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Echo Szkoły 
Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie            1/2018 

 

 

rys. Maja Grembowska 

Witajcie drodzy czytelnicy! 

Za nami ferie, przed nami cały semestr nauki, no, 

może z małymi przerwami... 

Za oknem ciągle zimowa aura, ale my już 

czekamy na wiosnę, ciepło, słońce i zielone 

drzewa… Przygotowaliśmy dla Was kolejny 

numer gazetki. Jak zwykle liczymy na Wasze 

ciepłe przyjęcie, bo przy lekturze „Echa Szkoły” 

nie można się nudzić: przeczytacie ciekawy 

wywiad z Panią Wicedyrektor, interesujące 

walentynkowe opowiadanie, blog naszych 

szalonych koleżanek… Oprócz tego 

proponujemy solidną porcję zabawy – quiz  z 

nagrodami. Zapraszamy do czytania! 

Anita Zakrzewska 

W numerze: 

Miesiąc luty obfituje w pewne daty… 

Bezpieczne ferie 

Co w szkole piszczy 

Blog 

Wywiad z Panią Wicedyrektor 

Igrzyska 

Karnawał 

Kącik literacki 

Zdrowy styl życia 

Skoki narciarskie 

Kuchnia naszych uczniów 

Nasze recenzje 

Quiz 

Humor 
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Miesiąc luty obfituje w 

pewne daty ważne dla nas, 

bo… 

2 lutego obchodzony jest Dzień 

Handlowca. 

4 lutego obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. 

W lutym obchodzony jest corocznie Dzień 

Bezpiecznego Internetu - zawsze we 

wtorek. 

14 lutego obchodzone są Walentynki, czyli 

Dzień Zakochanych (ang. Valentine's Day 

lub Saint Valentine's Day). 

W ostatni czwartek poprzedzający Wielki 

Post obchodzony jest Tłusty Czwartek, 

czyli zapusty. Jest to święto ruchome, 

które w zależności od roku wypada 

najwcześniej 30 stycznia, a najpóźniej  

4 marca. 

21 lutego obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego. Święto zostało 

ustanowione w 1999 roku przez UNESCO. 

23 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień 

Bez Łapówki. 

26 lutego 1927 roku oficjalnie 

ustanowiono Mazurek Dąbrowskiego 

hymnem Polski. 

Warto o tych datach pamiętać! 
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Bezpieczne ferie! 

Ferie zimowe to czas, na który 

wszyscy z nas czekają zaraz po nowym 

roku. Podczas 14 wolnych dni możemy 

zrobić naprawdę dużo! Jazda na nartach, 

łyżwach, sankach, lepienie bałwanów i 

bitwy na śnieżki to chyba najczęściej 

uprawiane sporty i zabawy. Jednak musimy 

uważać, ponieważ nigdy nie wiadomo, co 

może nas spotkać. Zawsze powinniśmy być 

odpowiednio zabezpieczeni. Ochraniacze, 

kask i ciepłe ubranie to podstawa.  

Nawet jeśli jesteśmy ,,mistrzami 

nart”, może nam się podwinąć noga. 

Noszenie ochraniaczy to nie wstyd! Mogą 

one nam uratować życie. Nie raz byłam 

świadkiem zderzenia lub upadku. Warto też 

się orientować i szybko reagować. Gdy 

czujemy, że nie jesteśmy gotowi na zjazd z 

najwyższej góry, lepiej poćwiczyć na 

niższych wzniesieniach. Łyżwy to sport 

równie niebezpieczny, ale także bardzo 

przyjemny. Kask i ochraniacze na kolana są 

niezbędne. Sama, wchodząc na lód, nie raz 

na nim ,,usiadłam”. Na szczęście tylko 

lekko się potłukłam, ale mój tata powiedział 

bardzo ważną rzecz: ,,Gdy tylko upadniesz, 

chowaj ręce i wstawaj”.  Na lodowisku 

musimy uważać, gdyż łyżwy mogą nam 

przejechać po palcach, co nie jest 

najprzyjemniejsze.  

Nieważne, jaki sport lub gdzie go 

uprawiamy. Pamiętajmy, aby zawsze być 

zabezpieczonym, uważnym i ostrożnym. 

 

Wiktoria 

 

 

http://glogowextra.pl/wp-

content/uploads/2018/01/ferie-zimowe2.jpg 

 

 

http://glogowextra.pl/wp-content/uploads/2018/01/ferie-zimowe2.jpg
http://glogowextra.pl/wp-content/uploads/2018/01/ferie-zimowe2.jpg
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Co w szkole piszczy? 

