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Ferie, ferie i po feriach. Skończył się już czas odpoczynku i trudno nam się przyzwyczaić do 

szkolnych zajęć oraz wstawania wcześnie rano. W ferie byłam w domu,  robiłam na drutach, bo w 

szkole mamy konkurs na najdłuższy szalik. Byłam też u babci na parę dni oraz dwa razy w aqua 

parku we Wrocławiu i w Tarnowskich Górach, a także chodziłam na zajęcia do szkoły. Pogoda nam 

w te ferie niestety nie dopisała, nie spadło nawet troszeczkę śniegu.  

W tym numerze polecam Wam szczególnie przepis na pyszne ciasto ,,Łaciate” i sałatkę gyros. 

 Jasmine Czech 



Wycieczka do Krakowa - nietypowe sprawozdanie

18 grudnia, około godz. 10 na teren Krakowa wkroczyła 
grupa  uczniów (klasy  1-6)  z  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego 
Stowarzyszenia  „Pro  Liberis  Silesiae”  w  Raszowej.  Ich 
pierwszym celem stał się smok wawelski- oblężenie polegało na 
oślepianiu  bestii  fleszami  aparatów.  Następnie  uczniowie 
wyruszyli na podbój zamku, zwanego Wawelem. Mury okazały 
się zbyt wysokie, więc weszli bramą główną na dziedziniec, na 
którym zobaczyli piękną pozłacaną kopułę katedry. Było słychać 
westchnienia, że nie można zabrać ze sobą kawałka tej kopuły, 
więc uczniowie poszli w kierunku skarbca - musieli się jednak 
zadowolić widokiem krużganków. Zdobyli tylko nieco wiedzy o 
różnicach między klimatami Włoch i Polski, bo choć krużganki 
były piękne  to  w naszym klimacie  mało  funkcjonalne.  Następnym elementem wyprawy było  oblężenie 
jarmarku  świątecznego  na  rynku  krakowskim,  skąd  udało  się  wywieść  nieco  więcej  zdobyczy.  Po 
opuszczeniu rynku, nastąpiła zmiana strategii i przywódcy postanowili podzielić uczniów na dwie grupy-  
młodszą i starszą. Postanowiono zaatakować w tym samym czasie z dwóch stron. Starsza grupa udała się do 
restauracji w celu spożycia strawy, a młodsza dokonała odkrycia baśniowej krainy braci Grimm - wystawę  
przygotował Instytut Goethego. Potem nastąpiła wymiana zadań. 

 Na koniec, zmęczeni barbarzyńcy wtargnęli do aquaparku w Krakowie. Po czym przybysze opuścili  
Kraków.

Marta Pieczonka    

Der Ausflug nach Krakau – ein besonderer Bericht
Am 18. Dezember  kamen die Schüler der Grundschule des Vereins Pro 
Liberis Silesiae (1.-6. Klasse) gegen 10 Uhr in Krakau an.
Das erste Ziel der Schüler war der Wawel-Drache. Durch den Flash der 
Camaras wurde die Gefahr, die von ihm ausging minimiert. Die Schüler 
machten sich auf den Weg um das Schloss Wawel zu erobern. Doch es 
stellte sich heraus, dass die Mauer zu hoch war um über sie 
drüberzuklettern. Deshalb benutzten die Schüler das Eingangstor um auf 
den Hof zu gelangen, wo sie die wunderschöne  Kathedrale erblickten. Am 
liebsten hätten sie ein Stück ihrer vergoldeten Kuppel mitgenommen. Sie 
gingen weiter Richtung Schatzkammer, wo sie jedoch nur die Kreuzgänge 
zu Gesicht bekamen. Dabei erfuhren sie einiges über den Unterschied 
zwischen dem Klima in Polen und in Italien. Die Kreuzgänge sahen zwar 
sehr schön aus, sind aber bei unserem Klima unpraktisch.
Den nächsten Punkt bildete der Weihnachtsmarkt auf dem Krakauer Markt, 
bei dem die Teilnehmer des Ausfluges endlich etwas erbeuten konnten. 

