
Klasa VI 

Witamy was już w ostatniej tegorocznej gazetce prowadzo-

nej przez klasę szóstą. W tym numerze znajdziecie jak 

zwykle ciekawostki z życia szkoły, z dziedziny sportu, mo-

dy, muzyki, nie zabrakło tez oczywiście naszego działu kuli-

narnego ,,Tomek Gotuje!” i wiele innych. Mamy nadzieję, że 

ta gazetka przypadnie wam do gustu jak wszystkie inne i 

dobrze nas zapamiętacie, gdy będziemy już w gimnazjum! 

Witajcie! 
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Z Życia Szkoły 
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Śmierć naszego kochanego pieska… 
 

 10 kwietnia odszedł od nas nasz bardzo dobry kolega…. pies Pani dyrektor; 

Nero. Wszyscy bardzo za nim tęsknimy, gdyż codziennie do nas przychodził. 

Gdy ktoś nie mógł dojeść swojego śniadania, Nero zawsze chętnie się nim zaj-

mował. Czasami zjadał bułki lub kanapki, które były na niskiej ławce. Mimo, że 

często kładł się na boisku i przeszkadzał nam w grze, lub rozwalał na trawie 

kartoniki z mleka i musieliśmy zanim sprzątać i tak bardzo nam go brakuje. 

Bardzo trudno jest nam się pogodzić z jego śmiercią. Szkoda, że już nie ma go 

w śród nas… 

IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego  
17 marca, w naszej szkole odbył się IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego, zorganizowany przez 

panią Małgorzatę Bawełkiewicz. Z naszej szkoły udział wzięli Radek Myjak z IV i Jola Kurzeja VI 

klasy. Niestety po podliczeniu wyników okazało się, że nie zdobyli żadnego  miejsca. Wyniki przed-

stawiały się następująco:  

 

I m-ce Maria Szwarkowska z ZSP w Kadczy 

II m-ce Kacper Kurzeja z ZSG w Zagorzynie  

III m-ce Mateusz Mróz z ZSG w Jazowsku 

IV m-ce Paulina Gomółka z ZSP w Kadczy 

V m-ce Agnieszka Sawina ze SP w Szczeremu  

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!! 



Spotkanie Wielkanocne 
16 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Świąt 

Wielkanocnych, przygotowana przez klasę IV. Uczniowie powiedzieli 

nam co nieco o tradycjach tego święta i jak co roku zostaliśmy przez 

nich oblani wodą. Mówili wierszyki i śpiewali różne piosenki. W 

przedstawieniu pokazane były również prace uczniów z naszej szkoły; 

pisanki i palmy. Cała uroczystość przebiega w miłej i ciepłej atmos-

ferze. Po skończeniu pożegnaliśmy się i poszliśmy do swoich domów.  
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A tak młodsze klasy obchodziły Wielkanoc... 



Sport 
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MISTRZOSTWO GMINNE I MIĘDZYGMINNE W MINI – PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 

Reprezentacja chłopców wywiązali się z zadania i w gminnym Turnieju Mini Piłki Ręcznej stanęli najwyż-

szym podium, pokonując zespoły z Łącka, Jazowska, Obidzy i Maszkowic. 

Turniej rozegrany został 22 marca 2014 roku, w Hali Widowisko – Sportowej w Łącku. 

W zaciętej i pasjonującej walce nasi chłopcy nie dali szans rywalom. W kwietniu chłopcy reprezentować 

będą gminę na zawodach powiatowych. 

Gratulujemy chłopcy i trzymamy kciuki!!!! 

POWIATOWE ZAWODY W MINI PIŁCE RĘCZNEJ 

Równie dzielnie szczypiorniści naszej szkoły reprezentowali gminę Łącko na powiatowym Turnieju Mini 

Piłki Ręcznej w Krynicy, w dniu 14 kwietnia 2014 roku. O mistrzostwo powiatu nowosądeckiego w piłce 

ręcznej chłopców rywalizowały najlepsze zespoły powiatu nowosądeckiego. Tym bardziej jesteśmy dum-

ni, że w tym roku była wśród nich reprezentacja z Zabrzeży. Turniej był na wysokim poziomie, a każ-

dy zespół dzielnie walczył o punkty dla swojej szkoły. W całym turnieju nie było zdecydowanego fawo-

ryta, dlatego też jego losy ważyły się do samego końca. W wyniku końcowym nasi chłopcy stanęli na 

wysokim III miejscu przywożąc do szkoły kolejny medal! 

