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W numerze: 
 

- Walentynki 

- Co Dalej? 
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- Mechanika i Technika 

- Gotuj z Jaśkiem (NOWOŚĆ!!!) 

- Rozrywka 

- Co w szkole piszczy? 

- Konkurs 
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Walentynki 
 

Dzień zakochanych, czyli Walentynki 

to czas kiedy chłopaki dają prezenty 

dziewczynom, a dziewczyny je 

krytykują (Oczywiście żartujemy). Ten dzień znany  

jest już chyba na całym świecie, również i u nas w 

Polsce. W tym okresie w sklepach pojawiają się 

czekoladki  

w kształcie serc, różne kwiaty, naszyjniki, pierścionki, 

krótko mówiąc, prezenty. W naszej szkole też były 

Walentynki. Każdy mógł napisać miły liścik do każdego. 

Walentynki obchodzi się różnie, na przykład w Indiach 

jest zakaz całowania się publicznie i nawet przytulania. 

Zakochani mogą jedynie iść obok siebie. Na szczęście  

to Indie nie Polska. 
Mateusz Wójtowicz 

 

 

Co dalej? 
 

Lubisz sport ??? Chciałbyś kiedyś zostać takim 

Lewandowskim albo Stochem? Jeżeli tak, to nie pomijaj 

dzisiejszego artykułu i bierz 

się za czytanie. 

 

Kariera sportowa daje dużo możliwości. Pomyśl sobie, 

ile jest wszystkich dyscyplin sportowych. (Szczerze 

mówiąc, my nie wiemy). 
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Jeśli marzysz o tym, aby zostać sportowcem, musisz 

przestrzegać takich zasad: 

 

1. Nigdy się nie poddawaj. 

2. Uprawiaj ten sport, który cię pasjonuje i nadaje rytm 

twojemu życiu. 

3. Nie daj się ponosić emocjom. 

4. Miej nerwy ze stali. 

 

Pamiętaj o tym, że sport to droga inwestycja. (Nic nie 

jest za darmo…). 

W tym artykule opiszemy najpopularniejszy w Polsce 

sport czyli….. 

piłkę nożną 

 

 

Od 14 lat tak zwana „noga” jest uwielbiana przez 

małych Lewandowskich. W przeciągu ostatnich 

lat nasza reprezentacja zaliczyła rozkwit, co jeszcze 

bardziej rozsławiło ten sport. Żeby dalej było tak dobrze 

potrzeba nowych młodych gwiazd. Jak zacząć? 

Odpowiedź jest następująca: od szkółki piłkarskiej. 

Jeżeli ci tam pójdzie dobrze, to możesz myśleć o 

dalszym ćwiczeniu się. 

Najlepiej zapisać się do kadry juniorskiej jakiegoś 

dobrego klubu. 

(Proponujemy Limanovię, Sandecję Nowy Sącz, 

 Cracovię lub Wisłę Kraków) 

Tam pod okiem wybitnych trenerów rozwiniesz się i 

może zostaniesz włączony do drużyny seniorskiej albo 
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inny klub będzie cię chciał kupić. Jeżeli będziesz robił 

wszystko najlepiej, jak umiesz, twoja kariera ma szanse 

zaistnieć w szczególny sposób w historii. Jeśli 

zainteresowałeś się karierą sportową, to życzymy 

powodzenia. Pamiętaj,  że piłka nożna to nie jedyny 

sport na świecie. Możesz już sam sobie przeczytać o 

innych dyscyplinach sportowych. 

 

 

Pobliskie szkoły, szkółki i akademie sportowe: 

 

- Zespół Szkół Sportowych w Limanowej nr 50 im. 

