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Gazetka ZSGH  

ul. Majdańska 

styczeń/luty 2017 

Redaguje zespół  

 

Witamy wszystkich czytelników. Mamy nadzieję,                 

że wkrótce dołączycie do redakcji „Majdanki”. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami. 

Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty wysyłaj-

cie na adres: krysiamaz@gmail.com. Wszelkich informacji 

udzieli Wam pani Krystyna Mazurek w Sali 102 oraz pani Alicja 

Tataj  w bibliotece. 

Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie interne-

towej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się segregator 

z poprzednimi  i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

 

Redakcja 
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NASZE AKCJE  

Okres zimowy w naszej 

szkole to czas akcji charyta-

tywnych. Już kolejny raz 

braliśmy udział w “Szlachet-

nej paczce” – zbiórce dla 

konkretnej osoby. Tradycyj-

nie szukamy w kieszeniach 

grosików na “Górę grosza”. 

Pamiętamy też, aby nie wy-

rzucać zakrętek. “Pozytywnie zakręceni “ już od wielu lat 

wspierają potrzebujących. 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

25 lat temu lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka na-

kręcili 8 minutowy film o dzieciach chorych na serce, 

którym nie mogą dać najlepszej pomocy, ponieważ nie 

mają odpowiedniego sprzętu. Brakowało płucoserca . 

  Wówczas Jurek Owsiak postanowił zebrać pienią-

dze na płucoserce. Pierwsza Orkiestra, zebrała o wiele 

więcej. Tak to się zaczęło. 
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Zaś, 15 stycznia znów zagraliśmy z orkiestrą Owsiaka. 

Nasza akcja zaczęła sie już tygodniu poprzedzającym 

finał .Upiekliśmy  przepyszne, ciasteczka, jeżyki  pasz-

teciki. 
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Literackie słodkości 
W naszych ulubionych książkach znajdziemy nie tylko fascynujące 

przygody bohaterów, ale również opisy łakoci. Bohaterowie literaccy 

też jedzą.  

Ciasteczka  z  książki „ Cała nadzieja w Paryżu"  Deborah  

 To jedna z moich ostatnio przeczytanych książek. Eve 

pisarka, która właśnie rozwiodła się, poznaje wydawcę 

swoich książek. Okazuje się ,że mają wspólną pasję  

–gotowanie.  

„Eve uśmiechnęła się. Od miesiąca raz lub dwa razy w tygodniu dyżuro-

wała w sklepiku charytatywnym. 

Nagle zerwała się z miejsca. Krzyknęła. 

- O, nie! 

Pobiegła do kuchni. 

- ciasteczka-zawołała, wsuwając dłonie w kraciastą rękawicę kuchenną. 

Wyciągnęła blachę z piekarnika. - Uratowane! … Pokazała ja Gwen, któ-

ra przybiegła za nią do kuchni- dzięki Bogu! Geraldine je uwielbia”. 

Sylwia 

„Emma i ja”  I “Gdzie jest moja siostra” Elizabeth Flock - pyszny sernik 

 

Czy o takim serniku marzyłyby  ośmioletnia  Caroli-

ne i jej siostra, gdy uciekały od ojczyma? 

 

Smutny świat widziany oczami dziecka. Życie małej 

dziewczynki po śmierci ojca stało się koszmarem. To 

psychologiczne powieści o dzieciństwie, przemocy 

Kasia  
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Nasza  twórczość   

 

 

 


