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G a z e t a  S a m o r z ą d o w e g o  Z e s p o ł u  S z k ó ł  w  K o s t k o w i e  

Czekałam na kogoś bardzo długo, 

aż w końcu ,mój Książe zjawiłeś się ty, 

żeby ocalić mnie przed złym smokiem, 

jakim są smutek i łzy. 

 

 

Życie- takie okrutne 

świat- pełen nienawiści 

ludzie- podłe bezduszne istoty... 

a to wszystko przez miłość, która zawiodła 

tyle łez przez nią wylanych, 

tyle cierpienia tylko dla niej... 

 

Kochać- znaczy ufać 

Kochać- znaczy być 

Kochać- znaczy tęsknić 

Kochać- znaczy dla kogoś żyć 

M.T 

Gazeta Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

chcielibyśmy złożyć serdeczne ży-

czenia :zdrowia, szczęścia i uśmie-

chu na twarzy: dyrekcji, nauczycie-

lom, uczniom, oraz pracownikom 

naszej szkoły. 
Redakcja 
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Co słychać u....... 

  PRZEDSZKOLAKÓW 

30.10.2008r.przedszkolaki  po raz 

drugi obchodziły „Bal duszków”.  

Uczestniczyły w różnych konku-

rencjach ,za co otrzymywały w 

nagrodę słodkie niespodzianki. 

  Nasi milusińscy koledzy bawili 

się świetnie. 

  Kamil Dominik z kl IVa 

Mikołajki 

Dnia 5 grudnia przybył do mas 

Mikołaj. Przywitaliśmy go pio-

senkami i wierszykami. W na-

grodę Mikołaj obdarował nas 

wspaniałymi prezentami. Otrzy-

maliśmy także wiele zabawek. 

Które urozmaica nam czas spę-

dzany w przedszkolu. 
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PROJEKT 

BERLIN, listopad 2008r.  
Spotkanie robocze szkół partnerskich 

...w szkole podstawowej  

W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010  nasza 

szkoła będzie uczestniczyć w pro jekcie  

„Natürlich Europa“, realizowanym  w ramach programu 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE -  Comenius.  

   We wrześniu 2008 roku została zawarta pomiędzy Fun-

dacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją 

Programu "Uczenie się przez całe życie" oraz Organem 

Prowadzącym naszej gminy , reprezentowanym przez 

w ó j t a  -  p a n a  Z b i g n i e w a  W a l c z a k a 

umowa finansowa, związana z realizacją tego projektu.  

Projekt ma na celu umożliwienie współpracującym szkołom z pięciu krajów (Belgii, Irlandii 

Północnej, Niemiec, Polski i Włoch) zdobycia informacji o sobie m. in.  poprzez wymianę i 

porównywanie wyników obserwacji przyrody za pośrednictwem platformy internetowej 

http://explorarium.de. Uczestniczący w projekcie uczniowie, porozumiewając się między 

sobą  w języku niemieckim będą rozwijać umiejętności językowe.  

 Rezultatem  projektu będzie w każdej ze szkół -  zagon tulipanów służący do obser-

wacji różnic klimatycznych, jabłonie - jako symbol projektu, wielojęzykowy słownik z ob-

razkami, słownictwem i strukturami wynikającymi z pracy nad projektem oraz rozszerzona 

strona internetowa każdej ze szkół biorących udział w programie. (K.M) 
Więcej informacji na stronie. http://www.comeniuskostkowo.prv.pl 
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Uprawa tulipanów 

17 listopada we wszystkich szkołach partnerskich projektu Comenius Naturlich rozpo-

częły się pracę nad uprawą zagonu tulipanów.  

 Uczniowie nie tylko 

posadzili zakupione w Holan-

dii cebulki tulipanów, ale także 

pomierzyli je, szacowali kiedy 

wyrosną. Teraz będą obserwo-

wać, jak różne warunki wpłyną 

na ich rozwój.  

 Swoimi obserwacjami 

będą dzielić się z uczniami 

szkół partnerskich za pomocą 

platformy internetowej.  

Nasza rabata tulipanowa 

będzie miała kształt gwiaz-

dy  - elementu flagi Unii 

Europejskiej. 
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....Szkoły partnerskie  

Niemcy, Walter-Gropius-Schule,  

liczba uczniów 420  
Fritz-Erler-Allee 86-96, Berlin 

Irlandia Północna, Ceara School  

liczba uczniów 90  
Sloan Street, Lurgan Region Armagh 

Włochy,Grundschule Goldrain  

liczba uczniów 62 
Tisserweg 5, Latsch Region Bozen 

Polska, Przedszkole nr 7  

im. Marii Konopnickiej  
liczba uczniów 150 
Popiełuszki 29a, Stalowa Wola 

Belgia, Schulzentrum Büllingen, Primarschule 

 liczba uczniów 227 
Am Wittumhof 8, Büllingen Region DG 

Beligia Schulzentrum Manderfeld-Rocherath-Wirtzfeld 

Primarschule  
liczba uczniów 39 
Manderfeld 68, Büllingen Region DG 

Belgia, Peter-Nikolaus-Schweitzer-Schule,  

Gemeindeschule Elsenborn,  
liczba uczniów 122  
Unter den Linden 11, Elsenborn 

Więcej na http://www.comeniuskostkowo.prv.pl 
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☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

Przychodzi klient do restauracji  

- Poproszę lody truskawkowe. 

