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Gazetka szkolna  

 
„Echo szkolne” 

 
 
W tym numerze: 
 

 Plotki szkolne  
 Przepis na... 

 Coś o wiośnie i nie tylko... 
 Żołnierze wyklęci- trochę historii 
 Savoir vivre w szkole  
 Polecane piosenki 
 Językolandia 

 Przysłowia o marcu 

 Humor i...  
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Plotki szkolne  

 

 Można zauważyć, że dziewczynki z podstawówki stały się nałogowymi 
zakupoholiczkami. Codziennie odwiedzają sklepik szkolny! 

 

 Pani sprzątaczka potajemnie pragnie zostać Top Model. Rozwija swoje hobby 
wywijając mopem na korytarzu. 
 

 Aktualnie każdy uczeń przechodzi trudny okres w swoim życiu - depresja poferiowa. 
 

 Widać, że każdy jest zadowolony z nowych, atrakcyjnych ekspedientek w sklepiku 
szkolnym! 
 

 Uczniowie naszego gimnazjum podtrzymują tradycję rozgrywek pod tytułem 
„Pokerowa Twarz Tadzia”. 
 

 Czy nowy chłopak naszej koleżanki z podstawówki nie jest zazdrosny o jej 
poprzednich adoratorów? 

 
 Pan Konserwator najwidoczniej nie jest fanem śpiewu N.O i K.K, ponieważ cały czas 

je ucisza. A może wątpi w ich talent wokalny? 
 

 Podobno niedługo do naszej szkoły zawitają producenci popularnego serialu na 
TVN-ie „Szkoła”. Co ich zachęciło do tak odważnego czynu? 

 

 Nasz kolega Mikołaj B. podczas wspinaczki do okna jego cichej wielbicielki Justyny 
P., upadł i skręcił sobie kolano!  Życzymy miłego powrotu do zdrowia! 

 

 Szybkimi krokami zbliża się 8 marca... Panowie bierzcie się do roboty! 
 

 Z okazji zbliżającego się 10- tego marca, życzymy naszym chłopakom wszystkiego 
co najlepsze! 
 

 

Ciasto piankowe z gruszkami: 

 

Składniki biszkoptu: 

 2 jaja 
 ½ szklanki cukru 

 ½ szklanki mąki 
 pół łyżeczki proszku do pieczenia 
 pół łyżeczki octu 
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Składniki warstwy piankowej: 

 śmietana 30% - opakowanie 330 g 
 150 g jogurtu naturalnego 
 2 galaretki cytrynowe 

 Wiórki czekoladowe do posypania ciasta 
 

Sposób przygotowania: 

 Rozpuścić 2 galaretki w dwóch szklankach wody. Pozostawić do wystudzenia. 
Upiec biszkopt – Oddzielić białka od żółtek, do żółtek dodać proszek do pieczenia i ocet, 
rozmieszać odstawić. Ubić na sztywno pianę z białek, pod koniec dodać cukier. Dodać 
żółtka, miksować do połączenia składników. Wsypać mąkę i delikatnie wymieszać. Wyłożyć 
do wysmarowanej formy tortowej. Dno posypać bułką tarta lub mąką. Piec około 30 minut 
w temperaturze 160°. 
 Na patelni skarmelizować na wolnym ogniu 2 łyżki cukru, dodać obrane i pokrojone 
w ósemki gruszki. Smażyć 2-3 minuty, dołożyć łyżkę masła. Chwilę smażyć do powstania 
jednolitego sosu. Ostudzić. 
 Śmietanę ubić mikserem, kiedy będzie sztywna dodawać po łyżce jogurt, krótko 
miksować do połączenia ze śmietaną. Powoli wlać zimna galaretkę. Zmiksować. Na 
ostudzony biszkopt pozostawiony w formie wyłożyć gruszki, następnie masę śmietanowo – 
jogurtową. Wyrównać wierzch. Zetrzeć na grubych oczkach tarki czekoladę, posypać 
ciasto, włożyć do lodówki. Zastygnie bardzo szybko i będzie gotowe do degustacji. 
 

