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PRZYWITAJ SIĘ Z NOWĄ REDAKCJĄ! 

 

Witamy Was w nowym roku szkolnym! 

Zmienił się skład naszej redakcji. Dotychczasową grupę zasiliły uczennice z klas czwartych. Spotykamy się we 

wtorki o godzinie 13.40.  

Zapraszamy do współpracy! A na dobry początek – rebus! 

 
Van Gogh Alive CO W NUMERZE? 

 
 Uczniowie klas 4-6 w wrześniu byli na wystawie „Van 
Gogh Alive”. Była to wystawa multimedialna. Odbyła się 
ona na Dworcu Głównym (oczywiście w Krakowie). 
Obrazy były wyświetlane przez projektory. Były do 
dyspozycji  duże pomieszczenia, w których były 
wyświetlane te same ciągi slajdów – obrazy van Gogha. 
Oglądanie uzupełniała muzyka znakomicie współgrająca z 
obrazami i sentencje z listów malarza.  Łatwo się 
zorientować, że wystawę odwiedzają turyści z zagraniczni. 
Każdy uczestnik wystawy mógł narysować swój własny 
obraz/rysunek, w specjalnie przygotowanym 
pomieszczeniu, gdzie pojawiały się też instrukcje 
dotyczące rysowania. Wystawa jest warta obejrzenia, na 
pewno zainspiruje każdego małego czy dużego artystę. 

O.K. VIc 

 

 
 

 

 Prezentacja nowej redakcji  

 Kilka słów o  tym, co w 

szkole piszczy 

 Nasze zajęcia pozalekcyjne 

 Czym się interesujemy 

 Rozrywka 

Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej  

pragniemy złożyć 
wszystkim 

nauczycielom i 
pracownikom 

szkoły serdeczne 
życzenia. 

Dziękujemy za trud 
włożony w  naszą 

edukację! 
 

 
Redakcja 

CZAS NA NAS 

ZDROWY ODDECH 
 

        
 

        
 

 

 
Miło nam poinformować, że nasza szkoła 

zakwalifikowała się do projektu ekologicznego 

„ZDROWY ODDECH – aktywna edukacja 

ekologiczna” współfinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji 

ekologicznej. 

W ramach projektu zorganizowane były warsztaty 

ekologiczne dla uczniów, które odbyły się w 

Zespole Szkół Chemicznych. Swoim zakresem 

objęły tematykę m.in.: odnawialne źródła energii, 

badanie wpływu zanieczyszczeń na rośliny oraz 

badanie wpływu powietrza na różne materiały. 

W ramach projektu odbyła się także wycieczka 

ekologiczna do Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Drużyna „Zdrowy Oddech”  
z panią A. Miechowicz 
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Nowa redakcja, nowe informacje! 
 

Natasza Tchórz Kinga Czuban Oliwia Kalarus 

 Już drugi rok opiekuję się 
szkolną gazetką „Czas na 
nas”. Zawodowo jestem 
nauczycielem języka 
angielskiego. W czasie 
wolnym uwielbiam czytać 
powieści fantasy i 

sensacyjce. Moją pasją są również 
podróże. Marzę, aby kiedyś odwiedzić 
Nową Zelandię. 

Nazywam się Kinga, lecz 
większość osób mówi do 
mnie Kinia.  Bardzo lubię 
zwierzęta i chciałabym w 
przyszłości być 
weterynarzem. 

Interesuje mnie też praca farmaceuty 
albo projektanta wnętrz. A jedną z moich 
pasji jest gimnastyka sportowa, którą 
uwielbiam i uprawiam od paru lat.  

  Jestem Oliwia Kalarus, 
zwykła dziewczyna, 
która chodzi na koło 
dziennikarskie i całą 
masę zajęć 
dodatkowych. Mam 

wiele hobby, ale moim najbardziej 
ukochanym jest siatkówka. Ćwiczę poza 
szkołą już bardziej na serio. Mam tam 3 
przyjaciółki, z którymi gram. Za nic bym 
tego nie zmieniła. 
 

Malwina Rybska Maksym Dziedzic Anna Darłak 

Jestem Malwina Rybska, 
chodzę na koło 
dziennikarskie. Moim 
hobby jest rysowanie. 
Nienawidzę nudy. Uwielbia 
rozmawiać 

Nazywam się Maks Dziedzic. Mam 12 lat, 
chodzę do klasy VI c. Mam 2 zwierzaki –
kota i psa. Moim ulubionym 
przedmiotem jest WF i przedmioty 
humanistyczne. Moimi ulubionymi 
sportami są siatkówka i piłka ręczna.  
Moim hobby jest fotografia i zwierzęta. 

Nazywam się Ania Darłak. 
Mam 10 lat. Chodzę do 4 
klasy. Bardzo lubię 
zwierzęta. Mam psa, który 

wabi się Malinka. Uczę się grać na 
gitarze. Lubię też pisać, dlatego tutaj 
jestem. 
 