 Anschließend wurde die Gruppe in eine mit älteren und eine mit jüngeren Schülern aufgeteilt.
Die erste Gruppe stärkte sich in einem Restaurant während die Jüngeren die Welt der Brüder Grimm, bei 
einer vom Goethe Institut veranstalteten Ausstellung, entdeckte. Danach tauschten die Gruppen.
Als letztes stand der Besuch des Aquaparks in Krakau an. 



W ostatni poniedziałek karnawału w 
Niemczech odbył się „Rosenmontag”, na 
ulice wyszły kolorowe i hałaśliwe pochody, 
których celem było odebranie przez króla i 
królową marszu kluczy do bram 
miasta/wsi/państwa i w ten sposób przejęcie 
władzy na jeden dzień.  

W Raszowej również zorganizowano 
taki pochód. O godzinie 11:00, ze szkoły w 
naszej wsi wyruszyli uczniowie wszystkich 
klas. Przeszli w kolorowym pochodzie przez 

Raszową, z głośnymi okrzykami, np. „-Tak się bawi, tak się bawi? -Ra-szo-wa! ”, „-Rosenmontag! 
- Alaf!”itp.,. Potem pojechali autobusem do Tarnowa Opolskiego, gdzie mieści się siedziba wójta. 
Gdy już dotarli na miejsce, król (Katarzyna Mientus) i królowa (Marta Pieczonka) po uroczystej 
przemowie zabrali wójtowi klucze i na jeden dzień objęli rządy w gminie. 

Po powrocie do szkoły, odbył się tam bal karnawałowy dla uczniów. Poczęstunkiem były 
pączki, a muzykę serwowała p. Agnieszka Leszczyńska wraz z chłopcami klas 4-6.

Marta Pieczonka

Am letzten Montag des Karnevals fand in Deutschland der Rosenmontag statt. Auf den Straßen 
waren laute und bunte Umzüge zu beobachten. Das Ziel der Königin und des Königs des Umzugs  
war es, die Schlüssel zu den Toren der Stadt, des Dorfes oder des Landes an sich zu reißen, um so  
für einen Tag an die Macht zu kommen.

Auch  in  Raschau  fand  ein  Umzug  statt.
Um 11 Uhr machten sich die Schüler aller Klassen auf 
den Weg.  Mit bunter Kleidung und fröhlichen Gesängen 
liefen sie  durch Raschau.  Anschließend fuhren sie  mit 
dem  Bus  nach  Tarnau,  wo  der  Sitz  des 
Gemeindevorstehers ist. Als sie dort ankamen bekamen 
die  Königin  (Marta  Pieczonka)  und  der  König 
(Katarzyna  Mientus)  nach  der  feierlichen  Rede  die 
Schlüssel  des  Gemeindevorstehers  und  übernahmen 
somit  für  einen Tag die  Aufgaben des  Gemeinderates.
Nach der Rückkehr in die Schule nahmen die Schüler an 
einer Karnevalsfeier teil.

Es gab leckere Pfannkuchen und Musik,  die von Frau 
Agnieszka Leszczyńska und den Jungs der 4. -6. Klasse 
gespielt wurde. 

Za tłumaczenia dziękujemy pani Marcie Tarasewicz



 z Panią Dorotą Mientus

Redakcja"Echa Szkoły": Dlaczego została pani nauczycielką? 

Pani Dorota Mientus: Bo bardzo lubię dzieci. W domu jak sięgam pamięcią zawsze było dużo dzieci.

ESz: Jaką książkę lubi pani najbardziej i dlaczego?

DM: "Anię z Zielonego Wzgórza". Podziwiałam upór bohaterki w dążeniu do celu.

ESz: Czy lubi Pani słuchać muzyki?

DM:  Lubię  muzykę  klasyczną,  a  najbardziej 

Straussów, najbardziej utwory ojca.

ESz: Jakie jest Pani największe marzenie?