 10 stycznia klasy 4 udały się 

do Teatru Ludowego na 

sztukę pt. „Kot w butach”. Po 

spektaklu uczniowie spotkali 

się z aktorami – odtwórcami 

ról w przedstawieniu. 

 12 stycznia odbył się konkurs 

,,krakowska matematyka’’. 

 16 stycznia odbył się konkurs 

,,Pingwin” z matematyki. 

 23 stycznia nastąpiło 

zakończenie I okresu. 

 24 stycznia klasy 5 i 6 udały 

się do Teatru Współczesnego 

na spektakl pt. „Wyspa 

skarbów”. Po przedstawieniu 

jedna z aktorek grających w 

sztuce poprowadziła 20 – 

minutowe warsztaty na temat 

gry aktorskiej. 

 W styczniu odbyły się w 

szkole etapy rejonowe 

Małopolskich Konkursów 

Przedmiotowych: z j. 

polskiego, j. angielskiego i 

matematyki. 

 1 lutego 4 uczennice z klas 6 i 

7 udały się na konkurs 

recytatorski do Szkoły 

Podstawowej nr 158. 

 5 lutego odbyła się 

karnawałowa dyskoteka dla 

klas 1 - 3 i 4 – 7, 

przygotowana przez Radę 

Rodziców. 

 5 lutego odbył się również 

konkurs z języka angielskiego 

,,Gloria”. 

 5 lutego składane były prace: 

lapbooki i bryły przestrzenne 

z matematyki. 

 

 

 5 lutego w klasach 4 odbyła 

się prelekcja przedstawiciela 

Policji dotycząca 

cyberprzemocy. 

 W lutym klasy 4 b i 5 b 

uczestniczyły w wyjeździe do 

Sieprawia. Obie klasy biorą 

udział w projekcie „Pierwsze 

kroki na śniegu”. 

 10 lutego rozpoczęły się ferie 

zimowe. Mamy nadzieję, że 

wszyscy uczniowie spędzili je 

ciekawie. 

 

Opracowała: Karolina 

Kucharska 
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Hej wszystkim tu znowu my <3 

Dziś opowiemy Wam o wielkiej bitwie 

muserów (muser battle), która była w 

Krakowie w galerii M1, 20.01.18r. Pewnie 

cześć z Was tam była, ale chcemy Wam 

opowiedzieć, co my robiłyśmy przez te kilka 

godzin, a naprawdę były to najlepsze chwile 

w naszym życiu, ha, ha. 

Może zaczniemy od tego, że razem z nami 

wybrała się tam nasza koleżanka, którą 

pozdrawiamy i  internetową koleżanka (jej 

imienia chyba nie musimy podawać, bo to 

chyba nieistotne ). Liczy się to, że żeby się z 

nami spotkać, jechała pięć godzin 

(372km.)<3. 

Oficjalny start imprezy był o 12:00. Była tam 

masa młodzieży i tych "fejmów", czyli 

sławniejszych osób, które każdy chciał 

zobaczyć, haahh, naprawdę współczujemy 

osobom ,które przyjechały na zakupy do 

galerii, bo było tyle ludzi, że ciężko było iść, 

nie zahaczając o kogoś.  

Śmiało możemy powiedzieć, że to był jeden 

z najlepszych dni w naszym życiu i że z 

chęcią przeżyłybyśmy go jeszcze raz, ale 

teraz już się z Wami żegnamy. Papa<3 
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Poznajmy nową Panią 

Wicedyrektor 

 

Klaudia Śledziewska: Witam jestem z gazetki 

szkolnej. Chciałabym zadać Pani kilka pytań. 

Od ilu lat jest Pani pedagogiem? 

Pani Wicedyrektor Magdalena Górska: Jestem 

pedagogiem od 11 lat, a od 10 lat pracuję w naszej 

szkole. 

K.Ś.: Słyszałam, że wcześniej też Pani była 

wicedyrektorem, czy to prawda? 

M.G.: Tak, to prawda. W 2011 roku pełniłam 

przez krótki czas funkcje wicedyrektora, w 

zastępstwie za ówczesną panią wicedyrektor, 

Bożenę Sadowską. Wy wtedy, Drogie 

Redaktorki, chodziłyście do klasy pierwszej. 