Gratulujemy!!! 



W tym roku na lato modne 

są zwiewne sukienki z koł-

nierzykami, na których 

mogą znajdować się różne 

dodatki np. ćwieki. Jest 

to połączenie subtelności i 

delikatności, a zarazem 

stylu Biker.  

Moda na lato! 
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Sukieneczki! ♥ 

W lecie modne są również krótkie 

spodenki z wysokim stanem od Levisa 

w połączeniu z bluzkami różnych ro-

dzajów oraz adidasy lub też trampki. 

Jako dodatki można nosić też bran-

soletki i różnego typu naszyjniki.  

Zestawy! 

Polecam także krótkie i 

rozkloszowane spódniczki z 

jakąś luźną bluzką. Do tego 

balerinki, torebeczka i różne 

delikatne dodatki.  
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Sałatka Gyros  

Tomek  

Gotuje! 

Składniki :  

2 filety z kurczaka 

1 puszka kukurydzy 

0,5 kapusty pekińskiej 

1 strąk czerwonej papryki 

4 - 5 ogórków konserwowych 

2 fioletowe cebule 

przyprawa Gyros 

4 kopiaste łyżki majonezu 

2 kopiaste łyżki ketchupu 

sól, pieprz 

0,5 pęczka szczypiorku 

Przygotowanie: 

Kurczaka umyć, wysuszyć, pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać olej, 

wrzucić kurczaka, podsmażyć, kiedy będzie zaczynał robić się złoty, 

zalać 0,5 szklanki wrzątku, dusić do całkowitej redukcji sosu, oprószyć 

przyprawami, do smażyć. Mięsko schłodzić.Kapustę pekińską ( tylko zie-

loną część) pokroić drobno, paprykę pokroić w wąskie paseczki, ogórka w 

kosteczkę, kukurydzę odsączyć z zalewy, cebule i szczypiorek posiekać. 

Na dno miski wsypać kapustę pekińską, lekko ją przygnieść palcami. 

Na kapustę wyłożyć paprykę, następnie wysypać kukurydzę, na nią po-

sypać cebulę, następnie ogórki konserwowe. Majonez wymieszać dokład-

nie z ketchupem, dodać trochę soli i pieprzu, wymieszać ponownie.  



1 szklanka mleka  

3 łyżki mąki pszennej  

2 łyżki oleju  

3 łyżki cukru 

1,5 szklanki śmietany UHT 36%  

20gr masła 

40ml rumu  

1 łyżka rodzynek  

80gr czerwonych porzeczek 

listki mięty do dekoracji 

Lody karmelowe 

Lody w koszyczku z naleśnika 
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Składniki: 

Sposób przygotowania: 
 

1. Jaja roztrzep, dodaj 1 łyżkę cukru, 1 łyżkę oleju oraz mleko. Dokładnie wymieszaj. 

2. Dodaj teraz mąkę i mieszaj trzepaczką aż powstanie gładkie ciasto naleśnikowe bez grudek. 

3. Smaż cienkie naleśniki na lekko natłuszczonej i dobrze rozgrzanej patelni. 

4. Po usmażeniu umieść naleśniki na porcelanowym kubku, następnie wciśnij je lekko w środek tak 

aby naleśnik zwinął się i wystawał ponad kubek. Powstanie wówczas koszyk. 

5. Każdy kubek umieść w piekarniku rozgrzanym do 150 stopni i piecz przez ok. 20 minut. Po tym 

czasie odstaw naleśniki do ostygnięcia. Powinny lekko stwardnieć, dzięki czemu będziesz mógł 

wyjąć gotowy koszyk z naleśnika. 

6. W rondelku rozpuść cukier. Jak tylko lekko zbrązowieje wlej śmietanę. Sos karmelowy gotuj 

aż zgęstnieje i grudki z cukru się rozpuszczą. Po koniec gotowania dodaj masło. 

7. Rodzynki wymieszaj z rumem i odstaw aby dobrze napęczniały. 

8. Każdy koszyk umieść na talerzu lub w pucharku. Nałóż porcję lodów, polej sosem karmelowym i 

podawaj z rodzynkami. Udekoruj świeżą porzeczką oraz listkami mięty. 