DM: Moim największym marzeniem jest podróż 

do  Włoch,  w  miejsca,  które  już  kiedyś 

zwiedziłam.

ESz: Czym się Pani interesuje?

DM:  Interesuję  się  siatkówką,  a  zwłaszcza 

ZAKSĄ z Kędzierzyna Koźla, ogródkiem i stale 

w swoim wprowadzam zmiany.

ESz: Jaki jest Pani ulubiony kolor?

DM: Niebieski, bo uważam, że jest uspokajający.

ESz: Jaka jest Pani ulubiona pora roku?

DM: Każda pora roku ma swój urok.

ESz: Jaka jest Pani ulubiona liczba?

DM:  To  6,  bo  wiele  uroczystości  osobistych 

odbywa się w tym dniu.

ESz: Gdzie Pani spędziła wakacje?

DM: W Chorwacji.

ESz: Co najbardziej lubi Pani robić?

DM: Czytam w tej chwili dużo książek, bo mam 

więcej czasu. 

ESz: Co Pani lubi jeść?

DM: Lubię ziemniaczki, schabowego i surówkę.

ESz: Dziękujemy za wywiad

Rozmowę przeprowadziły reporterki "Echa Szkoły": Marta Drozdek i Julia Waluś



CIASTO

Składniki   dla 6 osób: 

4 jajka, 250 g cukru, 1 opakowanie cukru waniliowyego, 1/2 szklanki oleju,  150 ml fanty (napój  
gazowany), 2 szklanki mąki,  2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Opis przygotowania:      (do 20 min)

1. Jajka ubijamy z cukrem i cukrem waniliowym na gładką masę, do momentu aż masa trochę 
zbieleje. Następnie mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia.

 Dodajemy na przemian fantę, olej i mąkę z proszkiem - w małych ilościach.

2. Ciasto wlewamy na dużą blachę. Pieczemy w temp. 170 C, 25 minut na zloty kolor.

3.  Zamiast  fanty  można  dodać  Sprite  lub  inny  napój  o  smaku  pomarańczowym,  koniecznie 
gazowany.

Przygotowała Katarzyna Mientus

SAŁATKA GYROS 

Składniki: 

4 piersi z kurczaka, przyprawa "gyros", woda, 
oliwa,  pikantny  ketchup,  mała  puszka 
kukurydzy,  6  ogórków konserwowych,  2  duże 
cebule,  majonez,  kapusta  pekińska,  vegeta 
(niebieska)

Sposób przygotowania:

3-4 piersi z kurczaka pokroić w kostkę i smażyć 
w łyżce oliwy potem zalać 0,5 szklanki wody z 
3 łyżkami przyprawy Gyros, 

dalej smażyć, aż odparuje woda. Jak przestygnie zalać keczupem (pikantnym) i wymieszać.  

Do wysokiego naczynia przełożyć mięso na spód. Ogórki i cebulę pokroić w kostkę, wymieszać z 
kukurydzą i dodać keczup łagodny, posmarować majonezem. Pokroić kapustę pekińską i doprawić 
ją Vegetą, następnie położyć na wierzch.

Klaudia Klepert.

Przepis pochodzi ze strony:  http://ugotuj.to/ugotuj/-10604637/salatka+gyros/p/ a zdjęcie ze strony: 
www.mojegotowanie.pl



Serowy łaciatek
 1. Składniki:

a)  2 jajka, 

b)  250 g mąki,

c)  1 płaska łyżeczka proszku 
do pieczenia,

d)  30 g kakao, 

e)  150g kostki Kasi.

Masa serowa 

a)  600 g. białego sera,

b) 5 jajek,

c)  150 g kostka do pieczenia 
Kasi , 

d)  125 g cukru,

e)  1 budyń waniliowy,

f)   1 łyżka mąki ziemniaczanej.

2. Sposób wykonania :

Wrzucamy do miski : mąkę, proszek do pieczenia, kakao, cukier, 150 g Kasi oraz 2 jajka. Całość 
wymieszać. Ciasto będzie stanowiło spód i wieszch sernika.

