
 

 

Wieczór Pieśni Patriotycznych 

W niedzielę 19 listopada w naszej szkole odbył się Wieczór Pieśni 
Patriotycznych. Występowali uczniowie z klasy 5a oraz śpiewał chórek pod opieką pani 
Iwony Kubiak. 
Chcieli oni 
przypomnieć o 
naszych rodakach, 
którzy walczyli za 
ojczyznę. 

Na początku 
opowiedzieli nam 
historię  o czasie, 
kiedy Polska była 
pod zaborami. 

Jasełka 

22 grudnia odbyły 
się jasełka. Pani 
Lewandowska 
napisała  do nich scenariusz, a pani Kubiak była dyrygentem. 

Na początku weszli aktorzy, usiedli na kanapach i zaczęli rozmawiać o świętach. Po 
rozmowie zasiedli do stołu i złożyli sobie życzenia. Chór zaśpiewał „Cichą noc”, wyglądał 
jak chór  prawdziwych  aniołów. Dzieci  śpiewały też: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 
„Z narodzenia Pana”, „Do szopy hej pasterze” itp. Atmosfera była cudna. Aktorzy i chór 
ukłonili się. Pani dyrektor złożyła życzenia.  Ten występ bardzo mi się podobał, 
chyba tak jak innym. 
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Niedawno w naszej szkole 
rozegrały się zawody 

w unihokeju. Do naszej 
szkoły przyjechali uczniowie 

z Zalasewa, Swarzędza 
i Kobylnicy. Wygrała nasza 

szkoła.
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Karnawał 
wenecki 

Trwa karnawał, 
którego stolicą jest 
Wenecja. Głównym 
miejscem karnawału 
jest plac św. Marka. 
Karnawał to okres 

balów i zabaw, 
rozpoczyna się 

6 stycznia, a kończy 
się w Środę 
Popielcową. 

Oficjalnie okres ten 
w Wenecji trwa 

kilka do kilkunastu 
dni - do okolic 

Wielkiego Postu. 
Elementem 

karnawałowego 
stroju  jest maska 

wenecka. 

Z życia szkoły
Ciekawostki

Czasopismo  
uczniów 
Szkoły 
Podstawowej 
im. św. Jana 
Pawła II 
w Paczkowie

1/ 2018.  STYCZEŃ ’18 

Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy! 

Dziś oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer naszej gazetki szkolnej, 
nad którą prace zamierzamy kontynuować w kolejnych miesiącach. 
Bycie dziennikarzem wymaga wysiłku, a stworzenie i  wydanie numeru 
czasopisma to długotrwały proces. Mamy nadzieję, że będziecie chętnie 
czytać to, co dla Was napiszemy.  Jeśli wśród Was są jacyś zapaleni 
dziennikarze, zapraszamy do naszego kółka dziennikarskiego - w każdy 
czwartek o 7:20. Do zobaczenia! 

Redakcja

Ostatnio Kamil 
Stoch wygrał 

Turniej Czterech 
Skoczni.

Niedługo w Rosji odbędą się 
mistrzostwa świata w piłce 
nożnej Polska jest w grupie 

z Kolumbią, Japonią 
i Senegalem. Pierwszy mecz 

odbędzie się 14 czerwca.
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Mikołaj
Julek

Sport
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Ola

Szkolna  

Paczka 



 

Dziennik Cwaniaczka

Dziennik Cwaniaczka to książka godna polecenia. Opowiada 
o chłopcu, który nazywa się Greg i o jego zwariowanej rodzinie. Chłopiec Przeżywa wiele 
historii i zabawnych wpadek. W tej książce można znaleźć wiele obrazków i wiele dialogów. 
Greg ma dwóch braci, mamę, tatę i ŚWINKĘ. Tak, ma świnkę, to zwierzątko młodszego 
brata Grega. Ta rodzinka jest bardzo SZALONA i śmieszna.  

Jeżeli lubisz się śmiać, ta książka na pewno jest dla ciebie. Więcej nie zdradzę, sami 
przeczytajcie. Książkę znajdziecie w bibliotece szkolnej.                  
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Mini tarteletki z nutellą 

Składniki: 

200g cukru, 275g mąki, 110g masła, 1 duże jajko, 170ml 
mleka pełnotłustego, łyżka ekstraktu z wanilii 1/2 sody 
oczyszczonej, 2 łyżki proszku do pieczenia 

Przygotowanie: 

Rozpuść masło i wymieszaj z cukrem i ekstraktem z wanilii.  
Potem dodaj jajko. Sypkie składniki przesyp i dodawaj 
stopniowo do ciasta, na przemian z mlekiem. Mieszaj całość 
trzepaczką, aż ciasto stanie się gładkie. 

Przełóż ciasto do specjalnej formy, wcześniej lekko 
natłuszczonej. Piecz około 12 minut  w170°C. 

 . Na wierzch, za pomocą rękawa cukierniczego, nakładaj 
Nutellę.  

Na końcu udekoruj owocami. 

Do udekorowania potrzeba: 

Nutelli, owoców i cukru pudru. 

SMACZNEGO! ☺ 

Chruściki 

Składniki: 

Ciasto:  

Mąka - 2 szklanki, żółtko - 4 sztuki, gęsta śmietana - 
0,5 szklanki,  sól 

Przygotowanie: 

1. Najpierw zmieszajcie mąkę, żółtka i śmietanę. 
Wyjdzie wam ciasto. 

2. Później rozwałkujcie ciasto i pokrójcie je na paski. 

3. Wytnijcie w każdym paseczku małą dziurkę. Górną 
część zawińcie do dziurki i wyjdą wam kokardki. 

4. Na złoty kolor  upieczcie po obu stronach. 

5. Aby odsączyć nadmiar oleju z chruścików użyjcie 
ręcznika papierowego. 

6. Posypcie wasze danie obficie cukrem pudrem. 

Smacznego.
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9. hasło:   Z gazetą……………..….!

Kultura

Krzyżówka z nagrodą

Na blacie 
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Ania Martyna

Ola P.

Ola H.
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