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-4 jajka, 

-0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, 

-0,5 szklanki mąki tortowej, 

-3 duże łyżki majonezu, 

-1 łyżka proszku do pieczenia. 

Sposób przygotowania: ubić 

mikserem na sztywno białka, 

dodać żółtka i cukier, nadal ubijać 

aż do rozpuszczenia cukru. Dodać  

majonez i nadal ubijać mikse-

rem. Osobno dodawać ,mieszając 

łyżką, produkty sypkie. Masę wylać do 

wysmarowanej i wysypanej bułką tartą 

formy lub długiej rynienki. Piec ok.45 

min w temp.175 °C. SMACZNEGO :)  

   Drodzy Czytelnicy, zachęcamy 

Was do wypróbowania szybkiego 

i prostego przepisu na pyszną 

babkę wielkanocną. Po prostu, nie 

może się nie udać! 

Babka wielkanocna 

Składniki : 

-1 szklanka cukru, 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRA-

SZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU    

W KOLEJNYM JUŻ RAJDZIE 

STRZELECKA WIOSNA, KTÓRY 

ODBĘDZIE SIĘ 23 KWIETNIA NA 

GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY. 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

   Michalina i Magdalena, uczennice      

z klasy III b, wzięły udział w XVII 

Opolskiej Edycji Samorządowego 

Konkursu   Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych”. Michalina została 

laureatką konkursu, natomiast 

Magda finalistką. Gratulujemy 

sukcesu. 

Szczypta humoru 

- No, córeczko, pokażmy, 

jak się ładnie nauczyłaś nazw 

miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, 

pień, sień, nik, pad i dzień!  

- Jasiu wymień pięć zwierząt 

żyjących w Afryce - mówi 

nauczycielka. 

- Dwie małpy i trzy słonie.  

Jaś pyta dziadka: 

- Dziadku, czy leciałeś już samolo-

tem? 

- Tak. 

- A bałeś się? 

- Tylko za pierwszym razem. 

- A później? 

- Później już nie latałem.  

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren 

czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze Jasiu, a o ile jest dłuż-

sza? 

- O sześć liter.  

Pani na lekcji języka polskiego pyta 

Jasia: 

- Jasiu podaj dwa zaimki osobowe. 

- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze, szóstka.  Siostra na religii pyta się Jasia: 

- Jasiu, kto zbudował arkę? 

- No... eee 

- Dobrze, siadaj, piątka.  Najlepszy koreański piłkarz: 

- Kiwa Jakotako 

ZRÓB TO SAM 

 1 

 

   Uczennice naszego gimnazjum zdobyły brązowy medal         

w finale wojewódzkim  w koszykówce dziewczyn, który odbył 

się w Brzegu. Nasze zawodniczki dzielnie walczyły pokonując gimna-

zjum nr 5 z Opola. Na podium znalazły się także drużyny z gimnazjum 

nr 1 z Brzegu i gimnazjum nr 2 z Głuchołaz.  

-Dziewczyny, jak wyglądała wasza droga do zwycięstwa? 

- Treningi, treningi i jeszcze raz treningi… 

- Rozegrałyśmy wiele meczów koszykówki. Były to i treningi, i zawody.   

Z każdym turniejem emocji przybywało. Oczywiście, były chwile, że 

któraś z nas zaczęła wątpić, ale to normalne. Cały czas ciężko pracowa-

łyśmy, dawałyśmy z siebie wszystko. To tak naprawdę dzięki temu za-

szłyśmy tak daleko. 

-Jak się czujecie wiedząc, że jesteście na podium? 

- Grać w finale, to wspaniałe uczucie, a jeszcze zająć miejsce na po-

dium… emocji  z tym związanych nie da się opisać. 

- Jestem bardzo szczęśliwa, w końcu wróciłyśmy z medalem. 

-Poziom gry niektórych zespołów, moim zdaniem, był godny podziwu. 

-Starcie z którą drużyną uważacie za najtrudniejsze? 

-Moim zdaniem, najtrudniej było grać z drużyną z Brzegu. Widać było, 

że to zgrana drużyna, no i dobrze trenowana. 