Janusza Kusocińskiego 

- Akademia Piłkarska „MAM TALENT” w Limanowej 

 

(Wiemy, że nie ma tego dużo, ale nie poradzimy nic na 

to. Nasza rada w piłce nożnej: zapisz się do szkółki 

jednego z wymienionych wcześniej klubów) 
Mateusz Wójtowicz 

 

Sport 
Tak wiemy, że o sporcie już było wyżej, ale im więcej, 

tym lepiej. Nastał wspaniały okres dla polskiej piłki 

nożnej - awansowaliśmy na 14 miejsce w rankingu 

FIFA. Wyprzedziliśmy między innymi Włochy! 

Jeśli utrzymamy to miejsce to przy losowaniu 

grup eliminacji Mistrzostw Europy, to możemy trafić do 

pierwszego koszyka, co jeszcze nigdy nie miało miejsca. 

 

Kamerun został mistrzem Afryki w piłce nożnej. 
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Piotr Żyła przeżywa swój „sezon życia”. Celebruje 

swoje sukcesy w dość śmieszny sposób, przez co staje 

się ofiarą licznych memów i przeróbek.(Zapraszamy, 

niektóre z nich są śmieszne)! 

 

Bartosz Kapustka po 6 miesiącach doczekał się debiutu 

w barwach Leister City. Zagrał dość przyzwoicie. 

 

Fala dopingów doprowadziła do tego, że Rosja nie 

zorganizuje MŚ w Biathlonie w 2021 roku. 
Mateusz Wójtowicz 

 

 

Mechanika i technika 
 
Codziennie słyszymy jakieś nowinki ze świata 

motoryzacji, ale prawie nikomu nie chce się tego 

sprawdzać. 

Ja jestem Jasiek i w tym artykule przedstawię wam 

najciekawsze pojazdy elektryczne. Mam nadzieję, że się 

Wam to spodoba. Jak wiadomo w dzisiejszych czasach 

ludzie chcą być ekologiczni i tworzą auta elektryczne. 

Według mnie takie auta niby są szybkie ale takie „bez 

duszy”. Ja jestem osobą, która lubi szybkie samochody, 

które mają agresywny wygląd i taki „sportowy ryk”.  

Ale niestety, technika się rozwija i tworzy takie auta. 

W salonie samochodowym w Paryżu, przedstawiciele 

Renault zaprezentowali nowy koncept DeZir. 

Futurystyczny model studyjny wyposażony jest w 
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litowo-jonowy akumulator 

pozwalający na pokonanie 

160 kilometrów bez 

ładowania. Samochód 

napędzany jest przez silnik 

generujący 150 koni 

mechanicznych, dzięki 

któremu 

 do pierwszej setki przyspieszyć można w ciągu 5 

sekund. Pojazd można rozpędzić aż do 180 km/h. 

 

Drugim samochodem na dziś będzie Tesla Model S. 

Ten elektryczny pojazd ma silnik wielkości arbuza 

umieszczony pomiędzy tylnymi kołami,  

aby wyeliminować wał napędowy oraz wybrzuszenie 

podłogi. W miejscu standardowego bagażnika można 

umieścić dodatkowo dwa dziecięce fotele, dzięki czemu 

auto jest siedmioosobowe, natomiast z przodu 

umieszczono duży bagażnik. W aucie zastosowano 

system odzyskiwania energii podczas hamowania. 

Rekord zasięgu na jednym ładowaniu akumulatorów 

należy do Amerykanina Caseya Spencera, który 

przejechał bez ładowania 885,62 kilometra. Wynik  
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ten może zostać szybko pobity, gdyż obecnie dostępna 

jest wersja z akumulatorem o 6% pojemniejszym  

od użytego w rekordowym przejeździe. 

