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PRZYWITAJ SIĘ Z NOWĄ REDAKCJĄ! 

 

Witamy Was w nowym roku szkolnym! 

Zmienił się skład naszej redakcji. Pracujemy w dwóch grupach. Klasami I-III opiekuje się pani Anna 

Jankowska, natomiast zespół IV-VI tworzy pod okiem pani Nataszy Tchórz. Spotykamy się we wtorki i środy. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy! 

SENSACJA OSTATNICH MIESIĘCY CO W NUMERZE? 

 

     Wieść niesie, że „Złoty pociąg” 

stoi w tunelu w Wałbrzychu na 

Dolnym Śląsku.  

     Wiele osób podejrzewa, że może to 

być pociąg, którym Niemcy wywozili 

z Wrocławia złoto i inne cenne 

kruszce w 1945 roku.         Tajemnica 

„złotego pociągu” spod Wałbrzycha 

budzi coraz większe zainteresowanie. 

Czy myślicie, że to prawda? 

Sz. D. VB 

 Prezentacja nowej redakcji  

 Kilka słów o Jubileuszu 

 Ciekawostki ze świata 

 Wywiad miesiąca  

 Kącik przyrodniczy 

 Miejsca, które warto 

zwiedzić 

 Szkolna lista przebojów 

 Rozrywka 

 
NASZA SZKOŁA MU JUŻ 95 LAT! PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU ŻYCZENIA! 

3 września 2015 roku 

obchodziliśmy 95 rocznicę 

powstania Szkoły Podstawowej 

nr 61 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Krakowie. 

Uroczystości związane z 

obchodami 95-lecia naszej szkoły 

rozpoczęły się mszą świętą w 

parafii Matki Bożej Dobrej Rady, 

na którą udali się uczniowie z 

nauczycielami i zaproszonymi 

gośćmi.   

Po zakończeniu części 

oficjalnej goście obejrzeli 

spektakl: „Pamiętnik” w 

wykonaniu szkolnego teatru 

MEANDER. Sztuka została 

przygotowana przez uczniów i 

osoby zaprzyjaźnione pod 

kierunkiem pani Anety Polczyk.  

Uczestnicy uroczystości 

mogli zwiedzić również wystawy 

nawiązujące do historii naszej 

szkoły.                       N.A., A.S. VC 

W maju na kółku teatralnym zaczęliśmy 

omawiać przebieg przedstawienia z okazji 95-lecia 

naszej szkoły.  

Gdy ustaliliśmy to i owo, pani Aneta 

Polczyk powiedziała nam, że pojedziemy na 

warsztaty teatralne do Gołkowic. Mieliśmy tam 

ćwiczyć nasz spektakl. Musieliśmy ciężko 

pracować na scenie od 5 do 7 godzin dziennie. W 

wolnym czasie uczestniczyliśmy w różnych grach i 

zabawach. W jednym z ostatnich dni zrobiliśmy 

ognisko, a dziewczyny ze starszych klas zrobiły 

„najki” czyli dyplomy dla „najspóźnialskiego”, 

„najluzaka”, „najśpiocha”. Po czterech  

dniach wróciliśmy do domu.  

Pod koniec wakacji mieliśmy jeszcze kilka 

prób. Efekt naszej ciężkiej pracy prezentowaliśmy 

dwukrotnie: podczas oficjalnej uroczystości 95-

lecia Szkoły Podstawowej nr 61, która miała 

miejsce 3 września 2015 roku oraz dzień później 

dla całej społeczności szkolnej. 

 

 

 
M.R. VC, E.Ch. VC 

 
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI 

NARODOWEJ CAŁA 
REDAKCJA CZAS NA NAS 
ŻYCZY NAUCZYCIELOM  
ORAZ PRACOWNIKOM 

OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 
DUŻO ZDROWIA, 

SZCZĘŚCIA POMYŚLNOŚCI 
ORAZ DUŻO CIERPLIWOŚCI 

PODCZAS 
PRACY W 
SZKOLE!!! 