- Panie trenerze, czy podczas gry zdarzyło się coś, co zapamię-

ta pan na bardzo długo? 

-Z pewnością będzie to rzut za trzy punkty w kluczowym momencie 

półfinału z drużyną z Prudnika wykonany przez Weronikę z IIIb, naszą 

najwyższą zawodniczkę. 

-Trzecie miejsce w województwie i jakie plany na przyszłość? 

- Dziewczyny, które reprezentowały naszą szkołę są również zawodnicz-

kami klubu MKS Strzelce Opolskie. W zawiązku z tym, planujemy jesz-

cze dokończyć rozgrywki ligowe, gdzie w tabeli  ligi opolskiej kadetek 

zajmujemy 2. miejsce. Poza tym, w okresie wakacyjnym pojedziemy na 

obóz sportowy, aby doskonalić umiejętności i przygotowywać się do 

kolejnego sezony ligowego 2016/2017. 

-Dziękuję za rozmowę i życzę  samych sukcesów. 

     Na tegorocznych zawodach nie tylko drużyna dziewcząt 

stanęła na podium, gdyż reprezentacja chłopców, przygoto-

wywana przez pana Andrzeja Rychlika, już po raz trzeci z 

rzędu znalazła się w trójce zwycięzców pokonując drużynę z 

Kędzierzyna Koźla. Nasi zawodnicy uplasowali się na trzeciej 

pozycji, tuż za drużynami  z  Prudnika  i z Opola. 

Serdecznie  gratulujemy naszym koszykarkom i koszykarzom, i z nie-

cierpliwością czekamy na kolejne sukcesy!  
 

Wywiadu udzieliły: Wiktoria R. z kl. I c, Wiktoria B. i Wiktoria R z kl. III d oraz pan Roman Bukowski.    
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W numerze  

 Warto przeczytać, 

warto obejrzeć 

 Opowiadanie w odcin-

kach 

 Wielkanocne upominki 

 Modna szafa 

 The final countdown, 

czyli finałowe odliczanie 

do egzaminu gimnazjal-

nego 

 Przepis na babkę wielka-

nocną 

 Szczypta humoru 

 Z ostatniej chwili 

 

Jaj przepięknie malowanych 
Świąt wesołych, roześmia-

nych 

W poniedziałek kubeł wody 

Szczęścia, zdrowia i pogody 
Życzy redakcja gazetki w składzie: 

  M. Bombelka 

   D. Mielniczuk 

 N. Niesmak                                       

                        Opiekun:                          

                M. Walasek –  Pollak

ECHO SZKOŁY 

MAMY MEDALE W WOJEWÓDZTWIE!!! 
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   Wielu fa-

nów Davida 

Mouvella 

sądziło, że 

pisarz lata 

swojej świetności ma już 

za sobą i czas jego sławy 

dawno przeminął. Jestem 

jednak święcie przekona-

na, że każdy, kto przeczyta 

powieść pod tytułem 

„Łowca”, zmieni zdanie. 

   Książka opowiada o pa-

rze przyjaciół, którzy zostali 

zaproszeni na wykład po-

święcony kapsułom czasu. 

Zafascynowani tą tematy-

ką Amanda i Frank udali 

się na miejsce spotkania, 

nie zdając sobie sprawy        

z zagrożenia, które na nich 

czyhało. Wykładowcą okazał 

się być… aktor. A klub histo-

ryczny, który rzekomo zorga-

nizował wykład, tak napraw-

dę nie istnieje. Wkrótce 

Frank odkryje, że Amanda 

została wciągnięta do gry 

wymyślonej przez szalonego 

doktorka, a on sam ma tyl-

ko 48 godzin na odnalezie-

nie tajemniczego sarkofagu 

i uratowanie przyjaciółki. 

