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   To już niestety ostatni numer gazetki ,który w tym roku 

szkolnym oddajemy w Wasze ręce. Mamy jednak nadzieję, 

że od września  równie chętnie jak  do tej pory będziecie 

zaglądać na strony  kolejnych numerów. Jednocześnie 

chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przy-

czynili się do  tego, że mogliście przeczytać o tym, co 

działo się wokół Nas przez ten czas. 
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Co słychać w przedszkolu.... 

Str. 2 

" Marzanno, Marzanno, Ty zimowa Panno, my się Ciebie nie boimy, do jeziora Cię wrzucimy..." 

Tymi słowami  przedszkolaki 

przeganiały zimę podczas wy-

cieczki do Nadola, która odbyła 

się w ostatni dzień zimy tj. 19 

marca.  Dzieci zabrały ze sobą 

piękną, kolorową Marzannę.  

Już od wyjścia z autokaru  gło-

śno wyganiały zimę za morza i 

oceany. Przedszkolaki dbają o 

czystość środowiska, więc nie 

wrzuciły Marzanny do wody. 

  Kukła została spalona - by zi-

ma już nie wróciła, a dzieci mo-

gły zdjąć ciepłe ubrania i bawić 

się na dworze. 

Następnie wszyscy poszli do skansenu, gdzie czekała na nich niespodzianka. Pani Stasia, pracu-

jąca w Muzeum, pokazała dzieciom  jak robi się ciasto na chleb. 

Wszystkie "łapki" wzięły się do roboty i w mig małe chlebki były gotowe. 

Chociaż pogoda nie była ładna, pani Stasi udało się rozpalić  w piecu chlebowym, by pokazać 

przedszkolakom bardzo trudną sztukę pieczenia chleba. Bardzo wiele było z tym pracy, ale za to 

chlebek następnego dnia smakował  jak nigdy. Nie zostały nawet skórki. 

Od tej pory dzieci na pewno bę-

dą pamiętały o tym, aby go sza-

nować. 

Przedszkolaki zwiedziły także 

skansen i zobaczyły jak żyli ich 

pradziadowie. Nie mogły wyjść 

z podziwu, że nie mieli oni lodó-

wek, telewizora, a po wodę cho-

dzili z wiadrem do studni. 

W południe zmęczone dzieci 

wróciły do przedszkola. Gorący 

rosołek ugotowany przez pa-

n ią  kucharkę  smakował 

jak nigdy. 
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 Kurtyna w górę! 

Szkollywood na scenie! 

 

W piątek 13 kwietnia nasze kółko teatralne ,,Szkollywood” po raz pierwszy 

wzięło udział w VI Turnieju Kabaretów i Kół Teatralnych, który odbył się w Gdań-

sku, w Zespole Szkół Handlowo Usługowych i Architektury Krajobrazu. Wystawili-

śmy sztukę pod tytułem:,,Balladyna z supermarketu”, którą przygotowaliśmy z panią 

Darią Radecką-Marzec na zajęciach koła teatralnego. 

    Widzowie byli zadowoleni z naszego występu. Najbardziej podobała im się ostat-

nia scena, kiedy to śpiewaliśmy piosenkę z repertuaru Ich Troje ,,Wstań powiedz nie 

jesteś sam”.  

Niestety piątek trzynastego okazał się dla nas pechowy. Turniej wygrała grupa 

młodzieży z liceum, z klasy o profilu teatralno-dziennikarskim. 

Do szkoły wracaliśmy w nieco złych humorach. Jesteśmy jednak przekonani, 

że w przyszłym roku to my zajmiemy miejsce na podium. 

M.Tałajko 
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 ORLIK 2012 

 

 

 

             W kwietniu 2009r zostanie oddany do użytku kompleks sportowo-rekreacyjny 

wybudowany w ramach projektu ,,Moje Boisko-Orlik 2012’’. 

            Składa się z dwóch boisk . Duże będzie miało  wymiary 30x62m ,małe 18x32m. 

Oba boiska wyposażone będą w sztuczną nawierzchnię i oświetlenie . Ponadto większe  

będzie posiadało bramki i piłkochwyty, a małe kosze do koszykówki i siatkę do siatków-

ki.   

W skład kompleksu wejdzie również budynek, w którym znajdą się m.in. szatnie i pokój 

trenerski.  

