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Witamy! 

Chcesz aby twój artykuł się 

tu znalazł ? 

Skontaktuj się z głównymi 

naczelnymi gazetki: 

Jola Kurzeja 

Gabrysia Jurkowska 

Agata Kulig 

K l a s a  V I   

W tym numerze: 

Witamy w pierwszym tegorocznym wydaniu gazetki Szkoła.pl. W tym roku 

redaguję ją klasa VI ( czyli zeszłoroczna V ) rok temu było trochę inaczej, 

bo redagowały ją klasa V ( my! ) i VI. Dlatego ta będzie lepsza niż w tam-

tym roku :D W naszej gazecie będziecie mogli przeczytać o tym co działo 

się w szkole i zobaczyć najnowsze trendy mody. Po raz pierwszy w gazetce 

znajdziecie artykuł z przepisami „Tomek gotuje”. Dla osób, które interesują 

się muzyką mamy Top 10 piosenek, gdzie znajdziecie najciekawsze piosenki z 

minionego miesiąca. Jeśli lubicie czasem się pośmiać mamy dla was stronę 

poświęconą żartom a jeśli wolicie rozrywkę też znajdziecie ją w naszej gaze-

cie. Mamy także artykuł z ciekawostkami. Nie zapomnieliśmy o chłopcach, 

gdyż specjalnie dla nich jest strona ,,Sport”. Bardzo zachęcam was do 

przeczytana tego i innych wydań naszej gazetki Szkoła.pl .  

G.J 

Kulinarne przepisy mistrza kuchni 

Tomka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Czytaj na str.6! 

Szkolny samorząd uczniowski już wybrany! 

Czytaj na str
. 3! 

Klasa VI 
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 Z życia Szkoły 

 Gabrysia      

Jurkowska 

       G.J 

Moda  

  Ania Stec  

      A.S 

Rozrywka 

 Agata Kulig 

   A.K 

Top 10 Piosenek  

         Magda Konopka 

                    M.K 

Sport 

   Kamil Tworek 

        K.T 

Humor 

  Rafał 

    Drabik 

        R.D 

       Montuje 

     gazetkę 

    Jola  

   Kurzeja  

  J.K 

Tomek Gotuje!  

     Tomek 

         Sopata 

             T.S 

Ciekawostki 

  Patryk Gałysa 

      P.G. 

Ciekawostki 

   Radek Żyła 

      R. ż 

W tym Roku Gazetkę pro
wadzi TYLKO klasa VI! 

J.K 
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Z Życia Szkoły 

Wybory Do samorządu 

02.09.2013 r. wszyscy wróciliśmy do szkoły po wakacjach. Najpierw odbyła się msza w 

kościele, a potem akademia w szkole. W 3-cim tygodniu odbyły się wybory na przewod-

niczącego szkoły. Znowu zaczęło się oklejanie ścian szkoły plakatami i rozdawanie cu-

kierków. Każdy uczeń, który startował miał bardzo ciekawe obietnice wyborcze. W koń-

cu po długom oczekiwaniu obyły się wybory. Walka była bardzo zacięta. Po napiętym 

oczekiwaniu wreszcie zostały ogłoszone wyniki:  

 

Anna Stec – przewodnicząca  

Patryk Gałysa – zastępca przewodniczącej 

Marta Faron – Skarbnik 

Gabriela Jurkowska – sekretarz  

Radosław Żyła – członek zarządu   

 

Szczególne gratulacje otrzymuje Ania Stec, bo bardzo trudno utrzymać swoją pozycję z 

roku na rok! 

Mamy nadzieję, że nasz nowo wybrany samorząd będzie się dobrze sprawował.  

Wycieczka do wioski indiańskiej 

Nie dawno młodsze klasy wybrały się na wycieczkę do wioski indiańskiej . Dowiedzieli się tam o 

kulturze Indian, oraz o ich historii.  Zwiedzali tipi czyli ich namioty. Poznali różne obyczaje. 

Nauczyli się piosenki. Strzelali z łuków, robili dla siebie naszyjniki itp. Podczas gdy oni dobrze 

się bawili, starsze klasy musiały siedzieć w szkole i się uczyć.  Bardzo chętnie też wybrały by 

się na taką wycieczkę. No, ale cóż … może kiedyś pojedziemy. W każdym razie po powrocie 

humory dopisywały naszym kolegom. Trzeba to kiedyś powtórzyć.  

 

G.J 
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Moda 

PŁASZCZE 
W tym roku najlepiej włożyć 

ciepły płaszczyk. Ładny i ciepły. 

Najlepsze kolory to czerwony 

albo czarny, lecz to już własny 

wybór. Takie płaszcze można 

kupić w wielu sklepach zazwyczaj 

po 50 zł może mniej . 

CZAPKI 
Teraz polecam czapki cubus  

to czapki ze zwisającym 

tyłem, bardzo modne.  Najlep-

sze kolory to czarny i szary ale 

inne też są ładne . Przykład takiej 

czapki jest powyżej. 

