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GAZETKA SZKOLNA 
 

„Echo szkolne”  
 

W tym numerze: 

 Kalendarium szkolne 

 Życzenia na Dzień Babci i Dziadka 

 Co robić w ferie zamiast leniuchować??? 

 Prosty przepis na... pyszne kakao z bitą śmietaną! 

 Polecane książki dla każdego! 

 Piosenki  

 Kawały :D 

 

 

 

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka 

Babcia: 

Kto mnie może kochać więcej? 

Zmarznę - grzejesz moje ręce 

Zszywasz spodnie, budzisz rano 

Miód smarujesz mi na chlebie 

Ty mnie kochasz – a ja babciu 

Bardzo, bardzo kocham Ciebie. 

 

Dziadek: 

Krótki mój wierszyk i mowa krótka,  

bo jestem dziadku bardzo malutka/i. 

Kiedy urosnę, dziadku jedyny, 

będę Ci życzyć przez dwie godziny. 

A teraz tylko te słówka powiem, 

niech Bóg dziadziunia obdarzy zdrowiem,  

niech dziadzio drogi żyje wiek cały,   

i wciąż pamięta o wnusi małej.                                                    

 

Kalendarium 

Styczeń, 2014 r. 
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1 I- Nowy Rok 

6 I- Objawienie Pańskie; Święto Trzech Króli 

11 I-wyjazd kolędników misyjnych do Dębicy 

21 I- Dzień Babci 

22 I- Dzień Dziadka 

25 I- Akademia na Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole 

 

Jak spędzać czas w ferie???  

 

I w końcu ferie! Tak długo oczekiwane przez wszystkich uczniów. Jedni wyjeżdżają do 

rodziny albo rodzina przyjeżdża do nich, drudzy spotykają się z przyjaciółmi, a inni po 

prostu siedzą w domu. I właśnie dla tych ostatnich przygotowałam  kilka propozycji na 

urozmaicenie wam życia. Oto one: 

 Jeżdżenie na nartach, sankach, snowboardzie, sankach itp., to świetna rozrywka. 

Można sobie robić różne trasy do zjeżdżania, ścigać się, itp. Wystarczy tylko puścić 

wodze wyobraźni! 

  Kolejnymi przyjemnymi zajęciami są wyjazdy na basen. Najbliższy znajduje się  

w Limanowej, a oto ceny: 

 

Bilet bez limitu czasu pobytu normalny: 14,00zł 

Bilet bez limitu czasu pobytu ulgowy*: 12,00zł 

Młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych min. 15 osób- 5,50zł/ godz. 

(dopłata 0,45zł/ 5 min.) 

Zakłady pracy oraz bilety grupowe min. 15 osób- 7,00zł/godz. (dopłata 0,60zł/ 5 min.) 

 

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży, studentom do 26-go roku życia, rencistom, 

emerytom oraz osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki za okazaniem dokumentu 

upoważniającego do korzystania z ulg. 

Więcej informacji uzyskacie na www.pływalnia.limanowska.pl/cennik.html 

Dzieci do lat 4 - wstęp bezpłatny. 

 

 Śmiech, strach, przyjemny dreszczyk emocji... Chyba wszyscy lubią kino, no bo 

czemu by nie pojechać do kina w Limanowej skoro blisko i tanio? Bilet kosztuje 

15zł. A więcej dowiecie się na: limanowa.naszemiasto.pl/tag/kino-limanowa-ceny-

biletów.html 

 A obok kina...lodowisko! 3 złote za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę. Nie 

zapomnijcie też o podbitej legitymacji. 

 

A gdy powyższe propozycje wam nie pasują, to możecie grać w gry planszowe, czytać 

książki i gotować. Ale o gotowaniu i książkach to później... 
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Kakao z bitą śmietaną 

Składniki (dla 4 osób): 

1 litr mleka 

4 łyżki kakao (rozpuszczalnego) 

4 łyżki cukru wanilinowego 

1/4 litra śmietanki (do ubicia) 

1 łyżka cukru 

  

Sposób wykonania: 

Śmietankę należy ubić z cukrem i wstawić do lodówki. Zagotowane mleko trzeba dokładnie 

wymieszać z kakao i cukrem wanilinowym. Następnie przelać do kubeczków, a na wierzchu   

położyć ubitą śmietankę. Przed podaniem można posypać wiórkami czekoladowymi. 