Rozrywka 
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1. Wykreślanka 

2. Rozwiąż krzyżówkę 

HASŁO:_____________________________________ 



3. Pokoloruj kolorowankę 
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Ciekawostki: 
Eurowizja 2014  

Top 10 piosenek 

1. Cleo ft. Donatan – My Słowianie – We are Slavic 

2. David Guetta ft. Showtek – Bad 

3. Bakermat – One Day 

4. Bastille – Things We Lost In The Fire 

5. Chloe Howl – Rumour 

6. Katy Perry ft. Juicy J. –Dark Horse 

7. Shakira – La La La 

8. Grzegorz Hyży Ft. Tabb – Na Chwilę 

9. Clean Bandit – Rather Be  

10. Calvin Harris - Summer 

Conchita Wurst, nowa „królowa Europy”, 

wróciła już do kraju, gdzie przywitały ją 

tłumy dziennikarzy i fanów, często zaopa-

trzonych w… brodę, która stała się zna-

kiem rozpoznawczym wokalistki ale i powo-

dem do krytyki czy drwin ze strony bar-

dziej konserwatywnych widzów. 

Donatan i Cleo reprezentowali Polskę na Eurowizji, 

ale niestety Jury poniżyło ich i umieściło na 14 

miejscu. Gdyby tak popatrzyć na głosy od widzów 

bylibyśmy na miejscu 5! Niestety to wina Jury…  

Cleo zaśpiewała utwór w języku polskim i angielskim 

tak, aby każdy mógł zrozumieć ;) 



Polska Ludowa powstała w 1952 roku na mocy konstytucji PRL-u. Państwem rządziła gospodarka 

centralna, ceny były z góry narzucane przez państwo, praktycznie nie było żadnej konkurencji, 

gdyż jedynie można było nabywać towary państwowe, rodzimej produkcji. Ceny żywności, były 

ustanowione centralnie, nikomu nie wolno było ich przekroczyć.  

Wchodząc do sklepu w latach sześćdziesiątych widok był następujący: na półkach produkty 

głównie polskiej produkcji, ewentualnie kilka winogron czy brzoskwiń, których ceny przyprawiały 

ubogie społeczeństwo o ból głowy. Dzieci więc takie rarytasy jak egzotyczne owoce czy słody-

cze dostawały zazwyczaj na święta. Kolejka w rzeźniku to był stały element krajobrazu pol-

skiego z tego okresu. W latach sześćdziesiątych sklepy w ogóle były słabo zaopatrzone, cho-

ciaż nie osiągnięto jeszcze stanu z lat osiemdziesiątych, kiedy to półki dosłownie świeciły pust-

kami, a rola pani ekspedientki polegała na powtarzaniu dwóch słów: "Nie ma” 
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Okrągły Stół był   początkiem przemian 

demokratycznych w Polsce. Negocjacje 

prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 

przez przedstawicieli władz PRL, opozycji 

solidarnościowej oraz kościelnej. Prowadzo-

ne były w kilku miejscach, a ich rozpoczę-

cie i zakończenie odbyło się w siedzibie 

Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Na-

miestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) 

w Warszawie. W obradach wszystkich ze-

społów brało udział ok. 711 osób. Kolejnym etapem były wybory czerwcowe do parla-

mentu. W wyniku zwycięstwa obozu solidarnościowego, powstał rząd Tadeusza Mazo-

wieckiego — pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej 
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Na zakończenie roku szkolnego dy-

rektor zwraca się do uczniów. 

- Życzę wam przyjemnych wakacji, 

zdrowia i żebyście we wrześniu wró-

cili mądrzejsi. 

- Nawzajem - odpowiada młodzież.  

Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczy-

cielka pyta go:  

- Dlaczego się spóźniłeś?! 

Jasio odpowiada: 

- Proszę pani, myłem zęby, to już 

więcej się nie powtórzy!  

Mama pyta się swego synka:  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie: ciągle mnie 

wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przy-

szedł brudny do szkoły i pani go za 

karę wysłała do domu! 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła 

brudna  

W szkole:  

- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy 

był pierwszy rozbiór polski? Pyta 

nauczyciel. 

- Nie wiem.  

- A w którym roku była bitwa pod 

Grunwaldem?  

- Nie pamiętam  

- To co ty właściwie wiesz? Jak 

chcesz zdać maturę?  

- Ale ja tu tylko kaloryfer napra-

wiam.  

- Jasiu taki brudny nie pójdziesz do szko-

ły!!! 

- Dobrze mamusiu nie pójdę.  

Humor 


