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Najnowszy numer
gazetki "Szkolne Echo"
już dostępny!!!

Uwaga!!!

Gazetka dozwolona do lat 13!

W OGNIU PYTAŃ...

Jeżeli jesteś
nauczycielem lub

masz więcej niż 13 lat
czytasz na własną

odpowiedzialność!!!

... pani Magda
Dymek.

Czy ma Pani
smartfona? Jakiego?
- I phone
Jakie lubi Pani
desery?
- czekolada
Jaki lubi Pani sport?
- ćwiczenia na
siłowni
Jakie lubi Pani
napoje?
- woda
Co Pani lubi robić w
wolnym czasie?
- słuchać muzyki
Jaki jest Pani

ulubiony program
telewizyjny?
- programy muzyczne
Jaką Pani lubi
książkę?
- „Dziewczyna z
pociągu”
Czy lubi Pani swoją
pracę?
- Tak.
Przerwa czy lekcja?
- Przerwa.
Piechotą czy
rowerem?
- Rowerem.

.

Historyczny remis 
Legia – Real!!! 

Opis meczu wewnątrz
gazetki! Przeczytaj

koniecznie!

http://horyniec-
zdroj.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/103329/swieto_niepodleglosci_11_listopada

http://gtxfitness.eu/przygotowanie-
motoryczne-zawodnikow-

11 listopada

11 listopada to najważniejszy dzień dla Polski. Jest to
narodowe Święto Niepodległości. 

Z tej okazji 10 listopada (czwartek) został zorganizowany w
naszej szkole apel dla klas 4-6. Śpiewane były na nim pieśni
patriotyczne z tamtego okresu. 

W drugim dniu obchodów tego święta, tj. 15 listopada
(wtorek) został zorganizowany konkurs pieśni patriotycznej
oraz uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości
prowadzony przez gimnazjum.

Słowo redaktora
naczelnego

Kochani!

Mamy przyjemność oddać
w Wasze ręce pierwszy
numer gazetki Szkoły
Podstawowej w Dębem
Wielkim!
Włożyliśmy dużo pracy w
reaktywację gazetki
szkolnej. Stworzyliśmy
nową redakcję, w której
skład wchodzą uczniowie z
klasy IVb i Vb.
Poczęstujcie się dawką
humoru i nabierzcie apetytu
na smakowite wypieki – to
wszystko w tym numerze
„Szkolnego Echa”.
Mamy nadzieję, że nasza
gazetka przypadnie Wam do
gustu i zostaniecie naszymi
stałymi czytelnikami!
Niech „Szkolne Echo”
rozchodzi się jak
najszybciej!

M.Ryszko
zdj. ze źródeł internetowych

zdj. źródła internetowe
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Zacznij dzień na wesoło!

Uśmiechnij się :)

Siedzą dwaj
uczniowie:
- Wiesz, czasem
ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się
pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi
przejdzie

-Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Marysiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w
drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Marysia odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie,
proszę pana.

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić
tyle błędów? - dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali
mi mama i tata.

Sławny profesor chirurgii z Genewy pyta doktora
Frankensteina:
Twój słuzący mówił mi, że potwór, którego
stworzyłeś zaczął w zeszłym miesiącu uczyć się
grać na skrzypcach. Jak mu idzie?

Całkiem nieźle, wczoraj mogłem wreszcie
sobie wyjąć watę z uszu.

Po klasówce z
matematyki
rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu
powie, że ściągaliśmy
od siebie.

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna
powinien zachować zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój
dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?

Kilku urwisów chce zaszokować nową
nauczycielkę, więc na początku lekcji zamiast w
ławce siadają na kaloryferze.
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już
wysuszycie bieliznę usiądźcie na swoich
miejscach

Przychodzi skrzat do
apteki i mówi:
-Poproszę aspirynę.
-Dobrze, zapakować?
-Nie, dziękuję,
poturlam.

Nauczycielka  języka
polskiego:
- Jak brzmi liczba
mnoga od słowa
niedziela?
- Wakacje, proszę pani!

http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/galeria-humoru/

http://www.zs-jablonna-lacka.republika.pl/skolniak/skol1005.htm

zdj. ze źródeł internetowych

zdj. źródła internetowe
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Gosia

Poznaj całą naszą redakcję!

Czy znasz nas wszystkich?

Pozostali członkowie
redakcji ujawnią się w
kolejnych numerach
"Szkolnego Echa"

...Dominik Adamczyk, Rafał Pajor, Klaudia
Paska... - przedstawią się już niedługo!!! :

Maksymilian Zagórski
Cześć! Nazywam się Maks. Jestem redaktorem
sekcji sportowej naszej gazetki. Lubię grać w piłkę
nożną. Kibicuję Legii. Nie lubię angielskiego. Lubię
grać w gta V. 

