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Witajcie Drodzy Czytelnicy! To już drugi numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Choć 

od września minęło dopiero kilka miesięcy, mieliśmy już dużo zdarzeń w naszej szkole. Dzielimy 

się nimi w tym numerze. W październiku mieliśmy Dzień św. Marcina i przyszli do naszej szkoły 

uczniowie z Krośnicy i Dańca (więcej w aktualnościach). 

Nasza gazetka ma w tym roku wiele nowości. Jest kącik modowy, kulinarny oraz świetne 

śląskie dowcipy na ostatniej stronie. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas szczęśliwy i wesoły. 

Oczywiście wszyscy chętni mogą dołączyć do naszej redakcji. Serdecznie zapraszamy!

Redaktor naczelny  - Jasmine Czech



DZIEŃ ŚW. MARCINA
 9.10.12r.  w  Raszowej  świętowaliśmy  Dzień  św. 
Marcina. Oczywiście nie mogło się odbyć bez konia świętego 
Marcina i pysznych rogalików. Po lekcjach wszyscy uczniowie 
ze  szkoły  i  przedszkola  poszli  do  kościoła  z  kolorowymi 
lampionami  i  wzięli   udział  we  mszy  świętej  razem  ze 
szkołami  z  Dańca i  Krośnicy.  W kościele  zostało  odegrane 
ważne wydarzenie  z  życia  świętego Marcina,  a  mianowicie 
ofiarowanie  bezdomnemu  połowy  płaszcza.  Następnie 
wszyscy  poszliśmy  oświetlić   lampionami  ulicę  Damrota, 
potem  do  straży  pożarnej,   przy  której  czekał  już  na  nas 
święty Marcin na swym koniu. A kiedy już każdy zobaczył i 
 pogłaskał  wierzchowca,  weszliśmy  do  budynku  straży. 
Oglądaliśmy muzyczne występy i zajadaliśmy się rogalikami z 
czekoladą. Około godz. 19.00 wszyscy najedzeni i zadowoleni 
udali i się do swoich domów.

Marta Pieczonka 

Am 9.10.2012 feierten wir in Raschau den St. Martinstag. Alle 
freuten  sich  auf  das  Pferd  des  St.  Martin  und  leckeres 
Gebäck.  Nach  dem  Unterricht  besuchten  alle  Schüler  und 
Kindergartenkinder den Gottesdienst, zu dem sie ihre bunten 
selbstgebastelten  Laternen  mitnahmen.  Beim  Gottesdienst 

waren  auch  die  Schulen  aus  Daniec  und 
Krośnica  anwesend.  In  der  Kirche  wurde  ein 
wichtiges Geschehen aus dem Leben des St. 
Martin  nachgespielt:  er  schenke  einem 
Obdachlosen  die  Hälfte  seines  Mantels.
Anschließend  gingen  wir  alle  mit  unseren 
Laternen  auf  die  Damrot  –  Straße.  Wir 
beleuchteten  zuerst  die  Straße  und  machten 
uns danach auf  den Weg zur  Feuerwehr,  bei 
der uns St. Martin auf seinem Pferd erwartete. 
 Nachdem  jeder  das  Tier  besichtigt  und 
gestreichelt  hat  gingen  wir  hinein.  Dort 
schauten wir uns Auftritte an und genossen die 
Hörnchen  mit  Schokolade.
Gegen 19 Uhr machten sich alle auf den Weg 
nach Hause. 



DZIEŃ BAJEK BRACI GRIMM

 Na początku października w naszej szkole 
odbył się Dzień Braci Grimm. Każda klasa 
przygotowała inną bajkę. Uczniowie wymyślali 
rebusy, tańce, niektórzy nawet przygotowywali 
potrawy lub odgrywali scenki z baśni. Tego dnia 
każda sala była innym bajkowym światem, pełnym 
drzew, gałęzi, różnych zapachów i dźwięków, 
wróżek i czarownic. Można było się oderwać od 
codziennego życia, lekcji i sprawdzianów, każdy 
wcielił się w inną postać, na jeden dzień szkoła 
stała się baśniową, kolorową krainą.

Marta Pieczonka 

Anfang Oktober fand in unserer Schule der Brüder 
– Grimm – Tag statt.

Jede  Klasse  bereitete  ein  Märchen  vor.  Die 
Schüler dachten sich Rätsel, Tänze, Gerichte und 

sogar  kleine  Theaterstücke  aus.  An 
diesem  Tag  verwandelte  sich  jeder 
Klassenraum zu einer märchenhaften 
Welt,  voller  Bäume,  Äste, 
verschiedener  Düfte  und  Klänge, 
Hexen und Feen. Der Tag war eine 
gelungene  Abwechslung  von  dem 
schulischen  Alltag  mit  seinen 
Unterrichtsstunden  und 
Klassenarbeiten.  Jeder  verkörperte 
eine  Märchenfigur.  Die  Schule 
verwandelte  sich  für  einen  Tag  in 
einen verzauberten Ort. 