Auto wyposażone jest w 17-calowy dotykowy tablet 

multimedialny umieszczony centralnie na desce 

rozdzielczej, służący do sterowania klimatyzacją, 

radiem, nawigacją, systemami zamontowanymi w 

pojeździe  

oraz (uwaga teraz coś dla nerdów) zapewniający dostęp 

do INTERNETU. Teraz pozostaje tylko prosić 

rodziców, aby za następne auto wybrali Tesle Model S 

Na pewno będzie ich na to stać, ponieważ auto kosztuje 

„skromne” 600.000(cena z dnia 12.02). Wracając do 

tematu  

na desce rozdzielczej znajdują się tylko dwa przyciski: 

świateł awaryjnych oraz otwierania schowka  

na rękawiczki. W standardzie są 19-calowe aluminiowe 

felgi, klamki drzwi chowające się w karoserii i system 

audio z 7 głośnikami, dwoma portami USB  

oraz pamięcią pozwalającą na przechowywanie w nim 

500 utworów. 

 

Gotuj z Jaśkiem 

 
Lubisz czekoladę? Ja tak. A jakby pomieszać ją  

z płatkami owsianymi? Dziś przedstawię wam 

stosunkowo łatwy sposób na ciasteczka owsiane 
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Składniki: 

- kostka margaryny, 

- 3/4 szklanki cukru, 

- 2 jajka, 

- 2 szklanki mąki pszennej, 

- pół łyżeczki proszku  

do pieczenia 

- esencja pomarańczowa  

lub jaka kto lubi (nie trzeba) 

- 2 szklanki płatków owsianych 

- posiekane orzechy (nie trzeba) 

- posiekana czekolada gorzka 

 

Jak przyrządzić? 

Margarynę utrzeć mikserem z cukrem i jajkami, później 

dodać mąkę z proszkiem do pieczenia i olejkiem,  

i wymieszać na gładkie ciasto. Dodawać teraz płatki  

tak aby powstało gęste ciasto. Można dodać orzechy  

i czekoladę. Na brytfannie wyłożonej pergaminem  

i posmarowanej olejem kłaść łyżeczką  kupki ciasta. 

Łyżeczkę można zamoczyć w gorącej wodzie  

przed kładzeniem, jeśli ciasto klei się do niej. Nie trzeba 

przejmować się kształtem ,bo sam się ukształtuje  

jak zaczną rosnąć. 

Piec w piekarniku rozgrzanym do 200*Co, aż zaczną się 

rumienić. Najlepsze są na drugi dzień, gdy trochę 

przeschną i zrobią się chrupiące. 

Smacznego! 
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Rozrywka 

 
Kawały (Dziś sobie 

zaszalejemy): 

 
Mama pyta się Jasia uczęszczającego na Studium 

Informatyczne: 

- I jak synku, wynosisz coś z tej szkoły? 

- Mamo, a po co mi te stare komputery? 

 

Był sobie Polak, Czech i Rus. Diabeł kazał im wejść  

do jaskini, w której są komary i wyjść bez bąbli.  

Pierwszy był Czech - wziął sobie nóż, wszedł, wyszedł  

z bąblami.  

Drugi był Rus - wziął sobie pistolet, wszedł, wyszedł  

z bąblami.  

Potem był Polak - wziął sobie łapkę na muchy, wszedł, 

wyszedł bez bąbli.  

Oni się go pytają, jak to zrobił.  

Polak odpowiada:  

- Zabiłem jednego, reszta poszła na pogrzeb. 

 

 

Idzie góral do ubikacji w górach i pyta się: 

- Je tam kto? 

Słyszy odpowiedź turysty: 

- Tu się nie je, tu się sra. 



str. 10 

 

 

W Morskim Oku w przerębli kąpie się baca. 

- Baco nie zimno wam ? - pyta się turysta. 

- Ni. 

- A ciepło? 

- Ni. 

- To jak wam jest? 

- Jędrzej. 

 

Do windy, w której stoi już blondynka wchodzi facet i pyta 

się: 

- Na drugie? 

- Iwona. 

 

W ogrodzie Jasiu kopie dół: 

- Jasiu, co robisz? - pyta sąsiadka. 

- Kopie grób dla mojej rybki… 

- A czemu taki duży? 

- Bo moją rybkę zjadł twój kot! 