BUTY 
Sezon jesień zima 2013/14 

ponownie będzie należał do bot-

ków i masywnych butów typu 

biker z ogromną ilością klamer, suwaków i 

sprzączek. Popularne sieciówki zaprezento-

wały już swoje propozycje na nadchodzący 

sezon. Znajdziemy 

wśród nich zarówno 

klasyczne modele, jak i 

ciekawe propozycje 

rodem ze światowych 

wybiegów ! Kosztują 

około 40-80 zł . 

BLUZKI 
Bluzki radzę ubrać ciepłe. Teraz są modne bluz-

ki na bok czyli z odsłoniętym 

ramieniem, albo takie kla-

syczne. Kolory to raczej 

szary ale zależy od gustu. 

Polecam bluzy z: Reserved , Cropp, 

Haus i H&M . 

A.S 
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Rozrywka 

1. Rozwiąż krzyżówkę 

2. Rozwiąż  krzyżówkę 

HASŁO: 

HASŁO: 
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3. Przejdź labirynt 

4. Rozwiąż Rebus 

HASŁO: 

A.K 
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Top 10 piosenek 

1. Avicii - Wake me up  

2. Ewa Farna - Znak  

3. Lady GaGa - Applause  

4. Robin Tickie - Blurred Lines  

5. Dan Balan - Lendo Calendo  

6. DJ Antonine - Ma Cherie  

7. Enej - Symetryczno-Liryczna  

8. Gabry Ponte FT. Shaggy - Sexy Swag  

9. James Arthur - Impossible  

10. Red Lips - To co nam było  

Z Życia gwiazd... 

Wczoraj Doda pojawiła się w Krakowie na otwarciu sklepu Media Expert. Gwiazda wystąpiła w 

kołnierzu ortopedycznym. Przypomnijmy, że piosenkarka 8 września uległa wypadkowi w trak-

cie swojego koncertu w Mszanie na Dolnym Śląsku. Wokalistka spadła ze sceny i straciła 

przytomność. 

Kołnierz Królowej był oczywiście wyjątkowy! Został on pokryty tym samym materiałem, z 

którego wykonano spódniczkę piosenkarki. Czarna skóra i ćwieki to bardzo oryginalne zdobie-

nie kołnierza! 

Artystka miała na sobie sweter, który odkrywał jej ramię, króciutką spódniczkę i czarne 

kozaki. Do stylizacji dobrała futrzaną torbę. *Doda wyglądała świetnie.  

A więc niech powraca do zdrowia :) 

Sport 
W dniu 24 września 2013r w Maszkowicach odbyły się Indywidualne Gminne Biegi 

Przełajowe. Wśród wszystkich zawodników naszej szkoły najlepsze wyniki osiągnęła 

Katarzyna Słabaszewska z klasy IV oraz Michał Piszczek z klasy V, którzy zajęli II 

miejsca w swoich kategoriach wiekowych i zakwalifikowali się do zawodów powiato-

wych.  

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Mecz drugiej kolejki Ligii Europy – Legia Warszawa – Apollon Limassol 

03.10.2013 r. Legia Warszawa zagrała mecz drugiej kolejki Ligii Europy z zespołem cypryjskim Apollon 

Limassol. Po pierwszej połowie remisowaliśmy 0 : 0, niestety w drugiej połowie bramkę strzelił zawodnik  

Apollonu – Sangoy. Polski zespół nie zdołał doprowadzić nawet do remisu i przegraliśmy mecz 0 : 1. 

W dwóch meczach fazy grupowej Legia nie zdobyła ani jednego punktu. Podopieczni Jana Urbana ulegli Lazio 

Rzym i Apollonowi  

Mistrzostwa Europy w siatkówce 2013 r. 

Rosjanie zostali mistrzami Europy w siatkówce, wygrywając w finale z Włochami. 

Turnieje odbywały się w Polsce. Brąz wywalczyli Serbowie, a czwarte miejsce 

Bułgarzy. Niestety Polski zespół nie dotarł do rozgrywek półfinałowych.  

M.K 

K.T 



Ciekawostki 
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54-letnia Janice "Lokelani" Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele dostała co prawda prawo 

jazdy i stanowy dokument tożsamości (state ID), ale bez imienia i z obciętą ostatnią 

literą nazwiska. 

 

Urzędnicy tłumaczyli jej, że oba dokumenty mają miejsce w odpowiednich rubrykach je-

dynie na 35 liter i wobec tego nie mogli postąpić inaczej. 

 

Kobieta poczuła się poszkodowana i napisała list z prośbą o pomoc do burmistrza Honolulu 

i jednej z członkiń rady miejskiej. 

 

"Powiedziałam, chwileczkę, to nie moja wina. To jest wina władz, że nie mam dokumentów 

z moim poprawnie napisanym nazwiskiem" - zwierzyła się Janice dziennikarzom. 

 

Jej prośba została odrzucona ponieważ okazało się, że także oprogramowanie komputero-

we używane do druku oficjalnych dokumentów nie przyjmuje nazwisk złożonych z więcej 

niż 35 liter. 