Ciasto  szybko  wymieszać  oraz  ugnieść.  Wyrobione  ciasto  uformować  w  cygaro  i  przeciąć  w 
proporcjach  2/3  do  1/3.  Na  spód  wykorzystamy  2/3.  Rozwałkować  i  przełożyć  do  formy. 
Wykleić. 

Masa serowa. Rospuścić Kasię na niewielkim ogniu. Złączyć jajka z cukrem, wymiksować. Dodać 
twaróg oraz wymiksować, dodać proszek waniliowy oraz mąkę ziemniaczaną i  mieszać.  Dodać 
rozpuszczoną Kasię i wymieszać. Do formy wlać masę serową. Rozwałkować pozostałe ciasto.

Rozwałkowane ciasto rwać na łaty i dekorować. Gotowy sernik włożyć do piekarnika około na 
godzinę na 180 stopni. Zostawić do przestygnięcia.

Przygotowała: Klaudia Klepert

zdjęcie pochodzi ze strony: pysznakuchnia.com.pl



 Tłumaczenie piosenki PSY- Gangnam Style
  Tekst    Tłumaczenie;

Oppan Gangnam Style
Gangnam Style

Najeneun ttasaroun inganjeogin yeoja
Keopi hanjanui yeoyureul aneun pumgyeok inneun 

yeoja
Bami omyeon simjangi tteugeowojineun yeoja

Geureon banjeon inneun yeoja
Naneun sanai

Najeneun neomankeum ttasaroun geureon sanai
Keopi sikgido jeone wonsyat ttaerineun sanai

Bami omyeon simjangi teojyeobeorineun sanai
Geureon sanai 

Areumdawo sarangseureowo
Geurae neo hey geurae baro neo hey

Areumdawo sarangseureowo 
Geurae neo hey geurae baro neo hey

Jigeumbuteo gal dekkaji gabolka 
Oppan Gangnam Style

Gangnam Style 
Whop, Whop, Whop, Whop!

Oppan Gangnam Style
Gangnam Style 

Whop! Whop! Whop! Whop!
Oppan Gangnam Style

 Oppa to styl Gangnam
Styl Gangnam

Dziewczyna, która jest ciepła i 
ludzka w ciągu dnia, 
dziewczyna z klasą, 

która wie jak cieszyć się wolnością nad 
filiżanką kawy, 

dziewczyna, której  serce staje się gorętsze kiedy 
nadchodzi noc, dziewczyna z 

 takim zawirowaniem.
Jestem facetem,

Facetem, który w ciągu dnia jest tak 
ciepły jak ty, facetem, który na raz 
wypija swoją kawę zanim ostygnie.
Facetem, którego serce wybucha

kiedy nadchodzi noc,       
takim facetem.

Piękna, rozkoszna 
Tak ty, hej tak ty, hej
Piękna, rozkoszna

Tak ty, hej tak ty, hej
Oppa to styl Gangnam, 
Oppa to styl  Gangnam
Oppa to styl  Gangnam

     Ciekawostka dotycząca piosenki Gangnam Style;

Hyeong, oppa – dwa sposoby na zwracanie się do chłopaków lub młodych mężczyzn, 
którzy są  starsi od używającej tego określenia osoby; podobnie jak w pierwszym 
przypadku rozmówcy  mogą być rodzeństwem, przyjaciółmi bądź parą; hyeong – używane 
przez chłopców lub młodych mężczyzn, po dodaniu końcówki – nim słowo nabiera bardziej 
oficjalnego charakteru, chłopak okazuje większy szacunek swojemu bratu/przyjacielowi 
oppa – przez dziewczyny lub młode kobiety, (oficjalniejsza wersja orabeoni), tutaj wypada 
dodać jeszcze pewne wyjaśnienie; oppa jest określeniem jakiego używają fanki w 
stosunku do swojego ulubieńca, mimo że osobiście go nie znają; tutaj chodzi raczej o 
szacunek, jaki do niego czują (a przynajmniej powinny) i sposób postrzegania przez nich 
tego celebryty.

