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W tym numerze:
– nowinki szkolne
– wywiad z panią 

Barbarą Gawryluk
– nasza twórczość
– tu byliśmy
– 8 marca
– komiks pt. Bob Kaktus
– dla rozrywki

Gdy ciepło w lutym, 
zimno w marcu bywa, 
długo potrwa zima, 
rzecz to niewątpliwa. 
Czasami w marcu 
zetnie wodę w garncu.



Nowinki szkolne

Wspaniały gość

W  poniedziałek  26  lutego  odwiedziła  nas

pisarka,  tłumaczka  szwedzkiej  literatury

dziecięcej,  laureatka  Nagrody Literackiej  im.

Kornela  Makuszyńskiego,  autorka  wielu

wspaniałych  książek  dla  dzieci,  dziennikarka

w  radiu  Kraków,  gdzie  prowadzi  autorską

audycję skierowaną do dzieci i młodzieży pt.

Alfabet  –  pani  Barbara  Gawryluk.  W trakcie

spotkania  opowiedziała  nam  o  swoich

książkach,  między  innymi  o  historii  psa

Baltica  i  dzieciach,  które  zostały  opisane  w

książce  pt.  Mali  Bohaterowie.  Następnie

odpowiedziała  na  nasze  pytania.  Na

zakończenie  wizyty  rozdała  autografy.  To

spotkanie  na  pewno  na  długo  pozostanie

w naszej pamięci.

M.R i J.S

8 marca w naszej szkole

W  czwartek  8  marca  w  naszej  szkole

składaliśmy  życzenia  naszym  paniom,

a  także  naszym  koleżankom.  W  świetlicy

szkolnej  została  zorganizowana

okolicznościowa  Kawiarenka.  Mieliśmy

okazję zjeść pyszne ciasto, napić się herbaty

i gorącej  czekolady, a także kupić tulipany

oraz ozdoby wielkanocne. 

Również my - chłopcy z klasy 4b uczciliśmy

to  święto  w  szczególny  sposób.

Przygotowaliśmy  upominki  dla  naszych

uroczych koleżanek z klasy, a mama jednego

z  naszych  kolegów  przygotowała  pyszny

poczęstunek.  Było  słodko  i  wesoło,

a dziewczyny na pewno były zadowolone!

W.R i H.Ż



Wywiad z panią Barbarą Gawryluk
W  poniedziałek  26  lutego  w  naszej  szkole

gościła pani Barbara Gawryluk, autorka książek

dla dzieci, dziennikarka i tłumaczka szwedzkiej

literatury dziecięcej. 

 Korzystając z okazji, że jest z nami zadałyśmy

naszemu Gościowi kilka pytań.

Którego  ze  swoich  bohaterów  lubi  pani

najbardziej?

B.G:  Trudno  wybrać,  ale  najbardziej  Dżoka,

psa  który  czekał  na  swojego  właściciela  przy

jednej z krakowskich ulic.

Skąd czerpie pani tematykę do swoich utworów?

B.G: Zazwyczaj opisuję prawdziwe wydarzenia. Piszę książki  o życiu, o tym, co nas

spotyka w prawdziwym świecie.

Wybiera pani często zwierzęta na bohaterów swoich książek, dlaczego?

B.G:  Lubię przyrodę, ponieważ jest fascynująca.  Dla dzieci jest to również bardzo

ciekawe. Dlatego moimi bohaterami są bardzo często zwierzęta. Sama takie książki

lubiłam czytać jako dziecko. Dzieci zawsze będą lubiły takie historie.

Jakie książki lubi Pani czytać?

B.G: Kryminały, a także książki, w których bohater przeżywa dużo przygód.

Jakiej nowej książki mogą się spodziewać najmłodsi czytelnicy?

B.G: Będzie to  książka pt.  Tutu.  Opowieść  o  śwince,  która wyróżnia  się  od innych

świnek, ponieważ jest mała i na dodatek piegowata. Marzy o tym, aby znaleźć się

na rajskiej wyspie i wyrusza na jej poszukiwania.

Co Pani robi w wolnym czasie?

B.G: Lubię jeździć na wycieczki, spacerować po lesie, pływać, a także spędzać czas ze

swoją  maleńką wnuczką.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

P.G i M.R



Nasza twórczość
Ulepiliśmy  własne  lepieje.  Formę  wynalazła  Wisława  Szymborska,  zaś  jej  osobisty
sekretarz - Michał Rusinek nadał temu gatunkowi nazwę lepieja. Poniżej kilka naszych
utworów.

        Lepiej każdy niech się śmieje,
        niż się smuci i się nudzi.
         
                                 Lepiej bawić się bez końca,
                                 niż marudzić tak do końca.

       Lepiej żeby było ciepło,
       niż na dworze zmarznąć szybko.

                                 Lepiej ciągle lubić szkołę,
                                 niż stać się strasznym matołem.

         Lepiej cały czas próbować,
         niż codziennie się dołować.
                                       O.D
                                                                                                Lepiej biegać po boisku,  
                                                                                                niż lądować na lotnisku.