Anna Juras Gabriela Rzepecka Weronika Karcz 

Jestem Ania  Juras. Chodzę 
do klasy 4b. Mam suczkę, 
która wabi się Doris. 
Uwielbiam konie. Chodzę 

na zajęcia dziennikarskie oraz wiele 
innych. Bardzo chcę jeździć konno, ale 
moja mama nie chce mnie zapisać do 
szkółki. 
 

Hej! Jestem 
Gabriela Rzepecka. 
Mam 10 lat i jestem 
w czwartej klasie. 
Bardzo lubię 

chomiki i psy, kocham także chodzić do 
szkoły i uczyć się: matematyki, j. 
polskiego, j. angielskiego i przyrody. 
Lubię odrabiać  zadania domowe, 
żartować z koleżankami. Kocham swoją 
szkołę! 

Jestem Weronika Karcz. 
Mam 10 lat. Chodzę do 
klasy 4 b. Kocham 
zwierzęta, a szczególnie 
koty. 

Liliana Ślęczkowska Magdalena Jaglarz Maja Panocha 

Mam na imię Lila. 
Chodzę do 6 klasy. 
Mam 12 lat. Mój 
ulubiony kolor to 

niebieski. Moimi ulubionymi zwierzętami 
są chomiki i psy. 
 

Nazywam się Madzia 
Jaglarz. Bardzo lubię 
budować różne budowle z 
klocków lego friends. Lubię 
też Paryż a szczególnie 
wieżę Eiffla, lubię zwierzęta 

- najbardziej pieski, w domu mam 
szynszyla, nazywa się Max i jest bardzo 
puchaty. 
 

Mam na imię Maja Pancha. 
Chodzę do klasy 4b. Mam 
11 lat. Lubię pływać i 
jeździć na rowerze i 
rolkach. 

Chodzę na zajęcia dziennikarskie i wiele 
innych. 
 

Gabrysia Zawiska Zuzia Słapak Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby, które chcą 
z nami współpracować na 
koło dziennikarskie. 
Artykuły można przesyłać na 
adres opiekuna gazetki, pani 
Nataszy Tchórz 
(natasza.tchorz@wp.pl) 

Jestem Gabrysia. Chodzę do klasy 6c. 
Interesuję się tańcem. Od 3 lat 
uczęszczam na zajęcia baletowe w 
Młodzieżowym Domu Kultury im. 
K.G.Gałczyńskiego przy ulicy Na 
Wrzosach 57. Mój ulubiony kolor to 
czarny. Uwielbiam zwierzęta i w 
przyszłości chciałabym mieć psa. 

Jestem Zuza. Chodzę do 
klasy 6c.Interesuję się 
tańcem. Od 4  lat chodzę 
na zajęcia baletowe 

odbywające się w MDK na ulicy Na 
Wrzosach 57. 
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Drugie piętro… 

 

Dziewczyny z klasy czwartej postanowiły podzielić się z nami wrażeniami, jak to 
jest, gdy przestaje się być „maluchem” i zaczyna się naukę na „drugim piętrze” 
wśród starszych kolegów. Zachęcamy też do przeczytania relacji uczennicy, dla 

której 1 września był pierwszym dniem w nowej szkole i klasie! 
Zapraszamy do lektury. 

Drugie piętro! Kocham swoją szkołę! 
 

 
 
Od września chodzę do klasy 4b która 
znajduje się na drugim piętrze. Jest fajnie 
mogę na przerwie robić co chcę: jeść, pić 
i rozmawiać z koleżankami i z kolegami. 
Na lekcjach jest cisza i spokój. Mamy 
dużo przedmiotów takich jak: 
matematyka, przyroda, technika. 

M.P. IVb 

Gdy 2 września przyszłam na drugie 
piętro było ekstra! Kiedy zaczęła się 
pierwsza lekcja byłam najszczęśliwszą 
dziewczyną na świecie!             G.Rz. IVb 

W 4 klasie! 

Przejście z 1-3 do 4-6 wiele zmieniło w 
moim życiu. W 1-3 spokojnie i bez 
nerwów, a w 4-6 już tak nie jest. Klasa 
4 to nie przelewki. Trzeba ciężko 
pracować, ale także jest fajnie i 
ciekawie. Każdy dzień przynosi nową 
przygodę.                                   W.K. IVb 

Już drugie piętro! 
Kiedy kończyły się wakacje, strasznie się bałam, że będę mieć złe oceny i w ogóle, 
ale kiedy poszłam do szkoły, zrozumiałam, że nie ma czego się bać. Na początku 
trudno było mi się przyzwyczaić do tego, że co lekcję zmieniamy nauczycieli, bo w 
trzeciej klasie mieliśmy naszą jedną panią. Bardzo lubię przyrodę, polski, 
matematykę, angielski. Oprócz tego chodzę na różne zajęcia dodatkowe, np. kółko 
matematyczne. 
  M.J. IVb 

W nowej szkole! 
Jestem nową uczennicą w tej szkole. Wcześniej chodziłam do Szkoły Podstawowej 
nr 162 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Szafera w Krakowie. Moja 
poprzednia szkoła była szkołą największą w Małopolsce.  
W tej szkole jest dobrze, jest nawet lepiej niż w poprzedniej. Trafiłam do klasy 4B. 
Kandyduję nawet do S.U. Mam nadzieję że wszystko będzie dobrze i oprócz klasy 
inni też mnie polubią. 