 

Nazwisko Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele ma właśnie 35 liter oraz specjalny znak 

używany w alfabecie hawajskim o nazwie "okina". Janice nosi to nazwisko po mężu, który 

zmarł w 2008 r. Długie nazwiska i imiona nie są na Hawajach rzadkością. 

 

Rzeczniczka Wydziału Transportu w Honolulu, Caroline Sluyter obiecała jednak zmiany. 

Do końca tego roku wydawane dokumenty będą miały miejsce na 40 liter imienia i nazwi-

ska oraz 35 liter na drugie imię.  

Muchomor sromotnikowy, jest najbardziej trującym organizmem naturalnie 

żyjącym w Polsce. Jeden owocnik może wytruć całą rodzinę. Nasz organizm 

nie potrafi rozkładać substancji trujących w nim zawartych – powiedział 

PAP prof. Andrzej Grzywacz z SGGW.  

Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele….. 

Muchomor sromotnikowy 

- Kto tak majętny, że nosi w kieszeni czek na 2 miliony dolarów, jeździ naszym me-

trem? - dziwił się dyżurny szef popołudniowej zmiany w metrze madryckim Jose Manuel 

del Cura w rozmowie z dziennikarzami.  

- Widocznie jest takie szybkie i wygodne - dodał przytomnie. Portfel należy do Ame-

rykanina z Kalifornii, zawiera również karty kredytowe i prawo jazdy. Znaleziono go w 

środę wieczorem podczas kontroli technicznej składu pociągu. Cały pociąg trzeba było 

wycofać z linii, ponieważ, jak się okazało, portfel uwiązł w mechanizmie zamykającym 

drzwi wagonów.  

 

Portfel z czekiem na 2 miliony dolarów znaleziony w madryckim metrze 

R.Ż 
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Tomek  

Gotuje 

Ciasteczka 

Składniki: 

3 szklanki mąki. 

1 margaryna. 

2 żółtka. 

3 łyżki śmietany. 

 

Wykonanie: 

Wszystko posiekać nożem, wyrobić, włożyć do lodówki na 2 godziny. 

Następnie wykroić ciasteczka, smarować z 1 strony białkiem i cu-

krem. 

 

Smacznego! :) 

T.S 
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Redaktorzy naczelni:  

 

Jola Kurzeja ( J.K ) 

Gabrysia Jurkowska ( G.J ) 

Agata Kulig ( A.K ) 

Pozostali Redaktorzy:  

 

Ania Stec ( A.S ) 

Tomek Sopata ( T.S ) 

Kamil Tworek ( K.T ) 

Radek Żyła ( R.Ż. ) 

Magda Konopka ( M.K ) 

Patryk Gałysa ( P.G. ) 

Rafał Drabik ( R. D ) 

Na polanie w lesie pasą się krowy. Nagle zza drzewa wychodzi zajączek i 

mówi: 

- Witam szanowne króweczki! Czy jest może między wami jakiś cwania-

czek? 

- Nieee - odpowiedziały zdziwione krowy. 

- No to zrzuteczka po 5 złotych od każdej! 

Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Zdenerwowane krowy wysłały dele-

gację do lisa. 

- Ty lis, zajączek wyłudza od nas gotówkę, chodź i zagraj dla nas cwa-

niaczka. Lis się zgodził. Trzeciego dnia krowy znów pasą się na polanie. 

Przychodzi zajączek: 

- Witam szanowne panie. Czy jest pomiędzy wami jakiś cwaniaczek? 

Lis wstaje i mówi: 

- Jestem, a co mały? 

W tym momencie zza drzew wychodzi niedźwiedź. 

- A nic, krówki jak zwykle po "piątalu", a cwaniaczek 15!  

Humor 
 

W szkole. 

- Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trza było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- O rany, a ja przepisałem  

Zrobiłeś zadanie? 

- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem 

wszystko w domu robić... 

- Siadaj, dwója! A ty Witku, zrobiłeś zadanie? 

- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu... 

- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z wię-

zienia, taka balanga była, że szkoda gadać! 

- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, 

trója.  

Po meczu trampkarzy trener mówi do jednego z chłopców z drużyny: 
- Czy wiesz co to jest współpraca? Co to jest zespół? 
Chłopczyk potakuje. 
- A czy rozumiesz jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? 
Chłopczyk znów przytakuje. 
- Więc, kiedy sędzia odgwizduje twój faul, rozumiesz, że nie wolno 
się z nim kłócić, przeklinać i kopać go? 
Mały piłkarz znów pokornie kiwa głową ze zrozumieniem. 
- W porządku - mówi trener. - To teraz idź, proszę, i wytłumacz to 
swojej mamie.  

Mama pyta Jasia: 
- Jasiu dlaczego nie bawisz się już z Kaziem? 
- Mamo, a czy ty byś chciała się kolegować z kimś kto pali, 
pije i przeklina? 
- Nie Jasiu. - odpowiada dumna mama. 
- No widzisz. Kaziu też nie chce.  

Kontakt:   
 
 

jolka3244@wp.pl  

agatakulig@onet.pl  

gabrysiajurkowska@vp.pl 

Wydawca :D  
 

Pan Jacek Gałysa 

Gazetka zrobiona przez klasę VI 

R.D 