Oliwia Piotrkowicz
Cześć! Mam na imię Oliwia. Piszę głównie o
sporcie. Lubię placki ziemniaczane i kolor
niebieski. Mam brata Grzesia. Kibicuję Legii i
śpiewam w chórze szkolnym. Jestem miła i
przyjacielska.

Małgorzata Góral
Cześć! Mam na imię Gosia. Piszę w dziale
aktualności. Lubię rysować, kibicować Legii i grać
w Fifę 15,16 i 17. Mój ulubiony kolor to miętowy. 
Lubię też czytać książki i oglądać filmy. Jestem:
fajna, śmieszna, radosna, szalona, miła,
przyjacielska.

Franciszek Pudło
Cześć! Jestem Franek! Jestem redaktorem gazetki „Szkolne Echo”. Piszę o
historii szkoły, sporcie, aktualnościach i w dziale kulinarnym. Jestem
wiernym kibicem Legii. Moim ulubionym kolorem jest akwamaryna. Jestem
pewien, że moje artykuły wam się spodobają.

Paulina Grzybowska
Nazywam się Paulina i mam 10 lat. Chodzę do V klasy, moją
wychowawczynią jest pani Aldona Gorczyca. Lubię jeść cukierki i niektóre
owoce. Lubię słuchać muzyki, śpiewać i tańczyć. Lubię bawić się w
chowanego i w berka. W wolnym czasie, gdy jest ciepło biegam po
podwórku. Kocham zwierzęta, a najbardziej psy. Lubię nosić spodnie i bluzki.
Moje hobby to sport.

Artur Grzenda
Cześć! Jestem Artur, chodzę do klasy IVb. Jestem redaktorem działu
sportowego i humoru. Lubię auta i motocykle, oraz jeść placki jabłkowe i
pizzę. Mój ulubiony kolor to zielony.

Władysław Wrzesień
Jestem Władek
Wrzesień. Uczę się
dobrze, mam dużo 4 i
5. Lubię się uczyć i
chodzić do szkoły.
Lubię muzykę oraz
piłkę ręczną i nożną.
Dobrze gram w piłkę
nożną i ładnie
śpiewam. Często
czytam książki i gram
w planszówki.

Kacper Bielak
Jestem Kacper Bielak.
Mam 11 lat. Lubię
historię, gry i czytać.
Moje ulubione
przedmioty w szkole to
historia i język
angielski. W wolnym
czasie gram na
komputerze lub czytam
książki. Lubię
zwierzęta i jeść
czekoladę. Najbardziej
lubię piłkę ręczną. 

Poznajmy się! Ty też możesz napisać kilka słów o sobie, a my
to wydrukujemy na łamach naszej gazetki. 

Pisz na adres: gazetkaszkolneecho@gmail.com
lub przekaż tekst bezpośrednio komuś z redakcji!

Oliwia

Artur

Szymon

Kacper Franek

Szymon Woźnica
Cześć! Mam na imię
Szymon i jestem
redaktorem naszej
szkolnej gazetki
„Szkolne Echo”.
Jestem redaktorem
sportowym. Najbardziej
lubię grać w fifę i
kibicować Legii.

M.R.

M.Ryszko

M.R.

M.R.

M.R. M.R.
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Placek czekoladowo-orzechowy

(na blachę 40 x 40 cm)

Składniki:

200 g gorzkiej czekolady,
160 g orzechów pecan lub orzechów włoskich,
150 g mąki,
50 g mąki ziemniaczanej,
 320 g masła,
210 g cukru,
miąższ 1 laski wanilii,
szczypta soli,
5 jaj (M),
200 g gorzkiej lub mlecznej czekolady (kuwertury),
3 łyżki kakao w proszku,
tłuszcz do smarowania blachy.

Wykonanie:

1. Temperaturę w piekarniku ustawić na 150°C. Blachę do pieczenia
wysmarować tłuszczem. Gorzką czekoladę połamać i stopić w gorącej
kąpieli wodnej.
2. Orzechy grubo posiekać. Mąkę wymieszać z mąką ziemniaczaną i
posiekanymi orzechami. Masło, cukier, miąższ wanilii, szczyptę soli
oraz przestudzoną płynną czekoladę utrzeć mikserem na kremową
masę. Wbijać pojedynczo całe jaja.
3. Mąkę dodawać porcjami do masy czekoladowo-maślanej, w dalszym
ciągu ucierając. Utartą masę przelać na natłuszczoną blachę,
powierzchnię wyrównać. Blachę z ciastem włożyć do nagrzanego
piekarnika na ok. 50 min.
4. Upieczone ciasto wyjąć z piekarnika i nieco przestudzić.
5. Przygotować polewę: gorzką kuwerturę przewidzianą do dekoracji
ciasta rozpuścić, a następnie jeszcze gorącą, płynną masą czekoladową
posmarować całą powierzchnię ciasta, lekko wygładzić.
6. Z grubego papieru lub kartonu powycinać cienkie paseczki. Kiedy
tylko polewa stężeje, paski papieru układać na wierzchu ciasta,
dekoracyjnie je krzyżując, a następnie grubo posypać kakao. Ciasto
pokroić na kwadraty szerokim nożem, maczając go za każdym razem w
gorącej wodzie. Usunąć paski papieru.