 

    

Złe Imperium zo-

staje zastąpione 

przez Nowy Porzą-

dek, które chce 

władzy nad galak-

tyką. Plany wrogiej organiza-

cji może powstrzymać Ruch 

Oporu. Siódma część sagi 

„Gwiezdnych wojen" rozgry-

wająca się 30 lat po wyda-

rzeniach z „Powrotu Jedi",  

to pełen akcji i humoru 

„zawrót głowy”, którego  

napędzają czary z kompute-

ra, czyli świetne efekty spe-

cjalne oraz mistrzowskie 

kreacje gwiazd kina. 

poszukiwanie partnerów i miejsc 

dogodnych na założenie gniazda. 

Marzec to pora narodzin małych 

dzików. Miłość kwitnie także wśród 

lisów, a nawet ryb. Z uli wylatują 

pszczoły i zaczynają obloty, a matki 

zaczynają składać jaja. Wiosnę 

wskazuje także dłuższy dzień. Cóż, 

nie miałam szczęścia zobaczyć 

dzików, a przed pszczołami zawsze 

uciekam, no i nie umiem nurkować, 

„Polami, polami, po miedzach, po 

miedzach, 

Po błocku skisłym, w mgłę i wiatr 

Nie za szybko, kroki drobiąc 

Idzie wiosna, idzie nam…..” 

    Wiosna podobno już nadeszła, a ja 

w ogóle jej nie czuję, nie widzę, a nie 

należę do osób mało wrażliwych. 

Wiem, że wiosna daje o sobie znać 

na różne sposoby. Ptaki wyruszają na 

więc historia  z rybami też nie 

przejdzie. Udałam się zatem tam, 

gdzie wiosna nawet w zimie trwa 

zachwycając kolorami i przyciąga-

jąc zapachem. Otóż, odwiedziłam 

kwiaciarnię :))) 
 

 

 

 

Tropem Pani Wiosny 

WARTO PRZECZYTAĆ, WARTO OBEJRZEĆ 

kim płotem. Można powie-
dzieć, że chłopak urodził się 
pod szczęśliwą gwiazdą. 
Mimo że w rodzinie Wojtka 
nigdy nie brakowało pienię-
dzy, gdyż ojciec był szanowa-
nym prawnikiem, który robił 
karierę, a mama prowadziła 
dom, chłopak nie zadzierał 
nosa, był miły, uczynny           
i zawsze uśmiechnięty. To 
uśmiech właśnie sprawił, że 
Ola przekonała się do chłopa-

ka.  

   Dni mijały bardzo szybko, 
zakochani z niecierpliwością 
oczekiwali wakacji i wspólne-

go wyjazdu na obóz.  

   W dniu rozdania świadectw 

Wojtek nie uśmiechał się, był 
zamyślony, jakby nieobecny. 
Powodem jego zachowania nie 
były złe oceny, tylko wiado-
mość, że ojciec otrzymał propo-
zycję pracy w Australii. Wie-
dział, że będzie musiał powie-
dzieć Oli o zmianie wakacyj-
nych planów, ale nie wiedział, 
jak to uczynić, by nie urazić 

dziewczyny.  

Jak zareaguje Ola na wieść         
o przeprowadzce Wojtka? Prze-
czytacie w następnym numerze. 

   Ola była wspaniałą dziew-
czyną  z typowego łódzkiego 
blokowiska. Jej rodzina była 
idealnym przykładem na to, 
że  do szczęścia nie są po-
trzebne pieniądze i choć cza-
sami ledwo wiązali koniec      
z końcem, to bardzo się ko-
chali i szanowali. Życie 
dziewczyny nie było usłane 
różami, ale wiedziała, że     
w rodzinie ma wsparcie. Po-
za tym, poznała Wojtka, któ-
ry trzy lata temu zamieszkał  
niedaleko osiedla Oli, w dom-
ku jednorodzinnym oddzielo-
nym od reszty świata wyso-

Opowiadanie w odcinkach 

 3 

 

WIELKANOCNE UPOMINKI 

   Nie tylko Boże Narodzenie 
skłania nas do kupowania 
prezentów. Wielkanoc także 
należy do świąt, w czasie 
których chętnie obdarowuje-
my się upominkami. Postano-
wiłam więc odwiedzić kilka 
sklepów, by sprawdzić, co w 
tym roku Zajączek będzie 
przynosił. Nie zdziwi Was 
zapewne, że odpowiedzi bar-
dzo często powtarzały się, 
dlatego przytoczę tylko nie-
które z nich. 