K.Ś.: Czy praca dyrektora polega na tych samych 

obowiązkach? 

M.G.: Jeśli chodzi o porównanie obowiązków 

wicedyrektora szkoły z obowiązkami na 

stanowisku nauczyciela, to jest to spora różnica. 

Będąc na obecnym stanowisku, spędzam mniej 

czasu z Wami, a więc czas pracy z uczniami jest 

krótszy niż na stanowisku nauczycielskim. Ten 

pozostały czas wypełnia za to bieżąca organizacja 

pracy szkoły, czyli opracowania tygodniowych 

rozkładów zajęć, dyżurów w czasie przerw, 

przydzielanie zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli, organizacja imprez szkolnych czy też 

Waszych wyjść poza teren szkoły. 

K.Ś.: Kto jest Pani autorytetem? 

M.G.: To bardzo trudne i osobiste pytanie. 

Najważniejszym dla mnie autorytetem są moi 

najbliżsi, których obserwowałam od dzieciństwa 

i ceniłam za uczciwość, mądrość życiową czy 

oddanie dla rodziny. Do dziś, gdy mam podjąć  

 

 

 

jakąś bardzo trudną decyzję, zdarza mi się 

zastanowić, jak postąpiłaby dana osoba. 

Autorytetami byli dla mnie również nauczyciele i 

profesorowie z moich lat szkolnych, których 

podziwiałam za umiejętności pedagogiczne i 

wychowawcze. Pomimo iż niektórzy byli bardzo 

wymagający, do dziś wspominam ich z 

uśmiechem i podziwem. 

K.Ś.: Jak się Pani widzi w roli wicedyrektora? 

M.G.: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo 

tak naprawdę minął dopiero I semestr, odkąd 

objęłam to stanowisko. Dokładam wielu starań, 

aby zapewnić Wam bezpieczeństwo, dobre 

warunki do nauki i mam nadzieję, że te starania 

choć trochę widać. 

K.Ś.: Czy nie tęskni Pani za nauczaniem 

początkowym i dlaczego? 

M.G.: Oczywiście, że tęsknię. Bardzo zżyłam się 

z Uczniami i ich Rodzicami. Ogromną radość 

sprawiało mi obserwowanie postępów, jakie 

dokonywały dzieci podczas kilku lat wspólnej 

nauki. Bardzo miło wspominam też wyjścia i 

wycieczki klasowe, to był zawsze przyjemnie i 

wesoło spędzony czas. 

K.Ś.: Jakie towarzyszyły Pani emocje, gdy 

dowiedziała się Pani, że w tym roku będzie 

pełniła rolę wicedyrektora? 

M.G.:  Przez ubiegłe lata pracowałam jako 

nauczyciel, więc muszę przyznać, iż bardzo 

obawiałam się, czy będę potrafiła opanować 

obowiązki wicedyrektora i dobrze się z nich 

wywiązać. 

K.Ś.: Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Klaudia Śledziewska 
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Zimowe Igrzyska    

Olimpijskie 2018 

 Olimpiada w tym roku odbywa się w 

południowokoreańskim Pjongczangu w 

dniach 9–25 lutego 2018 roku. Głównym 

miejscem igrzysk będzie gmina 

Daegwallyeong-myeon (największy ośrodek 

sportów zimowych w Korei Południowej). 

Uczestnicy zimowych igrzysk w 

Pjongczangu w 2018 roku rywalizować będą  

 

 

 

 

w 102 konkurencjach w 15 dyscyplinach 

sportowych. Po raz pierwszy w historii na 

igrzyskach zostaną rozegrane następujące 

konkurencje Big Air, curling par mieszanych, 

bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim i 

zawody drużynowe w narciarstwie alpejskim. 

Na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

zakwalifikowali się reprezentanci 92 państw. 

Maskotką igrzysk olimpijskich w 

Pjongczangu wybrany został biały tygrys o 

imieniu Soohorang.  

