
Kwiecień, 2015                                                                                                                      Cena: 1 zł

Gazetka 

szkolna
„Echo szkolne”

W tym numerze:

• Przepis na...

• Kalendarium kwietniowe

• Przysłowia kwietniowe i wiersze

• Savoir- vivre

• Językolandia

• Polecane piosenki

• Humor

• Nasze osiągnięcia 
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Przepis na rożki francuskie

Składniki na 6 dużych rożków:

• 375 g ciasta francuskiego na maśle (1 płat), może być mrożone

• 300 - 350 g twarogu półtłustego, zmielonego dwukrotnie lub 

przeciśniętego przez praskę

• 1 żółtko

• 1 łyżka miękkiego masła

• 5 łyżek drobnego cukru z wanilią (lub więcej, wedle smaku)

• skórka otarta z 1 mandarynki + sok z połowy owocu

• 1 jajko roztrzepane z 1 łyżką wody do posmarowania

Sposób wykonania:

Stolnicę oprószyć mąką. Wyłożyć na nią ciasto francuskie (jeśli jest zamrożone - 

wcześniej odmrozić). Ciasto powinno dojść do temperatury pokojowej (wówczas 

nie kurczy się podczas pieczenia).

W międzyczasie przygotować nadzienie:

Zmielony twaróg wymieszać dokładnie z żółtkiem, masłem, cukrem z wanilią, 

skórką otartą z mandarynki i sokiem z połowy owocu.

Ciasto  podzielić  na  6  równych  części,  kwadratów.  Na  każdym  kwadracie 

rozłożyć nadzienie serowe. Brzegi ciastek posmarować jajkiem roztrzepanym z 

wodą,  następnie  złożyć  na pół  po przekątnej,  by utworzyły  trójkąty.  Zlepiać 

ciastka,  a  boki  dociskać  widelcem.  

Tak przygotowane rożki przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, 
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posmarować jajkiem. Przed samym pieczeniem koniecznie zrobić nożem małe 

otworki  wentylacyjne,  

po 3 na wierzchu każdego z rożków. Piec w temperaturze 220ºC przez około 20 

-  23  minuty,  aż  ciasto  będzie  złote  i  chrupiące.  Jeszcze  ciepłe  można 

polukrować.* (niekoniecznie)

* pół szklanki cukru pudru rozprowadzić grzbietem łyżki z 1 łyżką gorącej wody 

lub  soku  

z pozostałej mandarynki

Smacznego :)

Gabrysia Zamora

Kalendarium kwietniowe

• 10.04.1940 r. - 75 rocznica zbrodni katyńskiej

Katyń w dziejach Polski jest miejscem historycznym, w którym sowieci dokonali 

masowego mordu na Polskich oficerach w roku 1940 i zakopali ich w masowych 

grobach w lasach katyńskich. Do dziś Rosjanie nie chcą się publicznie przyznać, 

że to ich robota. Zabijając polskich oficerów i nie tylko, pozbawili oni 

Rzeczpospolitą obrony i ludzi, którzy mieli wpływ na losy naszej Ojczyzny.

Najpierw wszystkich zakładników przewożono do obozów, m.in. w Kozielsku, 

następnie zostali oni wywożeni karetkami więziennymi na miejsce egzekucji.

Stracili oni życie na chwałę Ojczyzny, której Polska nigdy nie zapomni. 

• 22.04 - Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień 

Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie 

postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 

uświadomić politykom i obywatelom, 

jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele 

wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi 

wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania 
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sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

• 27.04.2014 r. - pierwsza rocznica kanonizacji papieża Jana Pawła 

II 

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II – uroczystość religijna, która odbyła się 27 

kwietnia 2014 w Watykanie na Placu Świętego Piotra, podczas której dwaj 

błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II – zostali ogłoszeni świętymi 

Kościoła katolickiego.

