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 Miłego czytania 
 
 
 
 
 

Słowo od redakcji! 
 

Szanowni czytelnicy, 
Oto nasza trzecia gazetka w tym roku. 

Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja 

Chcielibyśmy Was zapytać, czy czujecie już wiosnę, bo my tak. 
W tym numerze gazetki przeczytacie artykuły takie 

jak: 
� recenzje gier i filmu, 

� opisy świąt 
� wiersze 
� przygody 

 
Radosław Kras 
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Święta i tradycje 
Czy wiesz, co kryje koszyk wielkanocny? 
 
 W koszyku wielkanocnym znajduje się dużo potraw. Najbardziej tradycyjnymi  
i najpopularniejszymi są: 
 
− baranek wielkanocny (symbol niewinności), 
− chrzan( symbol pokonania męki Chrystusa), 
− sól( zapobiega zepsuciu), 
− kromka chleba (znak ciała Chrystusa), 
− pisanki (symbol nowego życia), 
− króliczek wielkanocny ( symbol Wielkanocy), 
− babka( symbolizuje wiarę), 
− ser ( symbol przyjaźni między ludźmi, a zwierzętami), 
− kiełbasa( przynosi szczęście). 
 
 
 Koszyczek wielkanocny najczęściej jest pleciony z wikliny. Uchwyt jego jest zdobiony 
kwiatkami np. wiosennymi. Mogą go zdobić kokardki i różny ozdoby. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zagadkę rozszyfrowała 
 dla Was 

Natalia Stanecka 
 
 

                                                              Wesołych  Świąt! 
Z okazji świąt Wielkanocnych, chciałabym złożyć wszystkim czytelnikom serdeczne życzenia! 

Aby te święta były inne niż wszystkie zwykłe Wielkanoce, abyście spędzili ten miły czas z 
Waszymi najbliższymi, żeby wszystko Wam się układało, ponieważ musicie mi przyznać, że lepiej 
spędza się święta w miłej atmosferze i w gronie najbliższych. Pragnę, aby Wasze jajko smakowało 

przepysznie! Abyście Wy i Wasi ukochani byli zdrowi przez cały rok i żebyście codziennie 
korzystali z pięknej natury na wspólnych spacerach. 

 
 
 
 
 

                                                                  Życzy Martyna Witaszek 
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,,Miau, miau coś Ty kotku chciał…” 

 
 

 
Święto to jest obchodzone 17 lutego we Włoszech i w Polsce. We Włoszech  

od 1990 r. , w Polsce od 2006 r. Święto kota było wymyślone z myślą o naszych 
mruczących pupilach. Miało podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, 

 oraz  nakłonienie do niesienia pomocy bezdomnym mruczkom. 

  

Wojciech Albert Kurkowski- pomysłodawca „Dnia Kota’’ 

  

Myślę, że w tym dniu nasze pupilki mogą dostać jakiś naprawdę super prezent, 
który ich zaciekawi. Może kupicie jakiś gadżet lub sami go zrobicie. Warto pamiętać, że 
do kociej zabawy może być przydatna zwykła kulka papierowa, czas na tego typu 
zabawę sprawi, że kot naprawdę się ucieszy. Koty bardzo lubią myszkę. Nie taką od 
komputera tylko taką uszytą z materiału. Można samemu taką myszkę wyszyć lub kupić 
w sklepie zoologicznym. Jeśli kociak nie chce się bawić nie zmuszajcie go. Pamiętajcie, 
że kotek czuje też czasem chce się wyspać lub odpocząć. 

                                                                           Radzi Natalia Stanecka ☺ 
 

 
 

Trochę kultury... 
 
 
 

Recenzja filmu pt."Tajemnice Lasu" 
 

 W marcu byliśmy na szkolnej wycieczce do Wrocławia. Naszym celem było 
zobaczenie filmowej wersji musicalu pt. ,,Tajemnice lasu”. Film zachwycił mnie pod 
wieloma względami, ale w pamięci najlepiej utkwiła mi grana przez Meryl Streep, którą 
opiszę dla Was Czytelnicy. 
 
 Czarownica ma dwa wcielenia. Pierwsze to stara, zgarbiona kobieta. Twarz jej jest 
pomarszczona i szara. Oczy podkrążone, włosy siwo-czarne roztrzepane. Długie chude 
palce z długimi ciemnymi paznokciami. Ubrana jest w obszerną czarną sukienkę. Na jej 
ramionach zarzucona jest  tego samego koloru co suknia peleryna. Po przemianie zmienia 
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się w młodszą, piękną kobietę z niebiesko-siwymi włosami. Ma gładką cerę bez 
zmarszczek, piękne dłonie. Czarna okropna suknia zmieniła się w piękną kreację. 
 Jest podstępna, by osiągnąć swój cel, którym jest powrót do swojego pięknego 
wyglądu, wykorzystuje piekarza i jego żonę. Tak bardzo chce być piękna i młoda, że 
zmusza zrozpaczoną parę, aby ta zdobyła wszystkie składniki do pozbycia się klątwy. 
Postać czarownicy nie tylko mówi swoją rolę, lecz także ją śpiewa i to bardzo ładnie. 
 Bardzo mi się podobało, w jaki sposób zagrała ją Meryl Streep. Uważam tą postać 
za najbardziej interesującą w tym filmie. Na początku zła, ale jednak dotrzymała obietnicy 
danej piekarzowi i to mnie się w niej najbardziej podobało. 