 
 
 
 

Redakcja 
CZAS NA NAS 

 



 

 

Nowa redakcja, nowe informacje! 

Natasza Tchórz Hania Tchórz Klaudia Zelek 

 

   
 
 
 
 
 

Patrycja Zawiska Zuzia Słapak Kinga Czuban 
   

Oliwia Kalarus Michał Niżnik Szymon Drzymała 
 

 

 

Malwina Rybska Maks Dziedzic Lilianna Ślęczkowska 
   

Paweł Skiba Gabrysia Zawiska Emilia Cholawa 
   

W kolejnym numerze poznamy zespół redakcyjny z klas I-III  
oraz nowych członków zespołu z klas IV-VI 

Mój znak 

zodiaku:  

Waga 

Uwielbiam: 

tańczyć 

Mój znak 

zodiaku:    Lew 

Uwielbiam: 

zwierzęta 

 

 
Nie lubię: zadań domowych 

 

Nie lubię: cebuli i ortografii 

Mój znak   

zodiaku: 

Wodnik 

Uwielbiam: 

tańczyć i 

śpiewać Nie lubię: 

pomidorów 

Mój znak 

zodiaku: 

Waga       

Nie lubię: 

kotów 

Uwielbiam: 

czytać 

książki i 

śpierwać. 

Mój znak 

zodiaku:      Lew               

Nie lubię:    

zadania  

 

Mój znak zodiaku:        

Lew  Uwielbiam:  

mojego psa 

Nie lubię: 

wątróbki  Uwielbiam: grać na 

komputerze 

Mój znak zodiaku: 

Bliźnięta          

Nie lubię: szpinaku 

Uwielbiam: 

grać w piłkę 

nożną 

Mój znak 

zodiaku: 

Bliźnięta 

Uwielbiam: 

jazdę konną 

Nie lubię: porannego wstawania 

Mój znak 

zodiaku: 

Bliźnięta  

 

Mój znak 

zodiaku: 

Waga  

 

Uwielbiam:  

gry 

komputerowe 

Uwielbiam: 

tańczyć 

 Nie lubię: wątróbki 

 

Nie lubię: 

zadań 

domowych 

 

Nie lubię: 

cebuli 

c 

Nie lubię: lekcji 

 

Uwielbiam: film 

„Następcy” 

 

Uwielbiam: 

chomiki 

Mój znak 

zodiaku: 

Lew 

Mój znak 

zodiaku: Byk 

Mój znak 

zodiaku:  

Panna 

Uwielbiam: 

czytać 



Kącik przyrodniczy 
Buldog francuski Mysikrólik 

Buldog francuski – jedna z ras psów, 
zaklasyfikowana do sekcji małych 
psów.  
Wygląd: pies o małej, krępej i 
muskularnej sylwetce. Ma szeroką, 
kwadratową głowę o dużych, 
stojących uszach. Ogon ma bardzo 
krótki. Pochodzenie tej francuskiej 
rasy jest niemal w całości angielskie. 
Przodkiem buldoga francuskiego był 
zapewne buldog angielski oraz terier - 
pies w typie boston teriera. Psy 
angielskie znalazły się na terytorium 
Francji wraz z liczną grupą tkaczy 
emigrujących na kontynent w 
poszukiwaniu pracy. 

P.Z., K.Z. IVA 

- Długość ciała: około 9 cm 
- Masa ciała: 4,5-7g 
- Wygląd: samca można odróżnić od samicy 
po pomarańczowożółtej prędze na główce.  
- Lęgi: od 8 do 10 jaj 
- Pokarm: drobne owady i ich larwy oraz 
pajęczaki. 
- Występowanie: w części Europy i Azji  
 

 
Sz.D. VB 

Ukryte strony sów Jesienna zaduma i nasze zainteresowania (kl. I-III) 

Prawie wszyscy teraz szaleją za 
wizerunkami i figurkami sów. Po 
przeczytaniu tego artykułu 
przekonacie się, że sowy wcale nie są 
takie słodkie, jak się wam wydaje. 
Więc czytajcie! 
 
