Brazylii odbywał się w dniach 12 czerwca do 1 lipca faworytami do zwycięstwa
byli:
-Francja
-Niemcy
-Anglia
-Brazylia
-Argentyna
Zwycięsko wyszli Niemcy którzy w finale pokonali Argentynę 1:0 po
dogrywce.
6. Mistrzostwa świata w siatkówce -mundial który miał miejsce w
Polsce w dniach 30 sierpnia do 20 września. Faworytami buli m.in.
Brazylia, Polska, Niemcy, Francuzi i Amerykanie. Polacy wygrali ten
turniej pokonując w finale Brazylie 3:1.

Autorzy: Michał Piszczek