Gangnam - to dzielnica Seulu

Przygotowała; Izabela Nieświec z kl. VI
[materiały ze strony www.tekstowo.pl]                

http://www.tekstowo.pl/


Unserem Janosch gratulieren wir zum Geburtstag im März 2013!

Wie gut kennst Du den schlesischen Autor Janosch aus Zabrze?
• Janosch berühmtestes Buch: 4.Wer ist Janosch vom Beruf?

a. Mein lieber Fuchs a. Tischler
b.Oh, wie schön ist Panama b. Buchautor
c. Der Mäusescheriff c.Schmied

2. Wann hat Janosch Geburtstag? 5. Bekannteste Hauptfiguren aus Janosch`s 
Büchern

a. 11. März a. Kleiner Josa, Mäusescheriff
b. 26 November b. Schneewittchen, Micky Maus
c. 24 Dezember c. Tiger , Bär

3. Wo ist Janosch geboren? 6.Von wem ist die Tigerente das 
Lieblingsspielzeug?

a.   Berlin a.Tiger
b.   Wien b. Schnuddelbuddel
c.   Zabrze c. Frau Holle

Vorbereitet von Julia Waluś
Antwort:



Odpowiedz na poniższe pytania. Jeśli czegoś nie 

wiesz lub nie jesteś pewien, w następnym numerze 

będą odpowiedzi. Czekaj cierpliwie ;)
1) Jasiu miał 3 jabłka w koszu, które rozdał 3 dziewczynom 

tak, że każda z nich dostała jedno (całe). Jedno jabłko zostało 

w koszu. Jak on to zrobił?

....................................................................................

2) Co mówi wszystkimi językami świata?

……………………………….............................………….

3) Wyobraź sobie ze bierzesz udział w maratonie.  

Wyprzedzasz ostatnią osobę.

Które zajmujesz miejsce?

………………………………………………………………

4) Co jest cięższe, kilogram gwoździ czy kilogram piór?

…………………………………………………………………………………………………………....

5) Siedzisz za kierownicą samochodu i utrzymujesz stałą prędkość. Po Twojej lewej stronie jest  

przepaść. Po Twojej prawej stronie jedzie samochód straży pożarnej, z taką samą prędkością jak  

Ty. Przed Tobą biegnie świnia, która jest większa niż Twój samochód. Za Tobą, tuż nad ziemią leci  

helikopter. Zarówno helikopter, straż, jak i świnia utrzymują dokładnie tą samą prędkość co Ty.

Gdzie jesteś?

……………………………………………………………………………………………………………

6) Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na arkę?

……………………………………………………………………………………………………………

7) Po stawie pływają kaczki, jedna za drugą. 

Ile pływa kaczek?

………………………………………………………………………………………………………….

8) Z dwóch kranów o równym przekroju leci woda z równą prędkością do wspólnego zbiornika. z  

jednego kranu leci woda o temperaturze +15 °C, z drugiego o temperaturze -15 °C. 

Jaka będzie temperatura wody w zbiorniku?

………………………………………………………….......................................................................…… 
PRZYGOTOWAŁA: DOMINIKA CZARNECKA.



Uczniowie starszych klas mieli za zadanie napisać wypracowanie 
odpowiadające na pytanie:

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
Za zgodą uczniów prezentujemy niektóre z prac:

Pan Jezus prowadzi mnie przez życie swoją nauką. Troszczy się o mnie i nie pozwala, bym zeszła z  

Jego drogi. Wiem, że wszytsko zależy ode mnie, więc muszę się więcej modlić, by umacniać moją  

wiarę.

~ Kasia, klasa 5

*

Jezus pomaga mi w różnych słabościach. Zwierzam Mu się ze wszystkich tajemnic, proszę, by mi  

pomógł w problemach, których nie umiem rozwiązać. Czytając Biblię dowiaduję się nowych  

informacji o Bogu.Jest moim przewodnikiem, który pomaga mi odnaleźć drogę.

