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Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

 

 

Przed nami świąteczno-wiosenny numer 

gazetki. Dowiemy się, jak wyglądały świąteczne 

przygotowania  w naszej szkole. 

 

CO W NUMERZE? 

 

 Wywiad z panem Jurkiem Owsiakiem! 

 Co w szkole piszczy 

 Wielkanocne tradycje 

 Kącik przyrodniczy 

 Nasze zainteresowania 

 Rozrywka 

 

WSZYSTKIM DZIEWCZYNKOM, 

NASTOLATKOM, MŁODYM DAMOM 

I STATECZNYM PANIOM ŻYCZYMY 

POGODY DUCHA, UŚMIECHU I 

SPEŁNIENIA MARZEŃ! 

REDAKCJA 

REBUS NUMERU 

 
 

ROZWIĄZANIE………………………………………………………………………. R.S.Vc 
 



 
Wywiad z Panem Jurkiem Owsiakiem 

  

 

 

Klaudia: Dzień dobry, czy mogę z panem przeprowadzić wywiad? 
Pan Jurek: Tak, oczywiście. 
 
Klaudia: Co było powodem powstania Fundacji? 
Pan Jurek: Łaał! Musielibyśmy mówić bardzo długo. Fundacja powstała 
bardzo przypadkowo, ponieważ w telewizji lekarze z Warszawy zbierali 
pieniądze na jedno urządzenie do Centrum Zdrowia Dziecka. Ja pracowałem 
wtedy w radiu, więc tam to powtórzyłem. Okazało się, że ludzie bardzo się 
zainteresowali, więc wysyłali pieniądze. Potem te pieniądze przekazałem 
lekarzom. A jak ich poznałem, to okazali się być bardzo fajnymi kolesiami i 
zaczęliśmy myśleć o zrobieniu czegoś więcej. Dostałem więc program w 
telewizji i tam ogłosiliśmy taką zbiórkę ogólnopolską i wyszło. Tak to się 
stało, czyli trochę przez przypadek. 
 
Klaudia: Skąd się wzięła nazwa Fundacji?  
Pan Jurek: My mamy talent do różnych nazw, np. mówimy „gramy do końca 
świata i jeden dzień dłużej" albo „oj się będzie działo" i tak poszliśmy do 
ZAIKS-u zarejestrować piosenkę zespołu VooVoo „Karnawał”, to jest taka 
piosenka bardzo z nami związana. Pani, która to rejestrowała, zapytała się o 
tytuł i tak wyszło - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wymyśliliśmy 
zrobienie akcji, ta pani powiedziała, że to jest za długa nazwa i dziwna, i na 
pewno nie chwyci. Jak widać chwyciła i tak już zostało na stałe. Stąd ta 
nazwa, która myślę, że oddaje wszystko, co należy. 
 
Klaudia: Czy praca w Fundacji sprawia panu radość? 
Pan Jurek: Nie, mnie tutaj końmi muszą zaciągać, ja tu nie chcę iść, trzymam 
się stołu o tak (p. Jurek pokazuje jak mocno trzyma się stolika), żeby tylko 
zostać w domu. To żart, a poważnie, lubię tę pracę, więc chętnie 
przyjeżdżam. Nie mam w domu takiego stołu, więc się nie mam czego 
trzymać. Bardzo lubię tę pracę, bo to jest fajne zajęcie. Zajmuję się tu całym 
działem graficznym np. projektowaniem koszulek, skarbonek i wszystkiego, 
co jest związane z fundacją. Jestem szefem tego działu. 
 
Klaudia: Ilu pracowników pracuje w Fundacji?  
Pan Jurek: Wiesz, to się czasami trochę zmienia, raz jest 29 czasami 31 osób, 
ale najważniejsi są dla nas wolontariusze, którzy pracują z nami w czasie 
organizacji finału. Nazywamy ich krasnalami, jest ich kilku, może kilkunastu. 
 
Klaudia: Za jaką kwotę zlicytowano najdroższe złote serduszko? 
Pan  Jurek: Najdroższe złote serduszko zlicytowano za kwotę milion sto 
dziesięć tysięcy złotych. To bardzo dużo. Był to 18 finał w 2010r. 
 
Klaudia: Dziękuje za wywiad panie Jurku i życzę, aby orkiestra grała do końca 
świata i jeden dzień dłużej! 
Pan Jurek: Ja też dziękuję. 