Opracował: Patryk Grzegorczyk 
 
 
 
 

Zakup nowych książek do szkolnej biblioteki 
  
 W naszej szkole został zorganizowany konkurs na zakup nowych, 
wymarzonych książek. Każdy uczeń miał możliwość decydowania o 
bibliotecznych nowościach poprzez wrzucenie karteczki z imieniem i 
nazwiskiem autora oraz tytułem utworu. Uczniowie każdej klasy SP w Rogowie 
Sobóckim dnia 21 kwietnia 2015 roku będą wrzucać małe kartki na długiej 
przerwie (po trzeciej lekcji). Pilnować tego będzie komisja, w której będzie 
znajdować się: 
         Martyna Witaszek, 
         Krystian Załupski, 
         Jacek Miter, 
         Mateusz Lech. 
 
 Moim zdaniem uczniowie będą zadowoleni z nowych książek, ponieważ 
od września będą mieli możliwość wypożyczenia swojej ulubionej książki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonała: 
                        
          Emilia Załupska
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Wyniki głosowania wyboru nowych książek 
 

 Podczas głosowania wszyscy byli podekscytowani, przejęci i chętnie wrzucali karteczki. 
Przed oddaniem głosu każdy musiał się podpisać na liście. W takcie trwania akcji pani Barbara 

Tarka robiła zdjęcia osobom, które brały udział w głosowaniu.  
Najwięcej głosów (osiem) otrzymała książka „Biały Klaun”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Wykonała: 
           Emilia Załupska

 

Kulinarnie i kulturalnie 

 
Tłusty Czwartek 
  W kalendarzu chrześcijańskim Tłusty Czwartek jest uznawany, jako 
ostatni czwartek przed wielkim postem zwany zapusty.  Tłusty czwartek jest 
dniem ruchomym zależy to od daty Wielkanocy. W  Polsce oraz w  katolickiej 
części Niemiec wedle tradycji jest dozwolone objadanie się. dniem ruchomym .  
W tym dniu najpopularniejsze potrawy to pączki oraz faworki zwana również w 
innych regionach chrustami. 

Staropolskie przysłowia:  
Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek a Bartkowa uwierzyła , dobrych 

pączków nasmażyła. 
 
   Najbliższe lata dłustego czwartku 
 
2015     12 LUTEGO 

 

2016      4 LUTEGO 

 

2017      23 LUTEGO 
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2018      8 LUTEGO 

 

2019     28 LUTEGO 
                                                                                                         Opracowała: 
                                                                  Natalia Stanecka    
 
                                               

Kuchnia na Walentynki 

 
 
 Walentynki (14.02) to dzień miłości i radości. Małżeństwa i pary składa sobie 
prezenty. W Polsce prawdziwe święto zakochanych obchodzono w Dzień Kupały. 
Ponieważ najdłuższy dzień roku tuż, tuż przed nami, zdradzę Wam tajniki mojego 
miłosnego deseru. Oto pyszne cynamonowe serdeczniki :) 
 
 
 Składniki:  
 -mąka 
 -cukier puder 
 -cynamon 
 - proszek do pieczenia (jedna łyżeczka) 
 -dwa jajka 
 -mleko(może być, ale nie musi) 
 
 
 Sposób przygotowania: 
Na stolnice sypiemy mąkę , cukier puder , cynamon , proszek do pieczenia może być 
mleko oraz jajka .  Teraz to będziemy zagniatać, a potem wałkować .  Następnie 
wycinamy serduszka. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni. Po czasie 20 minut . 
Następnie możemy posypać cukrem pudrem. Redakcja gazetki życzy : 
                                                                                                    Smacznego!!   
 
 
         Napisała: 
        Natalia Stanecka 
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   PRZEPIS NA GRZANKI  

 
 
             SKŁADNIKI: 
              -chleb 
              -2 jajka 
              -ulubione przyprawy np. Przyprawa do kurczaka 
              -olej 
              -sól 
              -pieprz 
 
             SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
       

1. Do miski roztłucz 2 całe jajka i roztrzep widelcem. 
2. Dodaj do roztrzepanego jajka odrobinę pieprzu i soli oraz ulubionych przypraw. 
3. Ponownie roztrzep jajko z przyprawami. 
4. Na patelnię nalej 1 łyżkę stołową oleju. 
5. Włącz ogień. 
6. Smaż grzanki aż będą miały złoty kolor. 
7. Daj na talerz i gotowe! 