 

Oponki: 

 

Składniki na około 30 oponek: 

 500 g półtłustego twarogu (może być zmielony) 

 3 jajka 
 3 łyżki kwaśnej śmietany 18% 
 3 łyżki drobnego cukru do wypieków 
 1 opakowanie cukru waniliowego (16 g) 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 2 - 3 szklanki mąki pszennej 

 

Sposób przygotowania: 

 Wszystkie składniki umieścić w naczyniu i zagnieść na miękkie, nie klejące ciasto 
(zacząć od 2 szklanek mąki i w razie potrzeby podsypywać). Ciasto rozwałkować na 
grubość około pół cm i wycinać oponki, np. przy pomocy szklanki i zakrętki/kieliszka. 
Wrzucać na głębszy, rozgrzany olej, smażyć z obu stron na złoty kolor. Osączyć z tłuszczu 
na bibule, posypać obficie cukrem pudrem.  

Smacznego :-) 
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Gabrysia Zamora 

Jak zrobić marzanne?  

 Weź dwa kijki, krótszy i dłuższy – jeśli masz kłopot z ich zdobyciem możesz 
wykorzystać np. stary "kij" od mopa. Kijki zwiąż sznurkiem na krzyż lub sklej klejem „super 
glu”. Przewietrz swoją szafę – przygotuj zapas starych ubrań, szmatek itp. - wszystkiego, 
co jest z materiału i nie jest już nikomu potrzebne. Najlepsza będzie stara bluza od dresu. 
Zbierz trochę starych gazet. Ubierz skrzyżowane kije w bluzę, a jej wszystkie końce zwiąż i 
wypchaj starymi szmatami albo gazetami. Zrób głowę. Najprościej jest zmiąć stare gazety 
w „kulę” i zawinąć w jeszcze jedną gazetę (albo bibułę, jeśli chcesz uzyskać ładniejszą 
twarz), naklej lub dorysuj twarz, przyklej włosy (z nitek, włóczki, pociętej bibuły itp.), 
można nawet zapleść warkocze. Zrób coś oryginalnego – wytnij z plakatu twarz gwiazdy, 
której nie lubisz (a może nawet lubisz) i przyklej do marzannowej głowy – marzanna Miley 
Cyrus, to może być hit! Ubierz kukłę w starą sukienkę albo w jakiś stary kawałek 
materiału, który będzie ją imitował! Przystrój w stare korale. z białego lub kolorowego 
bloku można wyciąć paznokcie Marzanna jest gotowa. 

 

 

Wiersze o wiośnie: 

1. „Niebo błękitne z jedwabiu utkane 
I gałąź śliwy w kwiaty otulona - 
Takie to proste, takie dobrze znane, 
A bywam takich widoków stęskniona.” 

2. „Podmuchy wiatru unoszą zapachy, 
Słońce przemyka po każdej kałuży, 
Domy wpuszczają śpiew ptaków po dachy 
Rozświergotanych po wiosennej burzy.” 

3. „A to dopiero jest wiosny początek - 
Wkrótce wybuchnie mocą swej młodości. 
Rozbłyśnie świata najmniejszy zakątek 

Potęgą życia i wiecznej miłości.” 

4. Wiosenne nadzieje 

„Przyglądam się wiośnie ukradkiem, 
Jak robi już plany na jutro 
Rozmyśla nad ptaszkiem i kwiatkiem 
Ubrana w sukienkę przykrótką 

Tu jeszcze zimowe podmuchy 
I śniegiem posypie znienacka, 
A ona już słońca okruchy 
Rozsiewa i tańczy na palcach. 

Wydłuża mi dzionek za krótki 
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Łaskocze w nos bazią wierzbową, 
A biel przebiśniegów malutkich 
Przytula do twarzy jak obłok. 

Tak czekam pierwszego bociana 
I gęsi co w locie zagęga, 
A wiosna to także ma w planach. 
Czy spełni ? Na babcię przysięga. 