                                                                                                        

 

 
 

Jerzy Owsiak 
ur. 6 października 1953r., założyciel i 

prezes zarządu Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 
 
 

 
 

Z wizytą w Fundacji WOŚP 

Wywiad i projekt strony Klaudia Zelek IVa 

 



CO W SZKOLE PISZCZY 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

  

21 marca u nas w szkole odbył się dzień wiosny. Podczas pierwszej lekcji każda z 

klas wymyślała swój własny wiosenny taniec. Na drugiej lekcji wszystkie klasy 

uczestniczyły w apelu. Podczas apelu niektórzy uczniowie zaprezentowali piosenki 

wiosenne oraz odbył się quiz na temat zwyczajów świątecznych. Na trzeciej lekcji 

każda klasa robiła marzannę. Następnie został rozstrzygnięty konkurs na marzannę i 

każda klasa zaprezentowała swój taniec. 
K.Z. IVa z REDAKCJĄ 

MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA – „BAŚNIOBÓR” 

 

„POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ 

ZIMĘ” 

 

 

Przez wiele wieków czarodziejskie istoty 

ukrywały się w tajemnym miejscu 

zwanym Baśnioborem, który jest dziś 

jedną z ostatnich przystani prawdziwej 

magii. Czarodziejską? Oczywiście. 

Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, 

właściwie wręcz przeciwnie. Kendra i jej 

brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek 

jest obecnym opiekunem Baśnioboru. W 

otoczonym murami lesie pradawne reguły wprowadzają 

porządek między chciwymi trollami, złośliwymi satyrami, 

kłótliwymi wiedźmami, psotnymi chochlikami i zazdrosnymi 

wróżkami. Gdy jednak zasady te zostają złamane, ujawniają 

się potężne moce zła, a Kendra i jej brat muszą zmierzyć się  

z największym w swym życiu wyzwaniem, by uratować 

rodzinę, Baśniobór, a może i cały świat...    

O.K. Vc 

 
 

 

2 marca 2016 roku odbył się w naszej szkole finał 

międzyszkolnego konkursu  plastycznego pt.: 

„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. W 

konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych, z 

których nadesłano wiele prac plastycznych. 
 

Podczas spotkania uczniowie obejrzeli prezentację 

multimedialną dotyczącą zasad  udzielania pomocy 

zwierzętom w czasie zimy. Zorganizowano również 

dla nich słodki poczęstunek. 

REDAKCJA 

 
DNI OTWARTE 

 
 

Chciałabym przedstawić moje 

wrażenia po Dniu Kobiet, który odbył 

się 8 marca w 5c.  

Chłopcy nie szczędzili wysiłku w tym 

dniu. Przygotowali „donaty” z 

różową i niebieską polewą. Zapewne 

dobrze podejrzewacie, że różowe były dla dziewczyn a 

niebieskimi objadali się chłopcy. Później rozdawano kakao, 

ale ja nie mogłam go wypić, ponieważ mam na nie uczulenie. 

Dali też nam ciekawe się długopisy. Po skończeniu biesiady 

zaczęły się gry i zabawy. Pierwsza zabawa przypominała 

kambry. Kolejną zabawą było odgadywanie zmienionych 

głosów naszych kolegów. 

Ogólnie podobało mi się, jak chłopcy przygotowali się na ten 

szczególny dla nas kobiet dzień 

 

          O.K. Vc 

   

W dniu 25 lutego 2016 roku nasza szkoła 

zorganizowała dla przedszkolaków – przyszłych 

uczniów i ich rodziców Dzień Otwarty. W sali 

gimnastycznej przywitała gości pani dyrktor Urszula 

Banaś. Następnie dzieci obejrzały spektakl w 

wykonaniu uczniów klas 3.  

„Rymowany zwierzyniec”. Dzieci uczestniczyły 

również w zajęciach prowadzonych przez naszych 

nauczycieli. 

Podobnie bawiliśmy się w sobotę 12 marca.   

 

 

            
REDAKCJA 

 



 

WIELKANOC 

 

KĄCIK PRZYRODNICZY 
 

 Wiosna, wiosna ach to ty… 

Stara ludowa prawda głosi, że co kraj to obyczaj. Przenieśmy 

się więc na chwilę w podróż po Europie, aby poznać zwyczaje 

i tradycje wielkanocne w innych państwach. 

 

 

 
M.R., E. Ch. Vc 

Wiosna to pora roku, w której wszystko budzi 

się do życia. Budzą się kwiaty, budzą zwierzęta. 

Wszystko nabiera kolorów. Właśnie takimi 

zwierzętami, które budzą się z zimowego snu są 

niedźwiedzie brunatne i wiele innych 

gatunków.    

REDAKCJA I-III 

Śmiech to zdrowie 

Raz pewna sowa, niemłoda chyba 

Rzekła – Znów będę zdrowa jak ryba. 

Mądrości bowiem mam w głowie mrowie, 

Wśród nich i taką, że śmiech to zdrowie. 
 