Ekspedientka sklepu „Żabka”: 

- W zasadzie to najchętniej 

ludzie kupują czekoladowe 
zajączki, kurczątka oraz jajka, 
również jajka niespodzianki. 

-Ekspedientka sklepu „Rożek”: 

-Klienci kupują  zazwyczaj coś, 
co kojarzy im się z Wielkanocą 
i najczęściej są to czekoladowe 
zające, cukrowe  lub czekola-
dowe baranki oraz czekolady 
wyprodukowane specjalnie na 
tę okazję (  świąteczne opako-
wanie– dopisek redakcji). 

   No tak, jak Wielkanoc,  to 
koniecznie z… jajem, czekola-
dowym rzecz jasna. Nie pozo-
staje mi więc nic innego, jak 
życzyć Wam przyjemnego 
chrupania. 

MODNA SZAFA 

   Jeśli zależy Ci, Drogi Czytel-
niku, aby podczas tegorocz-
nych świąt wyglądem olśnić 
rodzinkę, to zapamiętaj te 
rady. Naprawdę trendy będzie 
wdzianko w kolorach pasteli, 
jeansu, kobaltu (intensywnie 
niebieski), także biało– czarne 
albo białe lub neonowe. Uwa-
ga!  Plisy wracają do łask!!!  
Zatem w Wielką Sobotę odważ 
się na odrobinę ekstrawagan-

cji i zaskocz swoim lookiem. 

wynik tego egzaminu zade-

cyduje o mojej najbliższej 

przyszłości. 

Ola: Obawiam się trudnych 

pytań, więc chciałabym, 

żeby egzamin był już za 

mną. 

Iza i Robert: Nie odczuwa-

my strachu przed egzami-

nem, ponieważ jesteśmy 

pewni, że poradzimy sobie 

nawet z trudnymi zadania-

mi. Uczęszczamy na zajęcia 

dodatkowe przygotowujące 

nas do testu oraz szczegó-

łowo powtarzamy materiał 

na lekcjach. 

Uczeń kl. III: Ja wolę już 

napisać egzamin i mieć go 

za sobą,  ponieważ nie chcę 

już się przejmować  tym, 

czy napiszę go dobrze czy 

źle. 

   Zgodnie ze słowami pio-

senki zespołu Europe, 

uczniowie klas trzecich 

zaczęli końcowe odliczanie 

do egzaminu gimnazjalnego. 

Jako, że sama jestem trze-

cioklasistką  i przyznam się 

szczerze, że trochę się 

stresuję, postanowiłam 

sprawdzić nastroje, jakie 

panują wśród moich  rówie-

śników.  

-Niedługo egzamin, odczu-

wasz stres przed testem? 

Kasia: Do egzaminu podcho-

dzę raczej na spokojnie, ale 

chciałabym go już mieć za 

sobą. Nie mogę już się do-

czekać „luzu” po egzaminie. 

Monika: Z biegiem czasu na 

pewno go odczuję. Chcę jak 

najlepiej wykorzystać 

ostatnie tygodnie, gdyż 

Patrycja: Chciałbym napisać 

go jak najlepiej. Dobrze się 

uczę i boję się, że przez 

stres popełnię błędy nawet  

w prostych zadaniach. 

   Jak wynika z powyższych 

wypowiedzi, nie ma trzecio-

klasisty, który choć trochę 

nie przejąłby się egzaminem.        

W końcu to pierwszy taki 

długi i poważny test w na-

szym życiu.  

Trzecioklasiści, trzymam 

kciuki za Was wszystkich, 

no i rzecz jasna, za siebie 

też. BĘDZIE DOBRZE, PO-

WODZENIA! 

THE FINAL COUNTDOWN, CZYLI KOŃCOWE ODLICZANIE DO 

EGZAMINU  GIMNAZJALNEGO 

WIELKANOC TUŻ 