Za tłumaczenia dziękujemy pani  Marcie 
Tarasewicz



Wywiad z Panią Małgorzatą Madejczyk 

Echo Szkoły: Dlaczego chciała Pani uczyć?

Pani Gosia Madejczyk: Ponieważ lubię pracę z dziećmi. Gdy byłam młodsza lubiłam bawić się z dziećmi i  

się nimi opiekować.

ES: Jaki lubiła pani przedmiot, gdy chodziła Pani do podstawówki? 

G.M.: Najbardziej lubiłam muzykę, ten przedmiot miałam z moją wychowawczynią, która  grała na pianinie  

i uczyła nas grać na flecie.

ES: Jaki lubi Pani kwiat? Dlaczego?

G.M.: Lubię słonecznik, bo kojarzy mi się z słońcem 

i latem.

ES: Gra Pani tylko na gitarze czy na  jakiś innych  

instrumentach?  Na  jakich  jeszcze  chciałaby  Pani  

grać?

G.M.:  Potrafię  grać  na  flecie  prostym i  trochę  na 

pianinie,  ale  chciałabym  grać  na  pianinie  dwoma 

rękami, a nie jedną.

ES: Jakie potrawy lubi Pani najbardziej?

G.M.:  Najbardziej  lubię  gołąbki  i  rożne  zupy,  a 

najbardziej barszcz.

ES: Jaką lubi Pani gwiazdę polską i angielską?

G.M.:  Bardzo  lubię  Małgorzatę  Kożuchowską  - 

podoba mi się jej warsztat aktorski. Lubię też piosenkarkę  Norah Jones – jej muzyka mnie uspokaja.

ES: Jaka jest Pani ulubiony zespół?

G.M.: Mój ulubiony zespól to Enej, a moja ulubiona piosenka to „Tak smakuje życie”.

ES: Jakie ma Pani hobby?

G.M.: Moje hobby to filcowanie.

ES: Jak lubi pani spędzać czas?

G.M.: Gdy mam wolny czas jeżdżę na rowerze, chodzę na spacery, gram na gitarze i filcuję.

ES: Co Pani woli- kwaśne owoce czy słodką czekoladę?

G.M.: Lubię właśnie takie mieszanie smaków kwaśnego z słodkim, na przykład: owoce z czekoladą.

ES: Jaki lubi pani smak czekolady? 

G.M.: Smak czekolady? Hmmm... Najbardziej lubię miętową.

Wywiad przeprowadziły: Monika Mateja i Sara Mazur



W tym sezonie modne są jabłka, więc pokażę Wam przepis na  
szarlotkę z jabłek i sok z tych samych owoców.

SOK OWOCOWY
Składniki:
300g truskawek, malin lub drylowanych wiśni,
2 łyżki cukru pudru,
1/2 cytryny,
2 łyżki brandy.
Przygotowanie:
Umyte, odsączone owoce, startą skórkę z połowy cytryny, cukier  
i brandy włożyć do Szefa Kuchni z ostrzem i wymieszać do  
uzyskania gładkiej konsystencji.

Przepis Pani Teresy Kalli

SZARLOTKA
Koniecznie podana na ciepło, z lodami waniliowymi. Polecam!

Składniki: 
• 3 szklanki mąki,
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
• 1 szklanka drobnego cukru,
• 1 cukier wanilinowy,
• 250 g zimnego masła roślinnego (może być masło lub margaryna),
• 4 jajka.

Jabłka:
• 2 kg jabłek (najlepiej szara reneta albo antonówka),
• około 12 łyżeczek cukru,
• 1 cukier waniliowy,
• 5 -10 dag rodzynek,
• 1 łyżeczka cynamonu.

Przygotowanie:
• Jabłka obrać, pokroić na niewielkie kawałki i razem z cukrem oraz cukrem wanilinowym lekko podsmażyć, tak aby 

się nie rozpadły. Dodać rodzynki i cynamon.
• Przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia bezpośrednio na stolnicę, dodać 3/4 szklanki cukru, cukier 

wanilinowy oraz masło. Całość posiekać nożem. Dodać 3 żółtka i 1 całe jajko. Zagnieść szybko ciasto i podzielić na 2 
części. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę.