I sowa owa od tego czasu 

Śmiała się głośno z całego lasu – 

I ze zwierzątek, i z drzew i z krzaków, 

I z mchu i z grzybów i z innych ptaków… 
 

Aż kiedyś prawie ze śmiechu pękła! 

Wtedy się owa sowa przelękła. 

- Nie wyszło mi to chyba na zdrowie… 

Rzekła tarmosząc pióra na głowie. 

- Muszę przemyśleć sprawę na nowo, 

Bo co za dużo, to wszak niezdrowo! 

Wilga 

Pożywienie: 

Głównie owady,  

poczwarki i 

owłosione gąsienice m

otyli. 

Kiedy i skąd 

przylatuje: w maju z 

południa 

Ubarwienie: cała żółta 

z czarnymi skrzydłami 

i pomarańczowym 

dziobem 

Rozmiary  

długość ciała ok. 23 cm, rozpiętość skrzydeł  

ok. 44–47 cm 

Masa ciała ok. 75 g 

Sz.D. Vb  

 

 
 

ROZWIĄZANIE: ……………………………………………… 

Sz.D. Vb 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczwarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85sienica_(larwa)


 

 

KĄCIK KLAS I-III 

 

 

WYCIECZKA PO KRAKOWIE 

 

 

DZIEŃ KOBIET 

 

Wycieczka, na 

którą wybraliśmy 

się z klasą IIb i IIc 

była bardzo udana. 

Siedem minut 

jechaliśmy 

pociągiem! Potem 

poszliśmy do 

Collegium Maius. Uczestniczyliśmy tam w 

warsztatach. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych 

rzeczy! 

J.D., J.D. IIa 

 

W naszej szkole 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. 

Jest to radosne święto! Wszystkie dziewczyny dostają 

drobne upominki: bukiet kwiatów, biżuterię, kolorowe 

karteczki, na których na których znajdują się 

najserdeczniejsze życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.W. IIa 

 

NIETYPOWA LEKCJA 

 

 

MATEMATYCZNA KOLOROWANKA 

 

 

9 marca uczniowie klas I – III obejrzeli transmisję 

online lekcji ze Stacji Antarktycznej Polskiej 

Akademii Nauk  im. Henryka Arctowskiego. 

Lekcję poprowadziła Pani Dagmara Bożek-

Andryszczak, a jej temat brzmiał : „Co to jest: 

czarno-białe i lubi zimną wodę?”.  

Podczas transmisji uczniowie dowiedzieli się, 

jakie pingwiny można spotkać w okolicy Polskiej 

Stacji Antarktycznej, jakie są ich 

charakterystyczne zachowania  oraz dlaczego w 

marcu widok pingwiniska wywołuje smutek. 

    
REDAKCJA 

 
5 – zielony 

7 – czerwony  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIWIER 

 

 
OLIWKA 



ROZRYWKA  
ZAJĄCZKOWY LABIRYNT 

 
N.A. Vc 

WIOSENNA WYKREŚLANKA WIELKANOCNY QUIZ 
  

 

L W R K Ś B O W M P 

Z  J A J K O K G P I 

A E Ł A M P L I Y S 

J S Y T E J E C M A 

Ą B A R A N E K E N 

C F G J U R M O P K 

Z O L I F D I M G A 

E N K U B M T Ć J D 

K U R C Z A K Z L M 
 

 KURCZAK                 

 PISANKA 

 BARANEK 

 JAJKO 

 ZAJĄCZEK                             M.R., E.Ch. Vc 

1. Co przynosi zajączek wielkanocny? 

a. Kolorowy ser 

b. Kolorowe jajka 

c. Prezenty 

d. Słodycze 

2. Co dzieci robią w Niedzielę Wielkanocną? 

a. Leją się wodą 

b. Szukają prezentów 

c. Szukają jajek 

d. Jedzą uroczyste śniadanie 

3. Od ilu lat szuka się pisanek? 

a. Od 200 

b. Od 10 

c. Od 300 

d. Od 1000 

4.  Które z tych wielkanocnych ciast są najbardziej 

płaskie? 

a. Babka 

b. Mazurek 

c. Makowiec  

d. Sernik 

5. Co się dzieje z palmami wielkanocnymi po ich 

wykorzystaniu w Niedzielę Palmową? 

a. Są osuszane na święto Matki Boskiej Zielnej 

b. Używa się ich do dekoracji żłobka 

bożonarodzeniowego 

c. Pali się je, a popiołu używa się w Środę 

Popielcową 

d. Nie mają specjalnego przeznaczenia. 
A.S. 5c 

 

 

 
Sz.D. Vb 
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REDAKTORZY: uczestnicy koła dziennikarskiego dla 
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