Opracował: Kacper Pituch 

 https://ig24.pl/wp-content/uploads/2017/10/Pjong-maskotki.jpg 

 

http://sport.dziennik.pl/sporty-
zimowe/artykuly/560264,pjongczang-2018-jestesmy-jedna-druzyna-haslem-  polskiej-

reprezentacji-olimpijskiej.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/9_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2018
http://sport.dziennik.pl/sporty-zimowe/artykuly/560264,pjongczang-2018-jestesmy-jedna-druzyna-haslem-%20%20polskiej-reprezentacji-olimpijskiej.html
http://sport.dziennik.pl/sporty-zimowe/artykuly/560264,pjongczang-2018-jestesmy-jedna-druzyna-haslem-%20%20polskiej-reprezentacji-olimpijskiej.html
http://sport.dziennik.pl/sporty-zimowe/artykuly/560264,pjongczang-2018-jestesmy-jedna-druzyna-haslem-%20%20polskiej-reprezentacji-olimpijskiej.html
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Karnawałowe szaleństwo 

Karnawał - okres zimowych 

balów, maskarad, pochodów i zabaw. 

Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech 

Króli, a kończy we wtorek przed Środą 

Popielcową, która oznacza 

początek wielkiego postu i oczekiwania 

na Wielkanoc. Podczas tej imprezy ludzie 

przebierają się w przeróżne stroje oraz 

tańczą różnorodne tańce. Dawniej 

atrakcjami podczas tego balu była jazda 

kuligiem po okolicy. 

Ludzie bawią się nie 

tylko w lokalach lub 

domach. Spędzają czas 

również w szkołach. U 

nas w szkole karnawały 

są dla klas od 1-3.  

Swoją drogą sama 

pamiętam jak na taki karnawał 

uczęszczałam. Głównym symbolem 

karnawału jest maska. Może ona wyglądać 

przeróżnie. Zazwyczaj każdy chce posiadać 

najbardziej widoczną i oryginalną maskę. 

Producenci tych przedmiotów na szczęście 

dbają o to. Podczas karnawału nie tylko się 

tańczy, ale również się łasuchuje 

ekstrawaganckie potrawy. Gdyż jest 

potrzeba zaspokojenia głodu po 

kilkugodzinnych tańcach. Każdy fan 

gotowania i pieczenia na pewno ma 

znakomite pomysły na takie potrawy  

 

 

 

Wykonała Zofia 

Mirocha 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
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Kącik literacki, czyli coś dla 
duszy 

 

 

Kto nie lubi Walentynek? 

  

 Kasia wbiegła do klasy z okrzykiem: 

- Jutro Walentynki! 

- Wiemy - odparł jej Grzesiek. - Trudno nie 

zauważyć tych wszystkich misiów, serduszek i 

kartek z napisem „ Zostań moją Walentynką” 

albo „Kocham Cię kochanie moje” 

poukładanych na sklepowych półkach. Zresztą, 

na szkolnym korytarzu także można 

zaobserwować chłopaków albo dziewczyny 

szykujące w pośpiechu prezenty na ten „Dzień 

zakochanych” - dodał z przekąsem.  

- Nie rozumiem, co cię tak irytuje?! Przecież nie 

ma nic złego w napisaniu miłej kartki do 

koleżanki czy kolegi - powiedziała Kasia 

zdziwiona zachowaniem przyjaciela. -Przecież 

wszyscy lubią to święto, są wtedy uśmiechnięci 

i szczęśliwi. 

-„Tere fere”- usłyszeli dobiegający z końca sali 

głos Piotrka. – Te wszystkie kochasie to 

mięczaki! - podszedł do nich i skrzywił się. – 

Co wy sobie myślicie! Kogo w ogóle obchodzi 

to durne święto. To jakieś wygłupy i tyle! 

- To nieprawda! - krzyknęła Dorota 

przysłuchująca się rozmowie. – Mam  

koleżankę w 6c, która podoba się Frankowi z 

7b, a i on nie jest jej zupełnie obojętny. Franek 

gra na harmonijce i pisze wiersze! No i co ty na 

to Piotrek? 

 

 

 

 

 

 

 

- Jasne, a jak mu się powie… 

- Przestańcie! - przerwała kłótnię Kasia. – Czyli 

rozumiem, że wy (tu wskazała na Grześka i 

Piotrka) uważacie, że Walentynki to „święto 

głupców”? 

- Tak! - oznajmili jednocześnie chłopcy. 

- A my wręcz przeciwnie - powiedziała 

stanowczo Dorota. 

- Więc trzeba rozstrzygnąć kto ma rację!- 

oświadczyła Kasia.  

-Tylko jak?- zafrasował się Grzesiek. 

- Ja wiem! - Dorota jak zwykle pierwsza wpadła 

na dobry pomysł. - Na długiej przerwie 

przeprowadzimy ankietę wśród uczniów. Wy 

chłopaki, będziecie szukać osób, które nie lubią 

Walentynek, my zaś tych, które lubią to święto. 