• Jedną część ciasta rozwałkować (najlepiej pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia) i przełożyć do 
prostokątnej formy. Odkleić wierzchnią warstwę papieru. Wstawić do lodówki. Białka z 3 jaj ubić na pianę, 
następnie stopniowo dodawać resztę (1/4 szklanki) cukru, ciągle ubijając, aż piana będzie sztywna i błyszcząca.

• Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę z ciastem wyjąć z lodówki, wyłożyć jabłka. Przykryć ubitą pianą z białek. 
Na wierzch położyć drugą część rozwałkowanego ciasta.

• Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 1 godzinę (gdyby w trakcie pieczenia wierzch za bardzo się 
zrumienił, położyć kawałek folii aluminiowej). Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Smacznego !!!
przygotowała: Paulina Kalla 

/artykuł z wykorzystaniem strony: http://www.kwestiasmaku.com   /



komiks dostępny jest wyłącznie w drukowanej wersji pisma



autorstwa Mai Czarneckiej
(Napisz w wykropkowanych miejscach, o kim jest ta bajka -  część tej bajki jest nieprawdą!!)

Bajka o mądrym człowieku
Dawno temu żył  sobie………………….........…. .  Był niezwykle mądry. Pewnego razu pojechał do 

swojego  miasta  rodzinnego -  położonym w Wirtembergii  na  południu  Niemiec  -  Ulm.  Koło  tego  miasta 
przejeżdżała  piękna  i  młoda aktorka  nazywana  ………………….........….(amerykańska  modelka i  aktorka 
filmowa,  gwiazda  filmowa,  legenda  światowego  kina  lat  50.  i  60.  XX  wieku.)………………….........
….przechodził akurat koło studia. Aktorka zachichotała, gdy zobaczyła  ………………….........…., ponieważ 
miał  nietypową  fryzurę.  Rok  później………………….........….stał  się  tak  sławny,  że  ………………….........
….mu zazdrościła. ………………….........….czytał bajki dzieciom, a jedna z tych powieści była taka:

Był wiosenny wieczór i mały Wojtuś położył się właśnie do łóżeczka. W wieczornej ciszy, daleko za 
oknem słychać było odległe dźwięki przejeżdżającego pociągu. Chłopiec zasłuchał się…  Tu-du, tu-du, tu-
du…. Uwielbiał te dźwięki. W ogóle bardzo lubił pociągi – miał jeden nieduży i plastikowy, którym się lubił  
bawić. Często rysował też pociągi… A kiedy chodzili z mamą na spacery to lubił przyglądać się im na torach 
– jak mknęły ze stukotem po szynach.

Teraz jednak nawet dźwięki pociągu nie mogły go rozweselić. Tego dnia była niedziela i zwykle w 
taki dzień chodził do babci i dziadka na obiad. A dzisiaj tam nie był. A dziadka to już nigdy nie zobaczy – bo  
przecież nie żyje. Na myśl o tym, zrobiło mu się tak smutno, że zaczął cicho płakać.

Płakał cichutko, bo nie chciał, żeby w tym momencie mama przyszła. Kiedy przychodziła to zawsze 
uciszała go i prosiła, żeby już przestał. Ale jak tu się nie rozpłakać? Bo to nie wszystko - jeszcze dodatkowo 
przenieśli się ostatnio do innego mieszkania, a tamto stare mieszkanie Wojtuś dużo bardziej lubił… I miał 
tam własny pokój… A teraz go nie ma… Tyle ostatnio stracił…

Nagle chłopczykowi zdawało się, że słyszy cichy szept. Nie był pewien, co to było. Rozejrzał się po 
ciemnym pokoju. W rogu pokoju zobaczył szczurka, który stał przy swoim domku i jakby chciał coś do niego  
powiedzieć. Ten szczurek to było ulubione zwierzątko Wojtusia. Jego dobry przyjaciel. Ale przecież on nie  
umiał mówić. W każdym razie nigdy go jeszcze mówiącego nie widział.

Chłopiec się jeszcze trochę przyglądał zdziwiony, ale już po chwili był pewien. Jego szczurek chciał  
coś  do  niego  powiedzieć.  Podszedł  cichutko  i  wziął  go  na  ręce.  Wrócił  z  nim  do  łóżeczka  i  usiedli 
przykrywając się kołdrą.

– Dlaczego płaczesz? – usłyszał teraz wyraźnie.

– Płaczę, bo jest mi smutno – odpowiedział.