 

5. Pierwszy dzień wiosny 

„Z kalendarza usuwam dziś zimę. 
Już dość dała się wszystkim we znaki. 
Wolę zbierać błękitów naręcza 
i wsłuchiwać się w szczebiot ról ptasich, 

biec po barwy, co ciepłem pączkują 
w rytmie świateł złocistych i długich, 
zmysły poić świeżości zapachem, 
serdecznością napełniać… jak lubisz… 

Wiatr swawolny popędzi przez łąki, 
marszcząc zieleń, co wzrastać znów zacznie 
a wraz z nią słowa pełne radości 
oraz uśmiech, bo w nim Ci tak ładnie…” 

 

Wierszyki na Dzień Kobiet: 

 

1. „Marzec wyjął grosik srebrny, 
Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł, 
Kupić bukiet na Dzień Kobiet. 
Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej 
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności i samych pięknych dni w życiu. 
Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 
i byście zawsze czuły się doceniane.” 

2. „8 marca dzień radosny, 
dużo kwiatów, dużo wiosny. 
Niech dla Ciebie słońce świeci. 
Niech ci czas radośnie leci” 

Marcelina Pławecka 
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1 marca -Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
 
 Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe  
i antykomunistyczne - antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający 
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami 
bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. 
Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 - użyto go pierwszy raz w tytule wystawy 
„Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r. 
 
Żołnierze i dowódcy podziemia polskiego: 

 Józef Kuraś – „Ogień” 
 Marian Bernaciak – „Orlik” 
 Władysław Łukasiuk – „Młot” 
 Franciszek Olszówka – „Otto” 
 Stanisław Sojczyński – „Warszyc”  

 Danuta Siedzikówna – „Inka” 
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 Mam nadzieję, że powyższy komiks da wam wiele do myślenia i przestaniecie  

na przerwach rżeć jak te konie   
 Fachowej pomocy szukajcie w: 

1. „Bon czy Ton?” - Grzegorz Kasdepke 
2. „Wielka księga dobrych manier” - Bonneau Elisabeth 
3. „Współczesne maniery, czyli jak się zachowywać w drodze na szczyt” - Johnson 

Dorothea, Tyler Liv 
Zmień swoje maniery! Jeszcze nie jest za późno! 
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Polecane piosenki:  

 
 Taylor Swift - "Style" 
 Justin Bieber ft. Skrillex & Diplo - "Where Are U Now" 

 Florence And The Machine - "What Kind Of Man"  
 Shawn Mendes - "Something Big" 
 The Weeknd - "Earned it" 
 Sia - "Salted Wound" 
 Fall Out Boy - "Um Thurman" 

 Marcelina & Maleo Reggae Rockers - On nie zapomni, 
 Marika & Maleo Reggae Rockers - Idziemy w noc, 
 Marcelina & Maleo Reggae Rockers - Nierealny. 

 
 

Shawn Mendes "Something Big" - tekst piosenki  
Ohh Woah Ooh /3x 
Play the lotto you might win it 
It's like 25 to life so you bust out of prison, 
Something's in the air 
Something's in the air 
It's like that feeling when you're just about to kill it 
Take your last shot you know you're going to hit it 
Something's in the air 
Something's in the air 
Woah Ohh 
 
Something big I feel it happening 
Out of my control 
Pushing, pulling, and its grabbing me 
Feel it in my bones 
Like 
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Something Big I feel it happening 
Ohh Woah Ooh /3x 
Something Big 
 
It's like that feeling when you're about to win the medal 
And you worked so hard that you knew you wouldn't settle 
Hands are in the air 
Hands are in the air 
When they hear you and you thought they wouldn't listen 
It's like an anthem that the whole world's singin 
Hands are in the air 
Hands are in the air 
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Ohh Woah Ooh 
 
Something big I feel it happening 
Out of my control 
Pushing, pulling, and its grabbing me 
Feel it in my bones 
Like 
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Something Big I feel it happening 
Ohh Woah Ooh /3x 
Something Big 
 