                  W.R                                                  
                                                                           ***

                  Ile śniegu już stopniało
                  dzieci nie chcą już szalików
                  zima poszła sobie w las
                  i zaczął się wiosenny czas
                  energia wstępuje w nas.

                  W lesie budzą się zwierzęta
                  i ptaki co rano śpiewają
                  o wczesnej wiosennej porze
                  słowik ćwierka do wróbla 
                  na temat wiosennych kreacji,
                  a ja się bardzo cieszę, że wiosna przyszła do nas.

M.R ,J.S,K.K

                                    



Tu byliśmy
W tym numerze opisujemy wizytę w trzech
godnych obejrzenia miejscach, a mianowicie:
Teatr  Śląski,  Muzeum  Śląskie,  a  także
NOSPR.  W  teatrze  nasza  wizyta  miała
zupełnie  inny  charakter  niż  zazwyczaj,  gdy
jako  widzowie  zasiadaliśmy  w  wygodnych
fotelach  i  oglądaliśmy  przedstawienie.  Tym
razem  poznaliśmy  to  miejsce,  ale  od
przysłowiowej  kuchni.  Mieliśmy okazję wejść
na  scenę,  obejrzeć  stanowisko  suflera.
Byliśmy pod sceną, w garderobie, w magazynie

-  gdzie  przechowywane  są  elementy  dekoracji.  Poznaliśmy  też  tajniki  działania
scenicznych  zapadni,  dotykaliśmy  elementów  dekoracji,  a  także  byliśmy  świadkami
demontażu elementów scenografii przedstawienia, które zeszło już z afisza. Ta wizyta
uświadomiła nam, że przy przedstawieniu pracują nie tylko aktorzy, ale również sztab
rzemieślników, którzy są odpowiedzialni za zbudowanie scenografii.  Krawcowe, które
szyją kostiumy, garderobiane, panowie technicy odpowiedzialni  za obsługę urządzeń
scenicznych,  operatorzy  światła  i  wiele  innych  osób,  które  wkładają  dużo  wysiłku,
abyśmy  my  widzowie,  elegancko  ubrani  zasiedli  w  fotelach  i  z  prawdziwą
przyjemnością obejrzeli dopięte na ostatni guzik przedstawienie.

Na scenie W garderobie O.D i M.J



Kolejnym  punktem  naszej  wyprawy  było
Muzeum  Śląskie  gdzie  mieliśmy  okazję
zobaczyć  :  Laboratorium  Przestrzeni
Teatralnych,  Galerię  sztuki  polskiej  po roku
1945,  Galerię  plastyki  nieprofesjonalnej,
Galerię sztuki  polskiej 1800 – 1945,  a  także
wystawę  pt.  Światło  historii  Górny  Śląsk  na
przestrzeni  dziejów.  Mega  doznania
i wspaniała zabawa!

Sz.J i W.R

Na  zakończenie  naszej  wyprawy
przenieśliśmy się chociaż na chwilę do
świata  muzyki  i  udaliśmy  się  do
NOSPR  –  u.  Tutaj  trafiliśmy  na
przerwę w próbie muzyków i mogliśmy
podziwiać  główną  salę  koncertową,
a nawet zasiąść na widowni. Pani Ania,
która  nas  do  niej  wprowadziła,
opowiedziała  nam  o  tym  miejscu.
Dowiedzieliśmy  się,  że  akustykę
głównej  sali  koncertowej  projektowała
uważana  za  najlepszą  na  świecie
w swojej branży japońska firma 

Nagata Acoustics.  Może ona pomieścić nawet 1800 widzów, a na scenie jest miejsce
dla 120-osobowej orkiestry i 100-osobowego chóru. W Sali Kameralnej koncertu naraz
 posłuchać może 300 osób. Wspaniałe miejsce!

K.K i J.S



Dzień Kobiet
W  większości  krajów  święto  to  obchodzone  jest  8  marca.

Podobnie  jak  w  Polsce  kobiety  świętują  w  tym  dniu  w  Albanii,

Białorusi,  Brazylii,  Chinach,  Chorwacji,  Cyprze,  Kubie,  Portugalii,

Rosji,  Słowacji,  Szwecji,  Ukrainie,  Francji.  Istnieją jednak wyjątki,

chociażby w Tunezji kobiety obchodzą swoje święto 13 sierpnia.

W  Polsce Panie obdarowywane są w tym dniu

słodyczami, drobnymi upominkami oraz kwiatami. 

Nadal popularnym kwiatem są goździki ,  obok

nich  królują  tulipany oraz  czerwone róże. 

Są  jednak  kraje,  na przykład  Włochy,  gdzie  kobiety

otrzymują  gałązki akacji srebrzystej.

M.J



Bob Kaktus

Klaudia Kucharska i Justyna So tysiakł



Dla rozrywki
Coś dla Młodszych Koleżanek i Kolegów

Odszukaj klucz, którym można otworzyć bramę do tajemniczego ogrodu. Pod 
właściwym kluczem zapisane są tylko rzeczowniki.

Coś dla starszych Koleżanek i Kolegów
Pokoloruj te pola, na których są przymiotniki.

A.S.
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Opiekun: Maria Okularczyk.