Drapieżniki 
Sowy to drapieżniki! Latają 
bezszelestnie, żeby nie spłoszyć 
ofiary. Sowy żywią się małymi 
ssakami, wężami, owadami. 
Słuch 
Nie myślcie, że pióra podnoszone do 
góry przez sowy to USZY, bo ucho to 
całe otoczenie oczu i dzioba. Czasem 
przypominające kształt serca. Sowy 
słyszą na bardzo dużą odległość. 
Mogą usłyszeć mysz ukrytą ponad 2 
metry pod ziemią. Sowy słyszą w 3D i 
potrafią za pomocą słuchu 
„wypatrzeć” gdzie znajduje się ofiara.  
Dawna sowa 
Dawna sowa płomykówka miała 2 
metry długości. Z pewnością mogłaby 
polować na ludzi. Nazywała się 
Gigantea. 

 
Z.Ż. IIIA 

   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rasy_psa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buldog_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkactwo


Rozrywka miesiąca! 
                                                                      1.     

                                                     2.       

                           3.          

                                                     4.             

                                             5.      

                                    6.           

 7.               

                                                              8.    

9.      

1. Z kim polscy siatkarze grali 18.09.2015? 
2. Jak ma na nazwisko trener polskich siatkarzy? 
3. Jak  ma na imię trener polskich siatkarzy? 
4. Kto ma najwięcej występów w polskiej reprezentacji siatkarzy? (2 słowa) 
5. Jak na nazwisko ma zawodnik, który na imię ma Bartosz? 
6. Jaka dyscyplina sportu jest tematem przewodnim krzyżówki? 
7. Z kim polska reprezentacja zagrała swój pierwszy mecz w historii?  
8. Czy boisko do piłki siarkowej ma wielkość 18x9 m? 
9. Jak potocznie nazywa się atak zawodnika? 

O. K., M. N.  VC 

Zagadkowe ciekawostki  Wykreślanka 

Ustonóg 
To zwierzę żyjące pod wodą. Jest bardzo silne. Gdy 
złapie swoją ofiarę, paraliżuje ją a potem uderza ją 
promień gorący jak powierzchnia słońca. 
 

Zagadka z ustonogiem 
Gdybyśmy mieli siłę ustonoga, rzucalibyśmy 
piłeczką pingpongową…: 

a) z USA do Tokio 
b) z USA do Japonii 
c) z USA w kosmos 

 

Koty 
Koty 1/3 swojego życia potrafią przespać. W 
starożytnym Egipcie za zabicie kota czekała kara 
śmierci. 
 

Zagadka z kotem 
Co starożytni Egipcjanie robili kiedy kot umarł z 
przyczyn naturalnych? 

a) Lepili jego figurkę 
b) Stróżowali przez tydzień przy jego grobie 
c) Golili sobie brwi 

 
(Odpowiedzi w następnym numerze) 

 
Z. Ż. IIIA 

 

 

1.bakłażany 

2. żołędzie 

3. orzechy 

4. kasztany 

5. dynia 

6. jarzębina 

E.S. IIA 



Krzyżówka przyrodnicza 

 
Zakreślanka przyrodnicza 

K W I A T G A K 

R U P B U G R R 

O R K A L T S U 

P I E S I R O K 

L R S T P A W L 

A Y K K A W A E 

S S O S N A S A 

R Ó T U K A N A 
 

 

 

 

 

 

1. KWIAT 

2. TULIPAN 

3. SOSNA 

4. BUG 

5. TRAWA 

6. KOT 

7. PAW 

8. PIES 

9. SOWA 

10. TUKAN 

11. IRYS 

12. NASA 

13. KROPLA 

14. LAS 

15. ORKA 

16. KAWA 

 

7.  Jest to małe czerwone 

zwierzę, które ma szczypce. 