 

Słowacka firma pił mechanicznych przysyła je na test 

 do rosyjskich drwali, którzy nigdy nie widzieli piły 

mechanicznej.  

Ma ona ścinać 250 drzew dziennie.  

1 dzień: 300 drzew  

2 dzień: 200 drzew  

3 dzień: 150 drzew  

Kiedy inspektor przyszedł sprawdzić te piły mówi:  

- Obudowa średnio zniszczona, łańcuch do wymiany, silnik 

nienaruszony!  
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Na to drwale:  

- TO TO MA SILNIK!!! 

Pociągiem jadą Polak, Niemiec i Rusek, a siedząc, kłócą się 

o to, który z nich jest lepszym złodziejem.  

- Dobra, zgaście światło - mówi Niemiec.  

Po chwili światło się zapala, a Rusek patrzy, że nie ma 

sznurówek.  

- E tam, słaby jesteś. Zgaście światło, pokażę wam, jak się 

w Rosji kradnie - powiedział Rusek.  

No i światło gaśnie, chwila - moment zostaje zapalone, a tu 

Polak nie ma zegarka.  

- Słabi jesteście - mówi Polak. Ja wam pokażę jak się 

kradnie. Gaśnie światło, po chwili się zapala.  

Rusek i Niemiec patrzą - nic nie zginęło i zaczynają 

naśmiewać się z Polaka.  

Nagle wchodzi konduktor i mówi:  

- Panowie ewakuacja, ktoś nam tory ukradł. 

 

Co w szkole piszczy? 
 
- Nasza gazetka poszukuje nowych pomysłów  

i pomocników. Chętnych do współpracy serdecznie 

zapraszamy!!! 

 

- Czy chcecie, aby nasza gazetka zajmowała się bardziej 

zainteresowaniami i wiedzą, czy może bardziej naszą 

szkołą??? 

 

Czekamy na wasze opinie. 
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UWAGA!!! 
 

Chcieliśmy wam oznajmić, że oprócz 

naszej gazetki funkcjonuje inna gazetka 

prowadzona przez klasę VI. Prosimy 

aby po zakupie naszej gazetki nie 

zapominać  

o młodszych kolegach. 
 

Konkurs 
 

Oto nowy, trudniejszy, konkurs.  Zapraszamy! 

(Uwaga! Konkurs jest na poziomie gimnazjalnym.) 

 

Zasady 

1. Nagroda jest tylko jedna - 

(bon w sklepiku na 3zł). 

2. Należy odpowiedzieć poprawnie na 10 pytań. 

 

3. Nagrodę otrzymuje osoba, która przyniesie 

karteczkę oraz zakupi gazetkę. 

 

4. Karteczkę należy przynieść do sklepiku szkolnego. 

 

5. Sposób rozwiązania pytań jest dowolny. 
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Chcieliśmy pogratulować zwycięzcy poprzedniego 

konkursu, a szczęśliwcem okazał się: 

Dawid Ptaszek - IIIG 

 

Pytania konkursowe: 

1. Wstrzymał Słońce, ruszył ziemię… 

O kogo chodzi? 

2.Kto jest autorem książki „Krzyżacy”? 

3.Przez jakie duże miasto w Europie przebiega  

południk 0 ? 

4.Jakie jest najmniejsze państwo świata? 

5.Jak nazywał się koń Sobieskiego? 

6.Czy mech ma korzenie? 

7.Jak nazywa się rodzaj rzeźby przedstawiający Maryję 

trzymającą martwego Jezusa? 

8.Czy wyraz poniżej jest napisany poprawnie? 

wshód 

9.Na jakim kontynencie/kontynentach żyją tygrysy? 

10.Rozwiąż to działanie: 

6-(-40)-27+10000 X 0,5 -27= ……… 
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Następny numer już w marcu!!! 

 

Autorzy: 

Mateusz Wójtowicz      

Jan Orzeł                               

 

Pomagały: 
Pani Marta Giza-Balawajder 

Pani Agnieszka Słowiak 

 


