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Pismo szkolne NUMER 7, grudzien 2015 

CO W KUCHNI PISZCZY 

Przejrzeliśmy książki kucharskie z półek naszej szkolnej biblioteki.  

Tylko w niewielu przepisach nie pojawia się sól! 

„Moja pierwsza książka kucharska. Przepisy łatwe, proste i przyjemne” (Wyd. Cykada, Białystok, 2005) -                   

w składnikach wielu przepisów widnieje sól, najczęściej „szczypta”, „odrobina” albo „do smaku”, ale 

niekiedy nawet pół łyżeczki. Taką ilość mają: pikantna salsa meksykańska (s. 8), guacamole (s. 14), pulpety 

ziemniaczane (s. 84), fasola pinto z pomidorami i boczkiem (s. 86) 

Do tacos (s. 16), zupy z soczewicy (s. 26), klasycznej pizzy (s. 32), omletu singapurskiego (s. 58), placka                       

z dyni (s. 98) sypie się nawet łyżeczkę soli! A do gotowania makaronu mamy wsypać aż dwie łyżki soli 

gruboziarnistej – tak podają przepisy na pastę z pomidorami i sosem bazyliowym (s. 36) i makaron z sosem 

bazyliowym (s. 40).  

 

INNE GAZETKI 

Nawiązaliśmy kontakt z zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej w Raciborzu.  

Jesteśmy w posiadaniu 4. numeru gazetki szkolnej Dyzio Gimnazjalista. Właściwie to już ich 89. numer. 

Podobnie jak my, wydają dwumiesięcznik. Ich gazetka ma aż 38 stron i dwa dodatki: na zielonym papierze 

Eko Dyzio, a na niebieskim Euro Dyzio – w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Spodobało 

nam się wiele pomysłów. Najbardziej to, że jest uporządkowana, ma stałe rubryki: Aktualności, Felietony, 

Wywiady/Kultura, Sport. Na końcu są Dyplomy i Artykuły prasowe w dziale Ludzie o nas piszą.  

 

   
 

 

Wystawa wędrująca 
W naszej szkole gościła wystawa 
przywieziona z Oświęcimia. Były to 

bogato ilustrowane książki dla dzieci                                         

w różnojęzycznych wersjach.  

 

 

 

9 NA PRZEDZIE 

 

 

 

 
 

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 

W dziale Nudy z budy redaktorzy Dyzia publikują 

najważniejsze wydarzenia szkoły w telegraficznym skrócie. 

W podsumowaniu roku szkolnego wymienili wzorowych 

uczniów. W Aktualnościach sporo zdjęć z komersu. W 

Felietonach – wypowiedzi trzecioklasistów pod tytułami: 

„Na pewno będę tęsknić”; „Nie wiem, co będzie dalej”; „To 

już jest koniec, nie ma już nic”. W Kulturze są recenzje  

nowych książek i płyt albo filmów. Podoba nam się strona                     

z kopiami dyplomów i dział z wybranymi artykułami 

prasowymi dotyczącymi szkoły.  W sumie Dyzio z 

dodatkami ma 54 strony!  

Kontakt z „inną” książką podsunął nam pomysł, 

żeby wybrać się do Biblioteki Miejskiej                              

w Leszczynach i sprawdzić, czy w dziale 

dziecięcym również są obcojęzyczne książeczki. 

Poinformujemy  czytelników o wynikach. 

Pokażemy zdjęcia stron tytułowych. 
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Na fotografii okładka książki „Lokomotywa”. Książka w wersji 

hebrajskojęzycznej. 

 

Najbardziej zaciekawiły nas książki pisane 

w dziwaczny sposób, inny niż ten, do 

jakiego przywykliśmy, np. pisane od 

prawej ku lewej (hebrajskie) albo w słupku 

- z góry na dół (japońskie). Pani od 

polskiego, znawca hebrajszczyzny, 

nauczyła nas zapisywania nazwiska autora 

– Juliana Tuwima.  
 

W siódmym dębowe stoły i szafy, 

W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, 

 

 

 
 

Kiermasz świąteczny  
Jak co roku cała społeczność naszej szkoły  

wytwarza ozdoby świąteczne na kiermasz 

adwentowy. 