5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła 

II. Za cud uznano, jak poinformował ks. Federico Lombardi, zatwierdzone przez 

lekarzy i teologów 

z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i w ich opinii niewytłumaczalne z 

medycznego punktu widzenia uzdrowienie Floribeth Mory Diaz – Kostarykanki 

cierpiącej 

na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Jako cud opisano sytuację, w której 

kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła się do niego modlić, po 

czym miała doznać nagłego uzdrowienia.

Marcelina Pławecka

Przysłowia o kwietniu:

1. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.

2. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

3. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.

4. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.

5. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców byłoby mało.

6. Deszcze częste wróżą, że owoców będzie dużo.

7. Pogody kwietniowe - słoty majowe.

8. Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj!

9. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.

10. Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
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Wiersze o kwietniu:

„O kwietniu...”

Kwiecień miesiącem ulubionym 

Dla mnie szczególnie, to jest fakt

Bo wtedy pierwszy raz ujrzałem

Jaki cudowny jest ten świat.

Świerszcza muzyka, żabi rechot

Słońce zamknięte w kwiatach mleczy

Bezgłośne trzepotanie skrzydeł

Motyli, co w kolorach tęczy.

W płochej zieleni trawy łan

Poprzetykany zawilcami

Z bocianem, który na spacerze

Chciał zaprzyjaźnić się z żabami.

Już po remontach ptasie gniazda

W nic nowe życie się panoszy

Ogrody w pierwsze kwiaty strojne

Jakiż ten miesiąc jest uroczy.

Takim ten świat mi się objawił

Gdy pierwszy raz go zobaczyłem

od razu przypadł mi do gustu

Krzyczałem - „PATRZCIE, TO JA ŻYJĘ!”
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„Kwiecień”

Ledwo pierwsze i nieśmiałe

kwiatki z sobą niesie

a już - widzisz samochwałę! -

- dumnie „Kwiecień” zwie się.

Ale może i ma rację,

bo w pustym bezkwieciu

on najpierwszy wczesny fiolet

sasanek rozniecił,

on przylaszczki deszczem poi,

słońcem opromienia,

więc ma chyba pełne prawo

do swego imienia.

Dużo łatwiej by mu było

w ciepłej porze letniej,

kiedy kwiatów mnóstwo wokół

nazywać się KWIETNIEM!

„Kwiecień plotkarz”

Kwiecień stary pleciuga

same bajdy plecie:

że kotki za płotem

a to... bazie przecież.

Opowiada, że zima

ukryła się w sadzie

i na młode drzewka
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czapy śnieżne kładzie.

A to śliwy i jabłonie

obsypane kwieciem!

A kwiecień- bajduła

swoje plotki plecie...

„Kwiecień - Plecień”

Kwietniowe mrugnęło znów słońce

Przekornie do zimy i lata

Bo wiedzą - od tylu pokoleń

Raz dzieli je coś, a raz brata

Gdy łoza w przedwczesnym spełnieniu

Pąk listka wypuszcza ku niebu

Wnet spada na mdławe ramiona

Z przelotnej pierzynki puch śniegu

Wiatr dmuchnie lodowy w sad cichy

Gdzie jabłoń i śliwa i wiśnia

Przebrane jak gdyby w motyli

Skrzydełka swojego bielinka

I ucho przemarznąć potrafi

Gdy grzeją kąt czapka i szalik

Bo kwiecień jak dandys swój kaftan

To złości srebrzy aurami.

Marcelina Pławecka
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Językolandia

• Do you fancy...(czasownik z końcówką -ing)? - Czy masz ochotę na...?

• I’d love to. – Z przyjemnością.

• Another time perhaps. – Może innym razem.

• I'd like to introduce... - Przedstawiam Ci...

• (The) Same to you - Nawzajem

• Bless you! - Na zdrowie! (gdy ktoś kichnie)

• Cheers! - Na zdrowie! (przy toaście)

• I'm just browsing. - Tylko się rozglądam.