Kelner przynosi lody, a klient krzyczy: 

- Co ta mrówka robi w moich lodach?! 

- Nie wiem, pewnie jeździ na nartach... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Zyga, Chudy i Kazek? 

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

 

 

...w gimnazjum 

Co 2 tygodnie w poniedziałki na 7 i 8 

godzinie lekcyjnej ,na kółku biologicz-

nym prowadzonym przez panią Kowa-

lewską spotykają się miłośnicy przyro-

dy. Podczas zajęć uczniowie poszerzają 

swoją wiedzę na temat roślin, zwierząt i 

wielu innych ciekawych dziedzin życia. 

Otrzęsiny 

Dnia  19 listopada po ciężkich próbach do 

grona gimnazjalistów  przyjęliśmy uczniów 

klas pierwszych.  

Koło biologiczne 
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Fot.  

KULNARIA KULNARIA KULNARIA KULNARIA KULNARIA KULNARIA 

Mam nadzieję, że racuchy, które upiekliście smakowały.  

W związku z tym, iż niedługo zasiądziemy przy wigilijnym stole warto by było pomy-

śleć o czymś słodkim na deser. Wpadłam na pomysł, że makowiec będzie jak najbar-

dziej na miejscu. Dlatego też, chcę się z Wami podzielić wspaniałym przepisem na to 

ciasto. 

Kącik kulinarny 

Makowiec 

Składniki potrzebne do upieczenia ciasta: 

20 dag maku  

20 dag cukru  

½ kostki masła  

5 jajek  

1 łyżka miodu 

1 łyżka bułki tartej 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

  

Musicie zacząć od  sparzenia  maku, który potem zmielcie dwa razy. Ma-

sło utrzyjcie z miodem, cukrem i żółtkami. Do tego dodajcie sparzony 

wcześniej mak. Na samym końcu ubijcie pianę z białek,  dodajcie proszek 

i bułkę tartą (ewentualnie bakalie). Połączcie wszystkie składniki. Pieczcie 

ciasto do jego zarumienia. 

Smacznego!!! 

A ja ze swojej strony chciałabym Wam życzyć 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 

by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, 

by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój, 

a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem. 

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, 

by spokojna przerwa ukoiła złość 

by sylwester zapewnił szampańską zabawę, 

a kolędowych śpiewów nie było dość. 

Maria z IIa 
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Pozdrowienia  

Pozdrowienia dla Asi G. Życzę Ci, abyś dostała się do swojej wymarzonej szkoły.  

Pozdrawiam Patrycja  

Najlepsze życzenia urodzinowe dla najśliczniejszej dziewczyny z klasy 1bG, czyli dla Gośki K. przesyłają 

Sarcia, Pati, Aguś, Moniś 

Dziękujemy za trochę ciekawsze pozdrowienia. Najbardziej interesujące umieściliśmy w serduszku. Dla autorki nagro-

da do odebrania u pani Mai Stanisz. (obiecujemy dyskrecję). Konkurs na ciekawe pozdrowienia trwa. Czekamy na 

jeszcze oryginalniejsze.  

Gorąco pozdrawiam moją kochaną przyjaciółkę Gosiunię... Dziękuję skarbie za wszystko ~ Miczuś 

Najmilsze, najsłodsze, najgorętsze, najzabawniejsze, najpiękniejsze, najśliczniejsze po prostu naj, naj, naj- 

pozdrowienia dla Kamila Borskiego od cichej wielbicielki 

 

Jesteś słodki jak cukierek. 

Jesteś ciepły jak sweterek. 

Jesteś miły jak misiaczek. 

Jesteś mały jak robaczek. 

Wszystko razem złącz do ..., 

bo kawał z Ciebie fajnej 

sztuki!  

Dla Kamila L. Od ****** 

 

Pozdrowienia dla całej klasy 3b gimnazjum, a zwłaszcza dla mojej kumpeli Hani Dargacz 

Serdecznie pozdrawiam moja przyjaciółkę Misie i kochaną kuzyneczkę Monisię - Kamila z 1b 