Ohh Woah Ooh 
Yeah Yeah 
 
If we stomp our feet the ground will shake 
If we clap our hands the walls will break 
Yell so loud, won't forget our names 
Cause something big is happening 
Take this rock and start a fire 
Raise this up we're feeling high 
They can't tell us anything 
Something big is happening 
 
Something big I feel it happening 
Out of my control 
Pushing, pulling, and its grabbing me 
Feel it in my bones 
Like 
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Something Big is happening (Woah Ohh) 
Ohh Woah Ooh /3x 
Something big I feel it happening 
Oh 
 

Shawn Mendes "Something Big" - tłumaczenie  
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Grasz w totka, możesz wygrać 
To jak 25 do życia więc wychodzisz z więzienia, 
Coś jest w powietrzu 
Coś jest w powietrzu 
To uczucie kiedy myślisz tylko o tym, żeby to zabić 
Strzel ostatnim strzałem, wiesz, że trafisz 
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Coś jest w powietrzu 
Coś jest w powietrzu 
Woah Ohh 
 
Czuję, że dzieje się coś dużego 
Poza moją kontrolą 
Pcha i spada i chwyta mnie 
Czuję to w kościach 
Jak 
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Dzieje się coś dużego 
Ohh Woah Ooh /3x 
Coś dużego 
 
To jak to uczucie, kiedy chcesz zdobyć medal 
I pracowałeś tak ciężko, że wiesz, że tego nie rozstrzygniesz 
Ręce są w powietrzu 
Ręce są w powietrzu 
Kiedy cię usłyszą, a ty myślałeś, że cie nie usłyszą 
To jak hymn, który śpiewa cały świat 
Ręce są w powietrzu 
Ręce są w powietrzu 
Ohh Woah Ooh 
 
Czuję, że dzieje się coś dużego 
Poza moją kontrolą 
Pcha i spada i chwyta mnie 
Czuję to w kościach 
Jak 
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Dzieje się coś dużego 
Ohh Woah Ooh /3x 
Coś dużego 
 
Ohh Woah Ooh 
Yeah Yeah 
 
Jeśli odciśniemy nasze stopy ziemia się zatrzęsie 
Jeśli zaklaszczemy naszymi rękoma ściany się zawalą 
Wy wszyscy głośni, nie zapomnicie naszych imion 
Ponieważ coś dużego się dzieje 
Rozpal tą iskrę i zacznij pożar 
Podnieś to, jesteśmy wysoko 
Nie mogą nam nic powiedzieć 
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Dzieje się coś dużego 
 
Czuję, że dzieje się coś dużego 
Poza moją kontrolą 
Pcha i spada i chwyta mnie 
Czuję to w kościach 
Jak, wo-ah, wo-ah, wo-ah 
Czuję, że dzieje się coś dużego 
Wo-ah, wo-ah, wo-ah 
 
Ohh Woah Ooh /3x 
Dzieje się coś dużego (Woah Ohh) 
Ohh Woah Ooh /3x 
Czuję, że dzieje się coś dużego 
Oh 
 

Językolandia  

 
 We are out of petrol. - Zabrakło nam benzyny. 
 Can I have a bill, please? - Poproszę o rachunek. 

 I would like to report my credit cards loss. - Chciałabym zgłosić utratę moich kart 
kredytowych. 

 Have you got any brothers or sisters? - Czy masz rodzeństwo? 
 I am a second grade student. - Jestem w drugiej klasie. 
 Can I have a plastic bag, please? - Poproszę o reklamówkę. 

 
Karolina Wolak 

Przysłowia o marcu: 

 

1. Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą,więc nie dziw, jeśli starsi ludzie 
czują go ze szkodą. 

2. Marzec,czy słoneczny,czy płaczliwy,listopad obraz żywy. 

3. W marcu,gdy grzmoty,urośnie zboże ponad płoty. 

4. Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

5. Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny- nie będzie rok głodny. 

6. Marzec zielony- niedobre plony. 

7. Słońce marcowe,owocom niezdrowe. 

8. Marzec,co z deszczem chadza,mokry czerwiec sprowadza. 

9. Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się 
śmieje. 
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10.  W marcu jak w garncu. 

11. Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze. 

12.  Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

13.  Czasem marzec się tak podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi. 

14.  Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 

15.  Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj deszcze ściele. 

 

Humor : 

 

-Dlaczego Miś Uszatek śpi na podłodze? 

-Bo klapnięte łóżko ma! 

 

-Tyko Chuck Norris potrafi rozmawiać z cyklopem w cztery oczy. 

 

-Czego powinien używać łysy do mycia głowy? 

-Najlepiej Cifa, bo nie rysuje powierzchni. 

 

-Co mówi kat ustawiając skazańca pod gilotyną? 

-Głowa do góry! 

 

-Czym różni się policjant od księdza? 

-Ksiądz mówi: Pan z wami, a policjant: Pan z nami. 

 

-Jak Królewna Śnieżka budzi siedmiu krasnoludków? 

-SevenUp!  

 

-Nie jedzą, nie piją a rosną? 

-Ceny. 

 

-Wiecie co górnik dostaje po śmierci? 

-3 dni urlopu, a potem z powrotem pod ziemię... 
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-Największa głupota świata...? 

-Kupić portfel za ostatnie pieniądze. 

 

-Co to jest bigos na winie? 

-Co się nawinie, to do bigosu! 

 

-Jak się nazywają żona i teściowa, siedzące razem w samochodzie? 

-Jest to oczywiście zestaw głośnomówiący. 

 

-Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? 

-Ten który ma większą głowę. 

 

-Czym się różni ryba piła od człowieka? 

-Tym, że ryba piła, a człowiek pił, pije i pić będzie. 

 

-Auto skręca w prawo. Która opona się najmniej zużywa? 

-Zapasowa. 

 

-Jak nazywa się jedna z dyscyplin Olimpiady Medycznej? 

-Rzut przeszczepem! 

 

-Co to jest: ma rogi, kopyta i się kurczy? 

-Skurczybyk! 

 

-Czym się różni murzyn od opony? 

-Jak się jej założy łańcuch to nie zacznie rapować... 

 

-Co Miś Uszatek je na kolację? 

-Pora na dobranoc. 

 

-Jaki jest skład chemiczny małżeństwa? 

-Mało zasad, dużo kwasów. 
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-Co oznacza skrót FIAT 126? 

-Fatalna Imitacja Auta Turystycznego 1-osobowego, 2-drzwiowego, 6-krotnie 
przepłaconego... 

 

-Co robi zamarznięta woda na chodniku? 

-Wyprowadza ludzi z równowagi! 

 

Słownik młodzieńczego slangu : 

 

FEJM- z angielskiego „fame”- sława. 

YOLO- skrót od słów You Only Live Once, oznaczających Żyje się tylko raz. 

SWAG- słowo pochodzi od angielskiego „swagger”, co oznacza iść dumnym krokiem, 
przechwalać się. 

SUCHAR- mało śmieszny, stary żart lub wypowiedź, która w zamierzeniu miała być 
zabawna. 

KK- wygodniejsza do napisania forma zwrotu ok, ok. 

POV- pochodzi od angielskich słów „Point Of View”, co oznacza punkt widzenia. 

OMG- pochodzi od angielskich słów „Oh My God”. 

HASHTAG- znak "#", dodawany na forach społecznościowych przy niektórych słowach. 

3K- inaczej 3 tysiące. 

ŻAL- sformułowanie używane przez młodzież, w celu pokazania swojego zażenowania 
daną sytuacją. 

ZNCS- zielono niebiesko czerwone serce, oznacza walkę z samym sobą i odnalezieniu 
sensu życia, dążenie do upragnionego celu. 

ABR- Absolutny Brak Rozumu. 

LOL- z angielskiego „Laughing Out Loud”, co oznacza głośno się śmiać. 

Agnieszka Waligóra 
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Opiekun: pani Marta Giza- Balawajder 

 

W następnym numerze kolejny komiks!!! 
Oprócz tego czeka Was niespodzianka!!! 

Nie przegapcie!!!  