Po lekcjach sprawdzimy kto wygrał. Jeśli 

wygramy – każdy z Was własnoręcznie 

przygotuje dla nas kartkę Walentynkową.  

- Nie bądźcie tego takie pewne! – odrzekli 

chłopcy. 

- To umowa stoi? – upewniały się dziewczyny. 

- Spoko! - rzucił przez ramię Grzesiek. – Jeśli 

jednak przegracie, to zagracie z nami w nogę – 

dodał na koniec Piotrek. 

Po chwili chłopcy odeszli. 

Kasia i Dorota wymieniły ze sobą jeszcze kilka 

uwag na temat zakładu. 

 Na następnej przerwie dziewczynki 

sporządziły ankietę i poszły ją uzupełniać. 

Pierwszą osobą, którą spotkały na korytarzu 
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była Ela. Nie przepadały za nią, ale zapytały, 

czy według niej święto zakochanych ma sens. 

- A co wy się tak tym interesujecie?! Wszystko 

byście chciały wiedzieć. Idźcie sobie!- 

odpowiedziała niezbyt grzecznie. 

Dziewczynki nic nie mówiąc poszły dalej. Na 

szczęście reszta koleżanek i kolegów z ochotą 

odpowiadała na zadawane pytania. Już pod 

koniec długiej przerwy Kasia i Dorota były 

prawie pewne, że w Walentynki dostaną kartki 

od Grześka i Piotrka. 

Nadszedł koniec lekcji. W szatni dziewczyny 

zobaczyły stojących przy oknie Grześka z 

Piotrkiem. Mieli pochmurne miny. Dziewczyny 

od razu wiedziały, że nie powiodło im się tak, 

jak tego oczekiwali. 

Mimo to spytały: 

- Jak wam poszło?  

- Na pewno gorzej niż wam - odburknęli 

chłopcy. – To nie do wiary, że tylko 5 osób z 

całej szkoły podziela nasze zdanie. 

- Ha! A nie mówiłyśmy! Walentynki są super! 

Miałyśmy rację! – zawołała triumfalnie Kasia. 

- Przegraliście zakład! – wrzasnęła Dorota. – 

Czekam  na Walentynkę ze słodkim misiem – 

zachichotała. 

- A ja poproszę z białym kotkiem i mnóstwem 

serduszek – złożyła zamówienie Kasia. 

- To mi się chyba śni… – z niedowierzaniem 

mruknął Piotrek. 

- Niestety to nie sen – wyprowadził go z błędu 

Grzesiek. 

- Oj chłopcy, ale wy jesteście śmieszni – 

skwitowała Dorota. 

- Dzień Świętego Walentego to dzień 

dobry dla każdego! W tym dniu wszyscy to 

wyznają, że chcą kochać i kochają! – 

zakończyła temat zadowolona Kasia. 

Ola Sendor 

 

Pierwszy śnieg 

Gdy śnieg z nieba biały leci 

W raz na pole wszystkie dzieci. 

Srebrne gwiazdy na nas opadają, 

Ziemię kocem otulają. 

Drzewa poprzebierane ślicznie, 

Cały dzień jest magicznie. 

Mróz nam w cale nie przeszkadza 

Tylko trochę kierowcom zawadza. 

Wiktoria 

 

Zimowy spacer 

Raz pewna historia się zdarzyła, 

Moja ciocia ją wielce przeżyła. 

Mróz był ogromny, 

a jej strój ciut skromny. 

Z wujkiem spacerowała, 

Mocno się go trzymała. 

Po chwili weszli w las, 

A śniegu mieli po pas. 

Wtem z drzewa spadł puch 

I na ciocię buch. 

Wiktoria 
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Rubryka o propagowaniu zdrowego 
stylu życia 
„Zdrowi, sprawni i radośnie każdego 
dnia” 
 
Uczniowie klasy 7B wiedzą bardzo dobrze, 

że dobra forma i zadowolenie płyną z 

dwóch głównych źródeł: jednym z nich jest 

ruch, a drugim zdrowe odżywianie. 

Każdy człowiek potrzebuje dostarczać 

organizmowi sześciu podstawowych 

składników odżywczych, a mianowicie 

białka i soli mineralnych, jako budulca dla 

rozwijającego się organizmu, 

węglowodanów i tłuszczów, jako składnika 

energetycznego oraz regulatorów- witamin 

i wody. 