~Klaudia, klasa 5

*

Z pewnością mogę nazwać Jezusa moim przyjacielem. Gdy potrzebuję oparcia to właśnie Jezus  

uczy mnie pokory. Jego mogę prosić o łaski dla mojej rodziny, o zbawienie dla moich bliskich  

zmarłych.

~Izabela, klasa 6

*

Chcę z Nim jak najwięcej rozmawiać modląc się. Jemu mogę powierzyć wszystkie moje problemy,  

Jego mogę prosić o łaski. Dla mnie jest On również Panem, nadzieją, powiernikiem oraz wzorem 

do naśladowania.

~Jasmine, klasa 6

*

Czasami Jezus wydaje mi się "ucieczką", ponieważ, gdy przytrafi mi się coś złego, właśnie do Niego  

się zwracam.

~Manuela, klasa 6

*

Jezus Chrystus daje mi nadzieję i wiarę w to, że poradzę sobie ze wszystkimi problemami i  

trudnościami, które mnie napotykają. Daje mi wiarę w to, że będę stawać się coraz lepsza i będę  

miała siłę, by pomagać innym. Daje mi wspracie i mobilizuje do dalszego działania.

~Agnieszka, klasa 6



Do Kowalskich przijechała z wizytom ołma i pytoł Pawełka:
- Wnusiu, dobrze sie chowołsz?

- Starom sie. Ale mama i tak zawse mie   znojdzie i wykompie.
***

Syn pytoł łojca:
- Tata, wiysz mozno co sie dzieje z ludźmi kedy umrzom?

- No cós synku... Prołda je takoł, ze zamiyniajom sie w proch i kurz.
- To wyglondoł na to, ze pod mojym łózkym je połra umarłych.

***
Ołmy gołdajom ło swoich wnukach:

- Mój baje łogrodnikym, bo cały cas siedzi w ogródku i grzebie w ziymi.
- Mój baje lekarzym, bo cały cas bandazuje lalki.

- A mój baje pilotym, bo cały cas maczoł szmata w benzynie, wonchoł joł i gołdoł - ołma, ale 
odlot...

***
- Synek, przed godzinom w szranku boły dwa ciastka, tera je yno jedne. Co sie stało?

- To nie je moja wina. Buło ciymno i nie widzioł zech tego drugego.
***

- Mama, zrobiliy  dzisiej we trzech dobry ucynek. Przeprowadzilimy staruskę przez droga.
- To bardzo dobze, ale czamu  we trzech?

- Bo stołwiała  łopór.
***

Jasiu jake wykształcynie moł twój fater?
- Łojsiym klas i wszyske piyrsze.

***
Bartek uczonc sie znaku krziza, ciongle sie myloł. W kuńcu zmancony  powtarzaniym oświadcoł:

- Przeprasom Cie Boze, ale nie umiam sie z Tobom pozegnać.
***

Dwóch chopców siedzi  w kinie - piyrwsy gołdoł:
- Podoboł ci sie film.

- Ni.
- To camu bijes brawo?

- Bo juz sie skońcuł.
***

Kasia zasypioł na stojonco przed tablicom.
- Co zejś robiuła w nocy? - pytoł naucycielka.

- Stołach całoł noc przed lustrym z zamkniyntymi łoczoma.
- Ale po co?

- Chciałach łobejrzeć  jak wyglondom kedy śpiam.
***

W kojściele za chwila moł sie łodbyć ślub. Modoł para zbliżoł sie pomału do ołtarza. Wśród 
zebranych gojści je małoł dziołszka, wtoroł szeptym pytoł swojoł mama:

- Mamusia, a czamu panna modoł je tak ślicznie łobleconoł w białą sukynka?
- Bo widzis córecko, łona chce wszyskim pokołzać, jakoł je szczynśliwoł - łodpowiadoł mama.

- To czamu pan mody je łoblecony na corno?
                                                    

                            Przygotowała: Agnieszka Baron

 Link do strony z kawałami: http://www.wcipy.pl/dowcipy,dzieci,74.html                         