Polecane piosenki

• Sia ft. The Weeknd & Diplo - "Elastic Heart"

• Carly Rae Jepsen - "I Really Like You"

• Zedd ft. Selena Gomez - "I Want You To Know"

• Kelly Clarkson - "Heartbeat Song"

• Years & Years - "King"

• All Time Low - "Kids In The Dark"

• James Bay - "Hold Back The River" 

• The Kooks - "Forgive & Forget"
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• Sam Hunt - "Leave The Night On"

Tekst piosenki "Kids In The Dark"

(The kids in the dark, the kids in the dark)

(The kids in the dark, the kids in the dark)

Here we are at the end of the road

A road that’s quietly caving in

Come too far to pretend that we don’t

We don’t miss where we started

Looking back, I see a setting sun

And watch my shadow fade into the floor

I am left standing on the edge

Wondering how we got this far

How we got this far

They left us alone, the kids in the dark

To burn out forever or light up a spark

We come together, state of the art

We’ll never surrender the kids in the dark

So let the world sing

What a shame, what a shame

Beautiful scars on critical veins

Come together, state of the art

We’ll never surrender, the kids in the dark

The kids in the dark

(The kids in the dark, the kids in the dark)
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Here we are at the top of a hill

A hill that’s quietly crumbling

It’s been awhile since you’ve dressed for the kill

The kill that sent me tumbling

Looking up, I see a falling star

And watch its fire burn into the floor

And I am left standing on the edge

Wondering why we fall so hard

Why we fall so hard

They left us alone, the kids in the dark

To burn out forever or light up a spark

We come together, state of the art

We’ll never surrender the kids in the dark

So let the world sing

What a shame, what a shame

Beautiful scars on critical veins

Come together, state of the art

We’ll never surrender the kids in the dark

The kids in the dark

Wooohh

Wooahh (The kids in the dark, the kids in the dark)

Wooahh

Wooahh

They left us alone, the kids in the dark

To burn out forever or light up a spark

We come together, state of the art

We’ll never surrender the kids in the dark
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So let the world sing

What a shame, what a shame

Beautiful scars on critical veins

Come together, state of the art

We’ll never surrender the kids in the dark

The kids in the dark

The kids in the dark, the kids in the dark)

We’ll never surrender the kids in the dark

The kids in the dark

Kids In The Dark - tłumaczenie tekstu piosenki

Dzieciaki w ciemności, dzieciaki w ciemności

Dzieciaki w ciemności, dzieciaki w ciemności

I oto my, na końcu tej drogi

Drogi, która powoli się załamuje

Zaszliśmy tak daleko po to aby udawać, że nie

Że nie tęsknimy, za tym gdzie zaczęliśmy

Patrząc wstecz, widzę zachodzące słońce

I oglądam mój cień wnikający w podłogę

Stoję na krawędzi

Rozmyślając jak to się stało ze jesteśmy aż tutaj

Jakim cudem jesteśmy aż tutaj

Zostawili nas samych, dzieci w ciemności

By wypalić się na zawsze, albo rozpalić pożar

Zbierzmy się razem, nowocześni
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Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Więc niech świat śpiewa

Jaka szkoda, co za strata...

Piękne blizny wyryte w żyłach

Zbierzmy się razem, nowocześni

Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Dzieci w ciemności

I oto my, na szczycie wzgórza

Wzgórza, które powoli ma się wykruszyć

Minęło trochę czasu odkąd byłaś tak zabójczo ubrana

Zabójczo, aż mnie przeszły dreszcze

Patrząc w górę, widzę spadającą gwiazdę

I patrzę jak jej ogień pali ziemię

I stoję na krawędzi

Rozmyślając, dlaczego upadek tak mocno boli

Czemu tak mocno musimy upadać

Zostawili nas samych, dzieci w ciemności

By wypalić się na zawsze, albo rozpalić pożar

Zbierzmy się razem, nowocześni

Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Więc niech świat śpiewa

Jaka szkoda, co za strata...