Zarówno ja, jak i moi przyjaciele mamy nadzieję, że już niedługo zagramy na naszym 

nowym boisku. Codzienne spoglądając przez okna szkoły obserwujemy postępy prac i 

odliczmy dni do ich zakończenia. 

 

 

                                                                                 Kamil Dominik kl.IV a 
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POEZJA  POEZJA  POEZJA  POEZJA  POEZJA  POEZJA 

M. Leyk 

Dziękuję za Twój uśmiech, 

otwarte okno Twego istnienia. 

Dziękuję za Twoje spojrzenie, 

zwierciadło Twej uczciwości. 

Dziękuję za Twoje łzy, 

które są znakiem, 

że dzielisz radość lub smutek. 

Dziękuję za Twoją rękę 

zawsze wyciągniętą, 

aby dać lub otrzymać. 

Dziękuję za Twoje objęcie, 

które jest szczerą gościną 

Twojego serca. 

Dziękuję za Twoje słowo, 

wyraz tego, co kochasz 

i w czym pokładasz nadzieję. 

Dziękuję, że jesteś... 

"Dla Ciebie" 

Wszystko co robiłam było z myślą o Tobie, było tylko dla Ciebie... 

Każda myśl, która sie ćmiła była twym snem i moim marzeniem... Każdy  

poranek zaczynał się nadzieją i przeznaczeniem... 

Dziś każda noc kończy sie cierpieniem, 

krótkim wspomnieniem i duszy rozgoryczeniem... 

nie ma już mnie, bo brak mi Ciebie..  

"Ty" 

Twój wzrok blady, zamglony, 

miłością obdarzony 

Jak marzenie niespełniony, 

wciąż oddalony i zaćmiony 

Niczym szczyty górskie 

zaśnieżony, zaciekawiony 

Naprawdę inny, wyjątkowy.. 

po prostu w moje serce złowiony 

Kącik poezji….. 

                                                                                      

W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang. 

Kwas solny ma silne właściwości rżące. 

(a ) szkołą podstawowa i gimnazjum: 

Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła. 

"Chmura pełznie jak żółw Lenina..." (zamiast leniwa) 

Na urodziny chciałbym dostać sprzęt do latania i sprzęt do spadania. 

Jazon, wróciwszy do swojego stryjka, pokazał mu złote runo, ten zdębiał i 

zbladł. 

Potwór morski wywrócił Argonautom statek do góry nogami. 

Kain, który zabił Abla, był synem Abrahama 

Co to jest uwłaszczenie? Kiedy chłop pozwala babie dysponować majątkiem. 

Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały... 

Jestem kierowcą autobusu. Mówię: Proszę wsiadać i nie gadać! 

W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy 

jeszcze nie znano. 

Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne. 

Wątroba była cały dzień śledziona. 
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SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

 W lutym w Gimnazjum w Zelistrzewie odbył się halowy turniej piłki nożnej o 

Puchar Dyrektora Szkoły. Wzięło w nim udział 8 zespołów: Mosty, Brzezino, Hel, po 

dwa zespoły z Zelistrzewa i Władysławowa oraz kierowani przez  p. Jacka Stawiasza 

gimnazjaliści z Kostkowa. 

Kostkowo wystąpiło w składzie: Mateusz Socha, Mariusz Kabus, Arek Gnaś, Prze-

mek Jurgielewicz, Marek Skrzypkowski, Bartek Kotłowski i Paweł Styn. 

Organizatorzy utworzyli dwie grupy po cztery zespoły. Nasi futsalowcy  w pierw-

szych trzech meczach spisali się fantastycznie, strzelając  aż 15 bramek, (warto zazna-

czyć,że stracili tylko trzy). Najpierw wygrali 4:1  z zespołem                                                                                               

z Zelistrzewa,  potem 5:1 z drużyną z dalekiego Helu, a  na koniec ciągle podwyższając 

poprzeczkę, zdeklasowali Władysławowo 6:1. 

W półfinale  zespół  z Kostkowa musiał stoczyć bój z pierwszym składem gospo-

darzy. Spotkanie w całości przebiegało po myśli  naszych zawodników  i zakończyło się 

wynikiem 5:3. 