– A dlaczego Ci smutno? – dopytywał się szczurek.
Wojtuś westchnął głęboko, a potem zaczął mówić. Opowiedział o tym wszystkim, za czym dzisiaj 

tęsknił. O dziadku i babci, o przeprowadzce, o własnym pokoiku. O tych wszystkich rzeczach, które ostatnio 
stracił. Gdy tak mówił, to z jednej strony było mu smutno, kiedy sobie to wszystko przypominał. Z drugiej  
jednak cieplej mu było na sercu, gdy widział, jak szczurek słucha go uważnie i kiwa głową ze zrozumieniem.

Kiedy skończył, szczurek położył swoją małą łapkę na jego ręce, spojrzał mu w oczy i zaczął mówić:
............................................................................................................................................................................

(dokończ opowiadanie i oddaj je Mai Czarneckiej z klasy 4. Dla najciekawszych prac – nagroda 
niespodzianka! NACOBEZU można znaleźć u Mai)

Zdjęcia tych postaci: 

 Sławna Aktorka                 Mądry człowiek                          
                .



'”Wieniec adwentowy''

Materiały :
                                       
Cztery jednakowe świeczki,
Gałązki : 
a) jodły,
b) świerku, 
Różne ozdoby :
a) bąbki,
b) wstążki,
c) orzechy,  
e) pałeczki cynamonu.
Szpikulce do świeczek, 
Podkład.
Sznurek lub dratwa.
         
Przygotowanie:
Na podkład układać gałązki jodły lub 
świerka i związywać jedną za drugą.
W wyznaczonych miejscach włożyć szpikulce do świeczek.
Dodać ozdoby w miejscach, gdzie nam pasuje.Włożyć świeczki w wyznaczonych miejscach. 
Gotowy stroik ułożyć.

Przygotowała: Klaudia Klepert
zdjęcie pochodzi ze strony kwiateo.pl

W listopadzie 2012 roku zaczął się projekt pod tytułem "My i nasi  reprezentanci".  Pierwszego dnia omawialiśmy,  co  
zrobimy,  by zmienić coś w naszej wsi.  Zdecydowaliśmy wszyscy,  aby postawić kosz na zużyte  baterie. Następnie napisaliśmy 
wspólnie petycję, a w dniu projektowym zawieźliśmy ją do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. Zadawaliśmy dużo pytań panu  

sekretarzowi gminy. Powiedział nam, co z tą  petycją stanie się dalej -  
trafia ona do sekretariatu, a potem do odpowiedniego działu. Oprócz 
tego,  mieliśmy za  zadanie  napisać  artykuł  do  gazety  gminnej,  by 
opowiedzieć czytelnikom o tym, jak wyglądają projekty.

W tym projekcie nauczyliśmy się jak pisać petycję. Dzięki temu 
wiemy jak załatwiać różne sprawy. Dowiedzieliśmy się również, co 
stanie  się  z  petycją  po  jej  złożeniu.  Wiemy,  że  nie  warto  się  bać 
urzędników gminy, ponieważ wtedy nic nie załatwimy. 
Pan Krystian Wojtala -  sekretarz gminy - był dla nas bardzo miły.  
Zostało nam tylko czekać na odpowiedź. Mamy nadzieję, że nam się  
uda, ale jesteśmy pewni jednego - wszyscy dobrze się bawili.
  

Artykuł autorstwa szkolnej grupy projektowej



Przygotowała Marta Drozdek

tylko w wersji drukowanej pisma



Zacznijmy  od  doskonale  znanego 
problemu u płci pięknej zatytułowanego: „Nie 
mam się w co ubrać!”. A szafa dosłownie pęka 
w szwach…  

Niestety, wszystkie koszulki wydają się 
nam  stare,  nudne  lub  zbyt  pospolite  i 
najchętniej  wymieniłybyśmy je  na  nowe.  Na 
szczęście  jest  to  możliwe  i  to  bez  ciągłego 
wydawania  pieniędzy.  Wystarczy  pomysł  i 
trochę wolnego czasu. Poniżej stworzyłam listę 
wybranych  sposobów,  na  przerobienie 
zwykłego t-shirtu.

Oto zwykła koszulka, której możemy naciąć z dołu 
frędzle. Możemy też doszyć do niej koronkę lub jakieś 
dodatki. Teraz jest zimno, więc pod spód można ubrać białą 
bluzkę.

Następny sposób to farbowanie/wybielanie. Musimy 
związać koszulkę bardzo mocno i polać ją różnymi kolorami 
farb. Odczekać parę dni aż dobrze wyschnie.

Jeśli ci się rozerwą spodnie, to nie martw 
się! Możesz od spodu poprzyszywać 
materiał. Efekt jest świetny.

Jasmine Czech 
informacje są z blogu: www.tipy.pl 

http://www.tipy.pl/


-Wiam co się z tobum stanie jak urojśniesz. – gołdoł Kubuś do 
Prosiaczka.
-A co, czytołzejś mój horoskop?
-Nie. Ksionszka kucharskoł.