Te dwa ostatnie, bardzo ważne dla 

zachowania zdrowia, znajdują się w dużych 

ilościach w warzywach i owocach. 

Dlatego też uczestnicy kółka 

biologicznego, prowadzonego przez panią 

Barbarę Chuchmacz, postanowili zachęcić i 

namówić uczniów naszej szkoły do ich 

częstego spożywania. 

Pokazali, że potrawy i przekąski z nich 

zrobione mogą śmiesznie i zachęcająco 

wyglądać i przez to skłaniać do ich 

spożywania.....każdego dnia!!! 

Podczas tworzenia dań było dużo śmiechu i 

dobrej zabawy... 

I solidna porcja zdrowia... 

Zachęcamy wszystkich do takiej zabawy... 

W zdrowie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Chuchmacz 
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Lekcja zdrowia w klasie 7B 

 

Dnia 14.12.2017 r. uczennica z klasy 7B 

Gabrysia, przeprowadziła lekcję biologii     

o tym, jak zachować w zdrowiu układ ruchu 

człowieka. 

Szczególnie nasze kości są podatne na 

niekorzystne wpływy z najbliższego 

otoczenia. 

Dlatego uczniowie 7B najpierw 

przypomnieli sobie anatomię układu ruchu, 

a następnie poznali zagrożenia dla zdrowia 

spowodowane niewłaściwym 

postępowaniem lub po prostu brakiem 

dbałości o higienę i dobrą kondycję naszych 

kości. 

Odbyła się prezentacja multimedialna oraz 

konkurs z podziałem na grupę dziewcząt i 

grupę chłopców. 

W zaciętej rywalizacji.... padł wynik 

remisowy, co oznacza, że wszyscy 

uczniowie dobrze zawalczyli o zdobycie 

wiedzy na temat swojego zdrowia...!!! 

 

 

Barbara Chuchmacz
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Sezon olimpijski skoków 
narciarskich 

W tym roku mamy Igrzyska Olimpijskie                 w 

PyeongChang i sezon 2017/18 w skokach 

narciarskich. Sezon rozpoczął się dla nas 

historyczną inauguracją w Wiśle, w której w 

konkursie drużynowym pierwsze miejsce zajęli 

Norwedzy, drugie Polacy, a egzekwio z nimi 

Austriacy. W konkursie indywidualnym trzecie 

miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, drugie Kamil 

Stoch, a pierwsze zaskakująco Japończyk 

Junshiro Kobayashi. Przyszedł koniec grudnia   i 

rozpoczął się Turniej Czterech Skoczni. Turniej  

rozpoczął się dla Polaków fenomenalnie pierwsze 

miejsce Kamila Stocha i trzecie Dawida 

Kubackiego. Turniej wygrał Kamil lecz to nie 

jedyna rzecz którą on zrobił wyrównał rekord 

Hannawalda i wygrał wszystkie konkursy i po raz 

drugi z rzędu wygrał TCS. Przyszedł 19 styczeń i 

mistrzostwa świata w lotach. Po pierwszym dniu 

konkursu indywidualnego Stoch był trzeci, 

Freitag drugi, a pierwszy Daniel Andre Tande. Po 

drugim dniu Freitag ze Stochem zamienili się 

miejscami, a mistrzem świata został Norweg. W 

trzecim dniu był konkurs drużynowy, który 

wygrali Norwedzy, stopień niżej stanęli 

Słoweńcy, a na najniższym Polacy. Tydzień 

później konkurs na Wielkiej Krokwi  w 

Zakopanem. Po raz pierwszy na polskiej ziemi 

wygrali Polacy. Na ten wieczór Stefan 

Horngacher wystawił czwórkę Hula, Kot, Kubacki 

i Stoch. Ostatni skok Kamila miał być spokojny 

tylko aby wygrać, ale Stoch postanowił nie 

odpuścić nam emocji, i ustanowił nowy rekord 

skoczni skacząc 141,5 m. No niestety następnego 

dnia Kamil nie dostał się do drugiej serii 

konkursowej lecz w Zakopanem błyszczał mistrz 

Polski Stefan Hula i zajął czwarte miejsce. Ostatni 

konkurs przed Igrzyskami odbył się w Willingen 

lecz organizatorzy wymyślili nowy konkurs 

Willingen 5, który wygrał oczywiście nie kto inny 

jak nasz rodak Kamil Stoch. Klasyfikacja 

Generalna przed Igrzyskami Olimpijskimi:   