 
 

 

Projekt edukacyjny 
Część naszych uczniów przystąpiła do 

projektu edukacyjnego pod nazwą 

„Sprzęty domowe naszych babć i narzędzia 

warsztatowe naszych dziadków”. 

Gromadzimy w szkole eksponaty, które 

wraz z opisami znajdą się na wystawie,                      

a sfotografowane w katalogu 

wystawowym.  

 

Wśród zgromadzonych rzeczy mamy już: 

maszynę do szycia Singer, pralkę Frania, 

kocioł do gotowania bielizny, tarę do 

prania ręcznego, konewkę, chomąto, 

wiklinowy kosz na pranie, starą walizkę, 

motykę, sierp, garniec na kapustę, dzbanek 

na mleko, żelazka „z duszą”, kilka 

młynków, maszynkę do mielenia mięsa, 

odważnik do wagi szalkowej, kozik, 
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młynek do maku, lampy naftowe, 

drewniany i mosiężny moździerz, piły, 

wiertarkę ręczną, stary zegar, wyjątkowy 

ekspres do kawy, karafki, krajalnicę do 

chleba, czajnik elektryczny, starą wagę 

kuchenną, stare żelazko turystyczne, 

pomysłową oliwiarkę, aluminiową chochlę 

i skrobaczkę do ryb, szatkownicę do 

warzyw, stary syfon na naboje.  

Osiemnastego grudnia br. zapraszamy całą 

społeczność naszej szkoły na wystawę 

projektową.  

 

eksponat Patryka Widnickiego 

 

Patryk poprosił rodziców o coś starego na 

wystawę szkolną. Usłyszał, że może wziąć 

… babcię! Zamiast babci przyniósł ten 

stary zegar.  
 

Konkurs dziennikarski 
Wojtek Wojtasiok zdobył 3. miejsce w 

XIV Regionalnym Konkursie  

Dziennikarskim organizowanym przez 

Dom Kultury                         w 

Niewiadomiu. Na konkurs spłynęło 47 

prac. Były to: artykuły prasowe, reportaże, 

wywiady  i recenzje. Nagrodzono sześć 

osób: trzech uczniów podstawówek i 

trzech gimnazjalistów. Nagrodą dla Wojtka 

były talony do Empiku w wysokości 100 zł                          

i wycieczka do Telewizji Katowice.   Pracę 

można przeczytać na stronie 

http://www.dkniewiadom.eu/images/files/f

iles/Wojciech%20Wojtasiok.pdf 

Wojtek w studio telewizyjnym jako operator kamery 

 
Wojtek jako prezenter telewizyjny 

 

Konkurs ewangeliczny 
 

Mamy 2. miejsce w XII Diecezjalnym 

Konkursie Ewangelicznym, które 

zawdzięczamy uczennicom Gimnazjum: 

Alicji Ostroch oraz Patrycji 

Jasiurkowskiej. Konkurs odbył się 24 

listopada 2015 r.                       w ZSS nr 8 

w Katowicach pt. Pozwólcie Dzieciom 

przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie 
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im; do takich bowiem należy Królestwo 

Boże. 

 

 
W Katowicach w Zespole Szkół nr 8 

 

Dzień Wolontariusza 
W naszej szkole ma siedzibę i działa 

Stowarzyszenie-Jestem (Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Gminy i Miasta 

Czerwionka –Leszczyny. Działają w nim 

nauczyciele i rodzice uczniów, a sami 

uczniowie niejednokrotnie włączają się                       

w akcje i projekty Stowarzyszenia jako 

wolontariusze. Idą za przykładem 

wolontariuszy z G nr 2. Przedrukowujemy 

fragment listu, który niedawno dotarł do 

Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na 

DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2015, jaki 

ma się odbywać corocznie w naszej 

Gminie.  

Zapraszam Państwa do licznego, aktywnego 

udziału w spotkaniu. Dzień Wolontariusza to 

moment, który jest bliski organizacjom trzeciego 

sektora. 

Jak wskazują badania ponad 55% organizacji 

współpracuje z wolontariuszami będącymi poza jej 

strukturami (nie będącymi członkami, 

pracownikami), natomiast w aż 94% członkowie i 

zarząd pracują na rzecz organizacji nie pobierając 

wynagrodzenia. 