Piękne blizny wyryte w żyłach

Zbierzmy się razem, nowocześni

Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Dzieci w ciemności
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Whooohh

Wooahh (Dzieciaki w ciemności, dzieci w ciemności)

Wooahh

Wooahh

Zostawili nas samych, dzieci w ciemności

By wypalić się na zawsze, albo rozpalić pożar

Zbierzmy się razem, nowocześni

Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Więc niech świat śpiewa

Jaka szkoda, co za strata....

Piękne blizny wyryte w żyłach

Zbierzmy się razem, nowocześni

Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Dzieci w ciemności

Dzieci w ciemności, dzieci w ciemności

Nigdy się nie poddamy, dzieci w ciemności

Dzieciaki w ciemności.

Karolina Wolak

Humor

- Co to jest: jak idzie to śpiewa, a jak stoi to śmieci?

- Pielgrzymka.

- Co to jest: piecze, pierze i się kręci?

- Koło Gospodyń Wiejskich.

- Co to jest medycyna?
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- Jest to nauka, która pomaga choremu znaleźć się na tamtym świecie.

- Co to jest różniczka?

- Wyniczek odejmowanka.

- Co to jest: łazi po ścianie i szeleści?

- Mucha w ortalionowym płaszczu.

- Jak podzielić cztery jabłka między pięć osób?

- Ugotować kompot.

- Przed kim król musi zdjąć koronę?

- Przed fryzjerem.

- Co przeleci przez las i niczego nie dotknie?

- Głos.

- Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?

- Pobieranie zakończone!

- Jak nazywają się spodnie spełniające życzenia?

- Dżinsy.

- Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?

- Bo pomiędzy nimi jest pokój.

- Co Adam ma z przodu, a Ewa z tyłu?

- A.

- Jak się nazywa kot, który leci?

- Kotlecik.
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- Co robi traktor u fryzjera?

- Warkocze.

- Jaki nick w grze ustawia sobie Ola?

- Nikola.

- Co to jest zasłona?

- Przesolona firanka.

- Dlaczego umarł Rysiek z Klanu?

- Bo złapał wieniec na pogrzebie Hanki Mostowiak.

- Pod jakim drzewem śpi zając, kiedy pada deszcz?

- Pod mokrym.

- Jak się nazywa miejsce, gdzie koty łowią myszy?

- Kotłownia.

- Jakie kroki należy podjąć, gdy spotka się wściekłego psa?

- Jak najdłuższe!

Nasze osiągnięcia:

Gimnazjum:

• Karolina Wolak - I miejsce w II Gminnym Konkursie z języka 

niemieckiego

• Natalia Orzeł - III miejsce w II Gminnym Konkursie z języka 

niemieckiego

• Dziewczęta Gimnazjum - III miejsce w Gminnych Zawodach 
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Sportowych

• Chłopcy Gimnazjum - II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowych

Szkoła Podstawowa:

• Dziewczęta z Podstawówki – II miejsce w Gminnych Zawodach 

Sportowych

• Chłopcy z Podstawówki – I miejsce w Gminnych Zawodach 

Sportowych

• Emilia Zelek - I miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym 

w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Paulina Surma - III miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Anna Orzeł - III miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym 

w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Dawid Gąstoł-Ryba - III miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Mikołaj Paruch - III miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Emilia Brózda - III miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym
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w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Magdalena Gogoc - III miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 1-3)

• Kacper Sławęta - II miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym

w kategorii Baranek Wielkanocny (kl. 1-3)

• Magdalena Adamczyk - II miejsce w Gminnym Wielkanocnym 

Konkursie Plastycznym w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 4-6)

• Marcin Paruch - II miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym 

w kategorii Pisanka Wielkanocna (kl. 4-6)

• Patrycja Surma - I miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym

w kategorii Baranek Wielkanocny (kl. 4-6)

• Anita Sajdak - I miejsce w Gminnym Wielkanocnym Konkursie 

Plastycznym 

w kategorii Baranek Wielkanocny (kl. 4-6)

Agnieszka Waligóra
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