Smacznego! 

 

Polecane książki: 

 

Dla 0-3: 

Maria Krüger - „Karolcia” 

Janina Porazińska - „Kozucha kłamczucha” 

Adam Bahdaj - „Pingwin Pik-Pok” 

A. A.  Milne - „Kubuś Puchatek” 

 

Pingwin Pik-Pok to książka o eleganckim pingwinie, który chciał posłuchać śpiewu słowika  

i powąchać fiołki. Pewnego dnia spotyka kaczkę i zaczynają się jego niezwykłe przygody... 

 

Dla 4-6: 

Maria Krüer - „Ucho, dynia, 125!” 

Jadwiga Korczakowska - „Spotkanie nad morzem” 

Frances H. Burnett - „Tajemniczy ogród” 

René Goscinny i Jean-Jacques Sempé - „Mikołajek” 

 

Mikołajek to mały urwis, który tak jak my chodzi do szkoły, ma kolegów i razem z nimi 

rozrabia... 

 

Dla gimnazjum: 

J. R. R. Tolkien - „Hobbit czyli tam i z powrotem” 

J. R. Rowling - „Harry Potter” 

Zbigniew Nienacki - „Pan Samochodzik” 

Clare Cassandra – „Dary Anioła” 
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Piosenki 
 

 One Republic - Something I need” 

 One Direction - ” You & I” 

 Eminem feat Rihanna - ”The Monster” 

 Pitbull feat Ke$ha -  „Timber” 

 U2-”Ordinary love” 

 

Mini wikipedia  

Rihanna – urodzona 20 lutego 1988 roku w Saint Michael. Barbadoska artystka, 

wokalistka wykonująca muzykę z ogranicza popu i r&b modelka, aktorka i projektantka 

mody. 

 

Najsłynniejsze piosenki: 

 „Umbrella” 

 “S&M” 

 “California King Bed”  

 “Ti amo” 

 “We found love” 

 “Stay” 

 

Marshall Bruce Mathers III (Eminem) – urodzony 17 października w St. Joseph. 

Amerykański raper, producent oraz aktor. Członek amerykańskiej grupy hiphopowej D12 

oraz część duetu hiphopowego z Detroit –Bad Meets Evil, który tworzy wraz z Royce da 

5'9". Trzynastokrotny zdobywca Nagrody Grammy oraz laureat Oscara. 

 

Najsłynniejsze piosenki: 

“ Space Bound” 

“ Mockingbird” 

“ Not Afraid” 

“ Lose Yourself” 

“ Without Me” 

 

 

Kawały  

Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 

- Co to jest? 

- Szkielet. 

- Czego? 

- Zwierzęcia. 

- Ale jakiego? 

- Nieżywego!  
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Przybiega dziecko na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko ! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

 

Do policjanta podbiegają dwaj zdyszani chłopcy. 

- Panie policjancie! Nasz nauczyciel! 

- Co mu się stało? Miał wypadek? 

- Nie! Źle zaparkował! 

 

Pod drzewem stoi słoń, a nad nim, na gałęzi siedzą 3 mrówki i krzyczą: 

- Ćwok! Niemota! 

Słoń kopie w drzewo i jedna mrówka spada mu na kark, a pozostałe krzyczą: 

- Zdzisiu, Zdzisiu! Zaduś drania! 

 

 

Przychodzi baba do lekarza ze śledziem na plecach i mówi: 

- Panie doktorze coś mi dolega 

- Co? 

- Ktoś mnie śledzi  

 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę!  

 

 

Nauczycielka po latach spotyka ucznia 

- No co tam teraz robisz?? 

Uczeń: 

- Wykładam chemię 

- Ooo, no proszę. A gdzie?? 

- W biedronce. 
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