Wniosek jest prosty: III sektor funkcjonuje dzięki 

sile ludzi zaangażowanych, aktywnych, mających 

szczytne cele i odwagę, by brać odpowiedzialność 

za ich realizację. Stoi ludźmi, którzy chcą brać 

odpowiedzialność za wspólne dobro. Postawa ta 

zdecydowanie wymaga uznania. 

Zachęcam zatem do pojawienia się w dniu 5 

grudnia o 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy 

ul. Wolności 2, aby uczcić dzień społeczników i 

wziąć udział w święcie organizacji pozarządowych.  

 

W imieniu wszystkich zaangażowanych partnerów, 

Sebastian Garbacz 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności 

Społecznej 
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SPORT 

  

FOTOREPORTAŻ 

z cyklu Bolączki naszej Szkoły … 

     

    „kontuzjowana” rura odpływowa           zapomniany portret patronki  

…i  sukcesy naszej szkoły 

    
nowe gabloty na trofea   kiermasz świąteczny 2015 w drugiej odsłonie 

 

Wojtek z klasy trzeciej gimnazjum trenuje piłkę nożną                   

w klubie ŁKS BEŁK. Rozegrał już 26 meczy. Na 

boisku spędził 2340 minut. Strzelił 6 bramek. Na 

swoim koncie ma też czerwoną kartkę, ale na szczęście 

tylko jedną. Jest kapitanem drużyny, dlatego nosi na 

rękawie czerwoną opaskę. Ostatni mecz rozegrał z 

klubem LKS Start Mszana. Aktualne informacje o 

zawodniku śledzić można na portalu Łączy nas piłka. 

https://www.laczynaspilka.pl/zawodnik/wojciech-

wojtasiok,882567.html 

Życzymy Wojtkowi samych sukcesów! 

 

https://www.laczynaspilka.pl/zawodnik/wojciech-wojtasiok,882567.html
https://www.laczynaspilka.pl/zawodnik/wojciech-wojtasiok,882567.html
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MODA 

 

      

Haute couture [oːt kuˈtyʁ] (z fr. wysokie krawiectwo) – dział luksusowego 

krawiectwa, zajmujący się tworzeniem ubrań na zamówienie dla konkretnego 

klienta (w przeciwieństwie do prêt-à-porter, czyli ubrań dostępnych w gotowej 

formie, a nie szytych na miarę). Charakteryzują się one wysoką jakością 

materiałów i wykończeń, często są szyte ręcznie. We Francji, gdzie haute 

couture się narodziło, termin ten od 1945 r. jest chroniony przez przepisy prawa 

i domy mody używające tej nazwy są zobowiązane przestrzegać określonych 

kryteriów (w tym: ręczne szycie, określona liczba pracowników i modelek, 

przynajmniej dwa warsztaty-pracownie, przynajmniej dwa pokazy różnych 

kolekcji w roku, zużycie określonej powierzchni materiału). 

Przyjrzeliśmy się koleżankom i kolegom, ich ubiorom szkolnym. Niektóre napisy na bluzach nas 

zainteresowały. Staraliśmy się je przetłumaczyć za pomocą Tłumacza Google. Bluzę Soni przełożono 

z angielskiego w taki sposób: „Kocham haute couture”. Ale co to jest haute couture? Zajrzeliśmy do 

Wikipedii i już wiemy. Wyjaśnienie cytujemy poniżej.  

Demonologia to dział 

religioznawstwa i teologii, którego 

przedmiotem są demony.  

Jest jednak firma odzieżowa o takiej 

nazwie, nazywana diabelską marką.  

Dla kontrastu pokazujemy obok strój 

szkolny bez napisów i manifestacji.  

Underground – w 

znaczeniu artystycznym: 

twórczość "podziemna", 

często półamatorska, 

przełamująca rozmaite 

tabu estetyczne, społeczne, 

obyczajowe czy polityczne. 

Nierzadko powstająca 

poza zasięgiem twórczości 

głównego nurtu oraz 

popkultury, a czasem 

również cenzury. 
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W następnych numerach 

dalszy ciąg szkolnej mody.  

,,Dziewiątka na Przedzie”- pismo szkolne do użytku wewnętrznego. 

Redagują je nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. W. Sherborne 

w Czerwionce- Leszczynach. 

Adres redakcji: 44-238 Czerwionka -Leszczyny, 

ul. Przedszkolna 1, tel. 32 43-12-991 

Nakład: 20 egzemplarzy. 

 