8. …………………. mapy 

mówi nam ile razy 

pomniejszono rzeczywiste 

rozmiary. 

9. Jest to fioletowy kwiat. 

To słowo zaczyna się na F a 

kończy na K. 

10.  Z tego materiału 

tworzymy szkło. 

11.   Rosną w nim drzewa, 

krzewy, grzyby itp. 

 

1. Śpiewają nam dzień i w 

nocy. 

2. Jest to obraz powierzchni 

ziemi narysowany w skali na 

płaszczyźnie. 

3. Jest to kwiat, najczęściej 

czerwony, uważany za 

królową kwiatów. 

4. Tworzymy ją z drewna. U 

nas w szkole wrzucamy do 

szarego kosza. 

5. Ma go na przykład lis. To 

słowo zaczyna się na O a 

kończy na N. 

6. Ten obszar na mapach 

hipsometrycznych 

zaznaczony jest na 

czerwono albo brązowo. 

 



WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ ŻMUDĄ 

„Moim motto jest ŻYJ Z PASJĄ” 
opowiada w wywiadzie Pani 
Magdalena Żmuda, założycielka 
zespołu RELEVE. 
 
My: Czy możemy przeprowadzić 
z Panią wywiad? 
Pani Madzia: Tak, oczywiście 
M: Ile ma Pani lat? 
P.M: Od kilku lat nieustająco 18. 
M: Jak i kiedy zaczęła się Pani 
przygoda z baletem? 
P.M: Miałam 6 lat, a moje nogi były 
okropnie krzywe. Rodzice postanowili 
zapisać mnie do ogniska baletowego 
znajdującego się na moim osiedlu, aby 
skorygować wadę. 
M: Ile lat pracuje Pani w MDK-u 
jako nauczycielka baletu? 
P.M: Pracuję w MDK-u od 14 lat. 
M: Czy od zawsze interesowała 
się Pani tańcem? 
P.M: Od zawsze interesowałam się 
tańcem. 
M: Jakie jest Pani motto? 
P.M: Moim życiowym motto jest ,,ŻYJ 
PASJĄ” 
M: Czy nadal ma Pani tremę 
przed występem? 

 
 
 
 
 
P.M: Są występy, że tak. 
M: Czy zdarzyło się Pani na 
scenie zapomnieć układu lub 
się pomylić? 
P.M: Tak. Zdarzyło mi się podczas 
tańca solowego ,,Barok”, który  trwał 
ok. 2 min. Już podczas pierwszej frazy 
,,szyłam” do końca. 
M: Skąd bierze Pani pomysły 
na choreografie? 
P.M: Inspiruje mnie muzyka. 
M: Co lub kto jest Pani muzą? 
P.M: Nie mam muzy. 
M: Bardzo dziękujemy za 
wywiad. 
P.M: Ja również dziękuję. 

 

Z. S., G. Z. VC 



MOŻE TO BĘDZIE TWOJA WYCIECZKA MARZEŃ? 

Gdzie wybrać się z Rodzicami…? 

Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń przy al. Pokoju 68 to wspaniała zabawa. Dowiedziałam się wielu rzeczy 
i doświadczyłam wielu wrażeń.  
Najbardziej podobała mi się „rura głosowa”. Działa jak telefon. W „kalejdoskopie” (miejscu pełnym luster) 
nigdy nie było mnie tak dużo. Na „karuzeli fizyka”, nikt się nie spodziewał, że tak trudno jest przejść przez 
środek, kiedy karuzela się kręci. Przy „krzywym zwierciadle” można było się pośmiać. Składanie twarzy, to 
trudne zadanie.  
Jedną z wielu ciekawostek były „dwa wózki”. Dlaczego poruszają się, kiedy ciągnie je jedna osoba? 
Dlaczego „magiczne stożki” poruszają się w górę a nikt ich nie dotyka? „Pętla śmierci” to coś, co 
przypominało mi kolejkę w wesołym miasteczku. Ma trochę straszną nazwę, ale wcale tak strasznie nie 
wygląda.  
Trójkąty, rury, gongi, organy, dzwony to instrumenty. W tej części Ogrodu Doświadczeń mogłam sobie 
poszaleć: dudnić, dzwonić, uderzać. Przy „peryskopie” wyobraziłam sobie, że płynę w łodzi podwodnej.  
W ogrodzie istnieje możliwość zarezerwowania warsztatów o przeróżnej tematyce. Byłam na warsztatach 
dotyczących „Fizyki balonika”. Nie wszystko mi się udało zapamiętać, bo jest tego dużo. Najlepsze było to, 
że wszystko można dotykać, oglądać i świetnie się bawić i uczyć. Miejsce godne polecenia na rodzinne 
wycieczki. 
 

 
  

MIEJSCA KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ 

Miejscem które warto odwiedzić jest Schloss Schönbrunn w Wiedniu. Nazywany "wiedeńskim Wersalem" 
pałac Schönbrunn  od lat zachwyca majestatem.  
 Przebudowę rezydencji na wzór Wersalu zainicjował cesarz Leopold I. Złoty okres pałacu 
Schönbrunn nadszedł, gdy władca podarował go swojej córce Marii Teresie. Za jej panowania rezydencja 
stała się centrum życia politycznego i towarzyskiego.  

W 1830 r. we wschodnim skrzydle urodził się Franciszek Józef, który po wstąpieniu na tron 
przywrócił popularność rezydencji.  
 Do dziś można podziwiać w Schönburnn sypialnię pary cesarskiej, salę audiencyjną i gabinet władcy.    

 

 

 

 

W.R IIA 



WYCIECZKA DO TEATRU GROTESKA 

 

W poniedziałek 28.09.2015r. piąte klasy wybrały 

się do Teatru Groteska na spektakl „Ania z Zielonego 

Wzgórza”.  

Historia opowiada o dziewczynce - Ani, której 

umarli rodzice, a ona poszła do sierocińca. Państwo 

Cuthbert, adoptowali ją przez pomyłkę, ponieważ chcieli 

12-letniego chłopca. Pomimo pomyłki Ania zamieszkała 

u państwa Cuthbert. Na Zielonym Wzgórzu przeżywała 

swoje przygody, poznała Dianę, najlepszą przyjaciółkę i 

innych mieszkańców miasteczka.  

W przedstawieniu były fragmenty, które 

rozbawiały widownię, na przykład, gdy w rolę 

Małgorzaty Linde wcielił się wysoki i szczupły 

mężczyzna.  

Widownia ciepło przyjęła spektakl pod tytułem 

„Ania z Zielonego Wzgórza”. Nagrodziliśmy aktorów 

gromkimi brawami.  
    O.K. Vc 

 

LISTA PRZEBOJÓW ZE SZKOLNEGO KORYTARZA 

Pod koniec września w klasach IV-VI została przeprowadzona ankieta pod tytułem „Lista 

przebojów ze szkolnego korytarza”. Oto wyniki: 
 

1. Orki z Majorki 
 

2. The Show- Lenka 
 

3. Naucz mnie- Sarsa 

K.Cz., J.S VC 

Uwaga!!! Stopka redakcyjna 

 
Uwaga!!! Ogłaszamy konkurs na najładniejszą 
kartkę świąteczną! Konkurs polega na 
wykonaniu wyjątkowej kartki świątecznej z 
oryginalnymi życzeniami.  
Wielkość oraz technika  
wykonania - dowolna.  
Prace zbieramy do dnia 
10 grudnia!  
Przewidziane nagrody! 
Zachęcamy do wzięcia 
udziału w konkursie!!! 
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