Nadszedł czas na finał, w którym znaleźć faworyta nie było łatwo.   Po jednej stro-

nie boiska stanął zespół z Kostkowa, po drugiej z Mostów. Nasi przegrali 1:2, ale zyskali 

kolejny puchar do jakże bogatej kolekcji. 

                                                          / D. Płocharczyk – uczeń gimnazjum / 

 Kolejny sukces Kostkowa 
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POZDROWIENIA 
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W szkole od małego zapoznaje koleżanki i kolegów, 

których lubię i szanuję w każdej chwili ich ratuję. 

Chętnie wszystkich ucałuję i w pamięci zapisuję. 

  Pozdrowienia dla Kingusi i Natalki od Karoli i Oli 

 

Pozdrowienia dla mojej myszki Martynki Andrzejak z klasy 3b od Martusi Konkol 

Pozdrowienia dla chłopaków z 3b, a szczególnie dla R. D. i Ł.D. od wielbicielki. 

Dla Jakuba Gruby i Macieja Worka od P. M. i M. K. 

Tobie siebie -ja dla ciebie .Pozdrowienia dla Emilii B. z 2b G. od Madziolitki 

Największą sztuką w życiu jest śmiać się zawsze i wszędzie, nie żałować tego co było i nie bać się tego 

co będzie. Pozdrowienia dla super kumpelek: Gosi i Monisi od Marty. 

Pozdrowienia i buziaki dla Agusi i Klaudii z 2b G. i Monisi z 1b G. 

Pozdrowienia dla „wujko’’ za te wszystkie lizaki od Klaudii. 

Pozdrowienia dla całego Lisewa ,z chudym na czele  

Daflo 

Pozdrowienia od Zakrzewskiego dla Leysa, Sochy i Kajzera. 

Pozdrowienia dla Magdy M. i Emilii B. z 2b. Kocham was!!! 

Pozdrowienia dla mojej cudownej siostry Asi aby pomyślnie skończyła gimnazjum. Klaudia 

Pozdrowienia dla mojego przyjaciela Shah Rukha Khana!!! 

Kaja 

Pozdrowienia dla Michała aby był zawsze moim przyjacielem. 

Od koleżanki. 

Pozdrowienia dla Jarka Jesionka  

XXL 

Pozdrowienia dla Natalii i Arlety od Goofiego. 

Pozdrowienia dla „Siku’’ od kolegów z 2b G. 

Pozdrowienia dla całej, bardzo sympatycznej kl. 2a G. 

Klasa 2a zawsze radę da! Bo tam same są „ziomale’’ i frajerów nie ma wcale!!!!! Od 2aG. 

Pozdrowienia dla Kingi, Natalii, Oli, Karoliny, Mamusi, Marysi (cioci), Marty, Ireny, Asi, Manetki… 

Chudego, Michała, Siwego, Kołka, Agenta, Rysia, Leysa, Zakrzaka… itd. Od 2a G.   

Pozdrowienia dla Tomka N. aby zawsze mnie lubiał na swój sposób od K. S.   
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Kącik kulinarny 

Dziś postanowiłam zdradzić Wam moi kochani swoją 
tajemnicę. Będę znów nieskromna - podobno moja kar-
patka jest p-y-s-z-n-a :-). 

 Moja - bo robię ją swoim wypróbowanym od lat sposobem. Oto przepis:  
 

Ciasto: 

1 szkl. mąki 

½  kost. margaryny    

1 szkl. wody 

  

Masa: 

1 ½  szkl. mleka 

½  szkl.cukru 

cukier waniliowy 

budyń 

masło 

 

Ciasto: 

Rozpuścić margarynę w garnku, następnie dodać wodę i doprowadzić do wrzenia. Dodać mąkę i do-

kładnie wmieszać aż powstanie jednolita masa. Ugotowane ciasto ostudzić, następnie dodać jaja i ubi-

jać na puszystą masę. Ciasto podzielić na dwie części i rozłożyć na dwóch blachach. Piec około 50 mi-

nut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. 

 

Przygotowanie kremu: 

Budyń ugotować wg przepisu na opakowaniu + 2 łyżki cukru i ostudzić. Masło rozetrzeć i powoli doda-

wać budyń. Krem jest już gotowy. 

 

 

                                                             Smacznego  
                                                                        Maria Matczuk kl IIa 
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