1. Kamil Stoch  Polska                                                      

2. Richard Freitag Niemcy                                                                                         

3.Andreas Wellinger Niemcy                                                                            

4.Dianiel Andre Tande Norwegia                                                                            

5.Johann Andre Forfang Norwegia                                                             

6.Robert Johansson Norwegia                                                                       

7.Stefan Kraft  Austria                                                                

8.Junshiro Kobayashi Japonia                                                                                   

9.Anders Fannemel Norwegia                                                                                                                                         

10.Dawid Kubacki Polska 

  

 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.prsa.pl%2Fimages%2F69cccede-1b5e-4e87-

8b49-

f3cb8a2e11a2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F335%2F6507%2FArtykul%2F2022

576%2CPjongCzang-2018-biathlonistki-nie-spelnily-marzen-Stoch-i-spolka-postraszyli-2-DZIEN-IGRZYSK-

NA-ZYWO&docid=g5l1cDL_- 

 

Dawid Trela 

 

                      

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.prsa.pl%2Fimages%2F69cccede-1b5e-4e87-8b49-f3cb8a2e11a2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F335%2F6507%2FArtykul%2F2022576%2CPjongCzang-2018-biathlonistki-nie-spelnily-marzen-Stoch-i-spolka-postraszyli-2-DZIEN-IGRZYSK-NA-ZYWO&docid=g5l1cDL_-
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.prsa.pl%2Fimages%2F69cccede-1b5e-4e87-8b49-f3cb8a2e11a2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F335%2F6507%2FArtykul%2F2022576%2CPjongCzang-2018-biathlonistki-nie-spelnily-marzen-Stoch-i-spolka-postraszyli-2-DZIEN-IGRZYSK-NA-ZYWO&docid=g5l1cDL_-
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.prsa.pl%2Fimages%2F69cccede-1b5e-4e87-8b49-f3cb8a2e11a2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F335%2F6507%2FArtykul%2F2022576%2CPjongCzang-2018-biathlonistki-nie-spelnily-marzen-Stoch-i-spolka-postraszyli-2-DZIEN-IGRZYSK-NA-ZYWO&docid=g5l1cDL_-
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.prsa.pl%2Fimages%2F69cccede-1b5e-4e87-8b49-f3cb8a2e11a2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F335%2F6507%2FArtykul%2F2022576%2CPjongCzang-2018-biathlonistki-nie-spelnily-marzen-Stoch-i-spolka-postraszyli-2-DZIEN-IGRZYSK-NA-ZYWO&docid=g5l1cDL_-
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.prsa.pl%2Fimages%2F69cccede-1b5e-4e87-8b49-f3cb8a2e11a2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F335%2F6507%2FArtykul%2F2022576%2CPjongCzang-2018-biathlonistki-nie-spelnily-marzen-Stoch-i-spolka-postraszyli-2-DZIEN-IGRZYSK-NA-ZYWO&docid=g5l1cDL_-
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Kuchnia naszych uczniów 

Przepis na chrust 

Składniki: 

6  żółtek  

2 szklanki mąki  

szklanka kwaśnej śmietany  

kieliszek wódki  

łyżka masła  

trochę startej skórki cytryny  

odrobina cukru  

50 dag smalcu  

 

 

 

 

 

kieliszek spirytusu  

15 dag cukru pudru  

cukier wanilinowy  

Przygotowanie: 

Z żółtek, mąki, śmietany, masła, cukru- 

dodając skórkę z cytryny i wódkę- zagnieść 

ciasto. Jeśli jest zbyt luźne, należy dodać 

mąki. Cienko rozwałkować, radełkiem 

wykrawać dość długie prostokąty, przeciąć 

każdy wzdłuż i przewinąć. Smażyć na złoty 

kolor we wrzącym smalcu z dodatkiem 

spirytusu. Gdy chrust obcieknie z tłuszczu 

,posypać cukrem pudrem zmieszanym z 

cukrem wanilinowym. 

  

https://static.gotujmy.pl/ZDJECIE_PRZEPISU_ETAP/faworki-

czyli-chrusty-324243.jpg 

 

http://aduparosnie.pl/files/193/fb/59227.jpg 

Natalia 



15 
 

Nasze recenzje 

Tobi. Oczy Eliszy 

Autor: Timothée de Fombelle  

 

          Tobi. Oczy Eliszy to wciągająca i 

niezwykle ciekawa książka. Najbardziej 

fascynujące w niej jest to, że postacie mają 

zaledwie pół milimetra wzrostu, a drzewo 

jest ich całym światem.  