 
                                    SMACZNEGO!!! 

                                              PRZEPIS NA SCHABOWEGO 
          SKŁADNIKI: 
            -pierś z kurczaka lub świniki 
             -mąka 
             -bułka tarta 
            -sól 
            -pieprz 
            -przyprawa do kurczaka 
            -olej 
            -2 jajka 
          SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Na deskę do krojenia kładziemy kawałek piersi z kurczaka lub świni i miażdżymy  mięso 
  tłuczkiem aż będzie widać wyraźną różnicę grubości mięsa niż przed tłuczeniem. 
   Powtarzamy tą czynność na wszystkich kawałkach mięsa. 
 Do głębokiego talerza rozbijamy 2 jajka i roztrzepujemy widelcem. Jak jajko zostanie                        
roztrzepane dodajemy odrobinę soli, pieprzu i czubatą łyżkę przyprawy do kurczaka  
i mieszamy ponownie. Do następnego talerza wsypujemy szklankę mąki. Do ostatniego 
 talerza wsypujemy szklankę bułki tartej. Na rozgrzaną patelnię wlewamy trochę oleju. Bierzemy 
kawałek mięsa i obtaczamy w mące. Następnie w roztrzepanym jajku. Pod 
  w bułce tartej i dajemy na patelnię i smażymy aż kotlet będzie miał złocisty kolor. 
   Powtarzamy tą czynność na każdym kawałku mięsa. Jeżeli zabraknie mąki, bułki tartej 
lub roztrzepanego jajka dosypujemy składniki lub roztrzepujemy nowe jajko. Gdy wszystkie   
 kotlety będą usmażone możemy dodać swoje ulubione warzywa i następnie spożywamy nasze 
pyszne danie. SMACZNEGO!!!!!!!                                   Zuzanna Leszczewska 
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Five nights at freddy”s 2 

 
 Grę tą stworzył Scott Cawthon(czytaj Skot kałton). Gra powstała na 
faktach z 1987 gdy jeden z animatronów ugryzł małą dziewczynkę. W grze 
występuje 11 postaci: Toy Freddy, Toy Chicka, Toy Bonny, Old Freddy, 
Old Chicka, Old Bonny, Mangle, Old Foxy, Golden Freddy, BB(Balon 
Boy), Papet. 

 
 Są także dodatkowe postacie takie jak: Purple gay, Endosceleton i 
pepermen. Jest także funny Gay, który daje nam rady, żeby przetrwać pięć 
nocy. Ja opowiadam o części 2, która jest przed częścią 1. W grze 
przejmujesz rolę strażnika, który ma za zadanie pilnować animatrony 
ponieważ w swoich oczach mają rozpoznawacz twarzy. Zastanawiająco 
przy dzieciach są delikatne, a gdy zobaczyli dorosłego nie spuszczali z 
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niego wzroku. Podczas gry znajdujesz się w pokoju, gdzie nie ma drzwi,  
a z dwóch stron są dwie wentylacje. Na zapleczu znajdują się roboty, które 
są zepsute, śmierdzące i dlatego ich części wykorzystuje sie do nowych 
animatronów, jako części zamienne. 
Opracował dl Was 

 
 
 

Kącik poetycki 

 
 

Martyna Witaszek 
Wiersz o wiośnie :) 
 
Nasza wiosna przychodzi i nas wita, 
i kwiatami już rozkwita. 
 
Kolorowa jest jak farby, 
mienią się na niej wiosenne barwy. 
 
Przylatuje jaskółka 
i kuka kukułka. 
 
Wszystko jest idealne, 
nawet nasze marzenia nierealne. 
 
Kwitną kwiaty, kwitnie życie, 
jest to piękne nieukrycie. 
 
Zielone łąki, zielone pola, 
a nich rośnie jedna topola. 
Jedna, samotna, mała, 
lecz wiosna będzie ją rozweselała. 
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Katarzyna Żegota 
WIERSZ NA DZIE Ń MATKI 
 
Damy naszej mamie bukiet kwiatów pachnących, 
których zapach jest kojący. 
 
Otrzyma całusów sto, 
oraz bombonierek stos. 
 
Wszystko, co najlepsze dostanie tylko ona, 
dla niej berło i złota korona. 
 
A potem daje nam całusów pół, 
i robi z nami wiele kół. 
 
A są takie chwile, 
kiedy na spacerze przechodzimy mile. 
 
I jesteśmy szczęśliwi, 
nawet myśliwi, 
 
wymyślają życzenia mamie, 
leżąc w trawie. 
     