                             ***
Jasiu przinojsi do dom torba połnoł jabek.
-Skond mołsz te jabka? – pytoł mama.
-Łod somsiada.
-A łon ło tym wiy?
-No pewnie. Przeca mie gonioł.

                            ***
Przewodnik w zamku zwrołcoł uwaga uczestniczce wiciecki:
-Proszam nie siadać tron Ludwika Filipa!
-Niech się pan nie denerwuje. Jak przidzie to ślezam.
                            ***
-Jasiu, co zejście robili na matematyce?
-Szukalimy wspólnego mianownika.
-Cojś podobnego! Kedy joł chodziułech do szkoły, tys my go szukali! Że 
jesce do tej pory go nikt nie znalołz...
                             ***
-I zajś pała z historii?!
-To przez Jagiełłę, Tata...
-To nie zadołwej się wiyncyj z tym łobuzym.

                              ***    
Pchła do pchły:
-Kaj zejś buła w tym roku na wakacjach?
-Na krecie, a ty?
                              ***
-Twoje wypracowanie je niezłe. – gołdoł nauczycielka do Jasia. – Ale je 
idyntyczne jak twojego kolegi z ławki. Wiysz co to znacy?
-Ze jego tys je niezłe?...
                                
                               ***
Na matematyce:
-Jasiu, co to je kont? – pytoł nuczyciel.
-Kon to nojbrudniejszoł czyńść mojego pokoju.

                              ***
-Tata, się Łocean Spokojny je zawsze spokojny?
-Co to je za gupie pytanie! Nie umiys zapytać sie ło cojś mundrzejszego?
-Umiam. Kedy umarło Morze Martwe?

                             *** 
-Czamu wcions spóźniołs się do szkoły? – nauczycielka pytoł Jasia.
-Bo nie mogam łobudzić sie na cas.
-Nie mołsz budzika? 
-Mum, ale łon dzwuni kedy śpiam...

Do sklepu włajzi blondynka i gołdoł do ekspediyntki:
-Poproszam episkopat.
-Chyba epidiaskop.
-Proszę pani, to joł podejmujam diecezję!
-Chyba decyzje.
-Niech pani się nie wymondrzoł! W szkole bułach prymasem!
                                ***
-Sie pamiyntalizejście, aby przez weekend dwa razy zroć cojś dobraego? 
– zapytała pani w szkole.
Na łodzywoł się Jaś:
-Ja. Jak zech przijechoł w sobota do cioci, to się uciesuła, ale jak my 
nastympnego dnia łodjyzdzali, to się ciesuła jesce barzi!
                                  
                                 ***
Wiszum dwa leniwce na drzewie. Mijoł godzina, dwie, trzy, a łone dali w 
bezruchu. W pewnej chwili jedyn podrapoł się po gowie. 
-Zenon, alejś ty dzisiej je nerwowy. – reaguje drugi.

                                 *** 

Cebula przełajzi kole wierzby płaczoncej i gołdoł:
-Zapewniom cie ze to nie moja wina.

                                  ***
Idzie Jaś do sklepu i gołdoł:
- Poproszam, marchew i cebula.
A pani gołdoł:
- Jasiu je zejś jesce za mały zeby kupować.
Jasiu idzie do dum i gołdoł tatowi:
- Tata, pani ze sklepu pedziała ze je zech jesce za mały zeby kupować.
Tata gołdoł: no to powiydz, że mołsz 18 lołt,2 bratów, legitymacja 
wleciała ci do ścieków a mama lezy w szpitalu.
Jasiu idzie do sklepu i gołdoł: mom 2 latka,18 bratów, moja mama 
wleciała mi do ścieków a legitymacja lezy w szpitalu ze złamaną ręką.

                                   ***
Prziłajzi Jaś ze szkoły i gołdoł:
-Mama,umiam licyć do dziesiyńciu!
A mama na to:
-To polic.
-2,3,4,5,6,7,8,9,10
Mama:
-A jedynka?
-W dziynniku.

  
Przygotowała Agnieszka Baron   

 
Eine gemütliche 
Weihnachtszeit und
viel Glück und Gesundheit fürs 
Neue
Jahr wünscht:

Verein Pro Liberis Silesiae, die Leitung
der Schule und des Kindergartens, alle
Lehrer und Mitarbeiter.

Wesołych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w roku 
2013
życzą:
Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,
Członkowie Stowarzyszenia „Pro Libieris
Silesie“
oraz całe grono pedagogiczne i pracownicy.