         Tobi, główny bohater, powraca do 

krainy drzewa, by uratować swoją 

przyjaciółkę Eliszę i rodziców, których 

wciąż więzi okrutny Joe Mitch. Drzewo, na 

którym mieszkają, jest niszczone przez 

robotników, którzy są porywani i zmuszani 

do ciężkiej pracy. Wszyscy ukrywają się lub 

muszą podporządkować się nowym 

władcom. Czy mieszkańcy drzewa 

odzyskają spokój i szczęście?  Dowiecie się 

po przeczytania. 

Zuzanna Lesińska 
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Test wiedzy o ,,Star Wars'': 

1. Jak nazywa się 3 część trylogii ,,Koniec i 

Początek'':                                                                          

A. ,,Dług życia''                                                         

B. po prostu ,,Koniec i początek''                                             

C. ,,Kres Imperium'' 

2. Kim był Nute Gunraya:                                               

A. Politykiem                                                                                 

B. Wicekrólem                                                                                

C. Żołnierzem  

3. Jak miała na nazwisko osoba, której imię po 

polsku w dosłownym tłumaczeniu brzmi słoik 

słoik:                                                                                    

A. Bane                                                                                         

B. Binks                                                                                                          

C. Erso  

4. Era między VI, a VII epizodem nazywa się:                            

A. Era nowej republiki                                                                                    

B. Nowa era jedi                                                                             

C. Obie odpowiedzi są poprawne 

5. Osobą, która włada mieczem świetlnym, a 

nie jest sitem, ani jedi jest:                                                      

A. Revan                                                                                           

B. Generał Grievous                                                                       

C. Moff Tarkin 

6. Gdzie urodzili się Luke i Leia:                                     

A. na Mustafar                                                                                          

B. na Coruscant                                                                                            

C. na asteroidzie                

7. Jaka jest główna waluta w świecie star wars:                                                                                   

A. Kredyty                                                                                     

B. Aurodinium                                                                                                    

C. Trugut 

8. Hoth zaatakowały maszyny typu:                                                

A. AT-ST                                                                                                        

B. AT-AT                                                                                                    

C. AT-AR 

9. Do seperatystów zaliczamy :                                                          

A. Federacje Handlową                                                                              

B. Zakon Jedi                                                                                               

C. Republike 

10. Imperatora Palpatina pilnowali:                                                                            

A. Gwardziści Imperialni                                                                          

B. Inkwizytorzy                                                                                                         

C. Wookie 

 

Jeżeli udało Ci się rozwiązać test, to 

odpowiedzi zapisz na kartce, włóż  do 

koperty (nie zaklejaj jej) podpisanej 

imieniem, nazwiskiem i klasą, a następnie 2 

marca na długiej przerwie (9.45 – 10.00) 

dostarcz ją  do sali 33, do pani Anity 

Zakrzewskiej. 

Przewidziana jest nagroda dla dwóch osób. 
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Humor 
 

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch 

kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z 

postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to 

wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na 

dyskotekę. 

- I co, wypadł ci orzeł? 

- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą 

przedłużony na następny rok. 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 

koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od 

siebie.  

 

Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, 

a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...? 

Maryna 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. 

 

 

 

 

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. 

Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że ją słuchamy! 

 

- 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? 

 

Katechetka do dzieci: 

- Co robimy kiedy jest post? 

- Komentujemy i dajemy lajka! 

 

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. 

 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, 

żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie 

Redaktor naczelny: Klaudia Śledziewska (VIIb) 

Zespół redakcyjny: Izabela Jajeśniak (VIa), Zuzanna 

Lesińska (VIa), Karolina Kucharska (VIIb), Dawid Trela 

(VIIb), Agata Nowakowska (VIIb), Kacper Pituch (VIIb), 

Natalia Wilamowska (VIIb), Wiktoria Cudek (VIIb), Zofia 

Mirocha (VIb), Aleksandra Sendor (Va) 

Przygotowanie do druku: Norbert Gieras (VIIb) 

Opieka merytoryczna: Anita Zakrzewska 

Do użytku wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 78 w 

Krakowie 
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