(Źródło: „Wielka Księga Ciast”, z niemieckiego przełożyła Małgorzata
Mirońska, wydawca: KDC Klub dla Ciebie)

Franek P.

wyd. kdc

http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-
informacje/artykuly/art,Czekolada-wlasciwosci-historia-rodzaje-i-

z książki "Wielka Księga Ciast"

zdj. źródła internetowe
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Jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń
ostatnich tygodni - zdaniem naszych redaktorów...

Szkolny sport

http://gtxfitness.eu/przygotowanie-motoryczne-zawodnikow-do-gry-w-pilke-nozna-w-systemie-
gtx-training/

W dniu 2 listopada
odbył się mecz Legia
Warszawa kontra
Real Madryt. Już w 1
minucie otwierającą
bramkę strzelił dla
Realu Gareth Bale
pięknie wkręcając
piłkę do bramki. W 35
minucie Karim
Benzema trafił bramkę

dla Realu. 40 minuta -
Vadis Odjidja-Ofoe
strzela bramkę dla
Legii. Miroslav
Radović trafił dla Legii
w 58 minucie. 83
minuta - Tchibo Moulin
trafia dla Legii. Mecz
został prawie
przesądzony, gdy
Kovacić w 85 minucie

strzelił wyrównującą
bramkę na 3-3 dla
Realu.
  KILKA SŁÓW
PODUSMOWANIA
Michał Pazdan
wyczyścił wszystko
(w sumie było to do
przewidzenia).
Ronaldo w dwumeczu

nie strzelił Legii ani
jednej bramki.
Real nie wyszedł
obroną z pierwszej
jedenastki (Daniel
Carvajal, Pepe, Sergio
Ramos, Marcelo).
Gol Garetha Bale’a nie
był w pierwszej piątce
najszybszych

goli strzelonych w
Lidze Mistrzów.

http://www.legia.sport.pl/legia/1,139320,20505528,oficjalnie-
vadis-odjidja-ofoe-nowym-zawodnikiem-

http://www.legia.net/wiadomosci,53471-
miroslav_radovic_nastepny_w_kolejce.html

http://legia.com/aktualnosci/thibault-moulin-
zawodnikiem-legii-warszawa-52195

Już wkrótce ukaże się
świąteczne wydanie
„Szkolnego Echa”… A w nim
konkurs z nagrodami! Nie
przegap!!!

W naszej szkole
prowadzone są zajęcia
sportowe na bardzo
wysokim poziomie.
Nauczyciele
wychowania
fizycznego: pan
Grzegorz Wojda i
Maciej Kośmider
dokładają wszelkich
starań, żebyśmy byli
wysportowani i silni.

Ćwiczymy na małej
sali gimnastycznej i na
hali sportowej.
Oprócz zwykłych zajęć
wf, w szkole są różne
sportowe zajęcia
dodatkowe: sks,
kolarstwo, taekwon-do,
treningi piłki nożnej.

Napisz do nas!!!

Pragniemy, abyś Drogi Czytelniku tworzył to
pismo razem z nami! Obudź w sobie żyłkę
dziennikarską i zacznij pisać własne teksty!
Czytałeś ciekawą książkę? Świetnie! Napisz
recenzję i prześlij nam! Jesteś świadkiem
niecodziennej sytuacji? Opisz ją i przyślij nam! 

Nasz adres e-mail
gazetkaszkolneecho@gmail.com

A może piszesz wiersze? Opowiadania??
 Rysujesz? ? ? Nie chowaj swojej twórczości do
szuflady – przyślij ją do nas! Gwarantujemy
anonimowość, jeśli wstydzisz się jeszcze ujawnić
:) Śmiało!
 Zbliża się okres świąteczny – zachęcamy do
składania życzeń na łamach naszego pisma!
Możecie pozdrowić swoich ulubionych
nauczycieli, wychowawców, panie woźne lub
kolegów czy koleżanki.
Treść życzeń prześlijcie na nasz adres e-mail, lub
zapiszcie na karteczce i przekazujcie redaktorom
„Szkolnego Echa”.

zdj. źródła internetowe

zdj. źródła internetowe
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