Zuzanna Leszczewska WIOSNA 
 
            Ciepły wiosenny wiatr, 
            Budzi zwierzęta ze snu zimowego. 
 
            Ptaki wracają z ciepłych krajów, 
            Czekają do gorących dni w maju. 
 
            Pierwsze wiosenne kwiaty, 
            Przebijają się przez ostatnie śniegi. 
 
             Marzanna się pali na ognisku, 
             Zima odchodzi i przychodzi wiosna. 
             
             Wiosna w sukni tęczowej, 
             Bawi się z ciepłym wiatrem w berka. 
 
             A razem z wiosną przybywa Wielkanoc, 
             Króliki Wielkanocne chowają pisanki w ogrodzie. 
 
             Wiosną każde dziecko się cieszy, 
             Bo wszystkie dzieci kochają wiosnę i Wielkanoc. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Strona | 
12 

 
Anna  Jędrzejczyk 
                                    ‘’ Kamień” 
 
 Było kiedyś sąsiadów dwóch, bardzo się lubili 
(to był sarkazm) oni się nienawidzili! 
Ciągle kłótnie, ciągle waśnie, 
Można o tym pisać baśnie! 
Przejdźmy do rzeczy: 
 
 
Pewien konkurs i nagroda 
Nie brać udziału? Wielka szkoda! 
 
 
Pierwszy wybudował taką fabrykę,  
Że jej wysokość nie mieściła się w rubrykę! 
Drugi bardzo szeroką, piekielnie głęboką! 
Stały one koło siebie, a ich dachy tuż przy niebie 
 
 
U szczytu wzgórza kamień ujrzeli nieduży  
Każdy chciał wejść w jego posiadanie, nie myśląc, co się stanie 
Głaz ten stoczył się okrutnie, niszcząc dobra absolutnie! 
 
 
I tu myśl się taka rodzi: 
BY POMAGAĆ A NIE SZKODZIĆ. 
 
 

 
Cześć!  

Nazywamy się Emilka Załupska i Natalka Stanecka. Pewnie zauważyliście, że na 
pierwszym piętrze są zawieszone wycinanki łowickie. Ja i moja koleżanka Emilka wycinamy je, 
pomaga nam Pani Karolina Gajewska. Mamy dla Was niespodziankę. Pojawi się ona niedługo, 
chodźcie i patrzcie sie na ściany, czy jakieś nowe wycinanki się pojawiły. Zachęcamy abyście  i Wy 
pomogli nam upiększyć naszą szkołę i przyszli z nami wycinać wzory łowickie. 

 
ZAPRASZAMY!  

        
  
         Opracowały: 
         Emilka Załupska 
         Natalka Stanecka 
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Horoskop                             
 
 

BARAN                                                                            BYK 
Twoja siła jest mocą                                                       Masz  w sobie odwagę, 
lecz ty o tym nie wiesz                                                     której nie wykorzystujesz 
niech każdy ból, który                                                       zauważ ją!!! 
odczuwasz twa siła pokona 
 
 
BLIŻNIĘTA                                                                      RAK                                              
Barometr Twego nastroju się                                             Jesteś pewna/y siebie i mocna/y 
wacha. Nie zależnie od                                                      nic nie jest w stanie cię powstrzymać 
chwili ciesz się i sercem                                                   i niech tak będzie dalej. 
i tak by przekazywać to innym. 
 
 
LEW                                                                                   PANNA 
Masz w sobie coś, jakąś cechę                                           Jesteś osobą waleczną 
która jest dobra, więc dlaczego jej                                      walczącą o swoje. Nie nad używaj tego. 
nie pokazujesz. 
 
 
WAGA                                                                                 SKORPION 
Nie robisz zbyt wiele zmian                                                 Jesteś szczęśliwa i nie zatroskana, 
w swoim życiu. Zmień to!!!                                                  przygotuj się na ciężkie  chwile       
                                                                                             to że ich nie widujesz mogą przyjść. 
 
 
STRZELEC                                                                          KOZIOROŻEC 
Chwile w twym życiu nie są                                                 Twoje życie jest w ciemnym tunelu 
łatwe ale nie bój się nie będą                                                niebawem pojawi się światełko 
jeśli chcesz. 
 
 
 
WODNIK                                                                             RYBY 
Chwila moment a spełni                                                     Zachowaj ostrożność choć dobrze 
się twe życzenie,                                                                ci się wiedzie to może się zmienić, bo to 
obmyślaj je już                                                                   skomplikowane 
 

Z gwiazd wyczytała dla Was Wiktoria Hałas 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie sięgnij po kolejny numer naszego czasopisma. 

Pozdrawiamy Redakcja ,,Zegar Prawdy” 

 
 
 
 
 