A.J. IVb 
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Czym się interesujemy? 

 

Gimp  

 
Jest darmowym programem graficznym używanym przez 
dużą ilość grafików, oraz osób początkujących.  Autorem 
tego programu są The GIMP Team. Używam go głównie 
do robienia grafiki. Posiada także możliwość tworzenia 
ruchomych animacji, ale ja nie miałam jeszcze okazji 
poznać z tej strony Gimpa.  Najczęściej rysuję swoje 
ulubione postacie filmowe np. Harley Quinn z „Legionu 
Samobójców” (super film, polecam, ale od 12 lat). Lubię 
rysować w tym programie, ma dużo funkcji, które 
ułatwiają urealistycznić obraz lub sprawić, aby był 
wyjątkowy. Program, choć darmowy, zasługuje na 

zgłębienie się w nim i poznanie jego wszystkich możliwości, co nie jest takie łatwe… 

O.K. VIc 

Psi ekspert 

 
Niedawno zapisałem się z moim psem na zajęcia do psiego eksperta, podobało mi się tam 
tak bardzo, że postanowiłem napisać recenzję. Psi ekspert znajduje się w Krakowie na ul. 
Michała Ossowskiego. Na początku zajęć dla psów dorosłych i nastolatków pani daje nam 
karteczki, na których jest napisane, co będziemy robić. Zajęcia trwają zwykle około 2 
godzin, a na końcu puszczamy psy ze smyczy na zamkniętym terenie, by się pobawiły. Mój 
pies nauczył się wiele komend, chodzenia na smyczy itp. Ja natomiast nauczyłem się wiele 
o psach i ich zachowaniach. Pani behawiorystka jest bardzo miła, sympatyczna i łatwo się z 
nią zaprzyjaźnić. Zajęcia bardzo mi się podobały i zapiszę się za niedługo na kurs dla psów 
aktywnych, gdzie uczymy się rzeczy typu „jak pies ma łapać frisbee”.  

M.Dz. VIc 

GREENLIGHT FOR GIRLS 

 
W sobotę 24  Września w godzinach 9:00-16:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się druga edycja 
światowego projektu GREENLIGHT FOR GIRLS (g4g).Był to projekt dla dziewczyn w wieku od 11 do 15 roku życia. 
Zostałyśmy podzielone na 18 grup. Każda grupa pracowała pod okiem swojego opiekuna. Naszym opiekunem była 
pani Agnieszka. Przy rejestracji każda dziewczyna dostała szczegółowy plan dnia 
swojej grupy. Nasz plan dnia wglądał następująco. Na koniec   
każda z nas otrzymała prezenty od sponsorów. Ten dzień był pełen przygód i 
ciekawych doświadczeń.  

 
 G.Z., Z.S. VIc 

Noc Naukowców 
 
30.09.2016r. odbyła się Noc Naukowców. Było dużo rozmaitych pokazów, jednak najbardziej podobał mi się „Dym z 
teledysku”. Spokojnie, już wyjaśniam - tak nazwał ten dym jeden z odwiedzających. Ale to nie koniec, były jeszcze 
kolorowe płomienie. Można było się dowiedzieć, jakim gazem bezpiecznie jest napompować balon. Fizyk po prostu 
podpalał balony - jaki huk zrobił balon z butanem!  

A.D.IVb 
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Autorami zdjęć są: Ania D., Gabrysia Rz., Maja P., Nina K., Ola P., Oliwia S., Zuzia Ż. i pani Dorota 
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JESIENNA ROZRYWKA  

Jesienna wykreślanka Czym różnią się te obrazki? 

 
LIŚCIE, DYNIA, PSIKUS, KASZTAN , 
CUKIEREK, STRACH, DIABEŁ, WRZOS 

K.Cz. VIc  

         
 

M.R. VIc 

 

1. Święto obchodzone USA. 
2. Halloweenowe warzywo. 
3. … na lachy. 
4. Inaczej czarownica. 
5. … albo psikus. 
6. Po angielsku ,,ghost”. 
7. Po polsku październik. 

W.K. IVb 

Halloween 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

.  
Słowa do wykreślenia: dynia, duch, wiedźma, strach, jabłko, 

cukierki, Halloween 
A.J. IVb 

1. Kiedy obchodzone jest Halloween w 
Wielkiej Brytanii? 

a.  21 września   b. 31 października   c. 
12 lutego 

2. Za co ludzie przebierają się w 
Halloween? 

a. za myszoskoczki   b. w strój szwedzki   
c. za czarownice 

3. Jakie przysłowie jest używane w noc 
duchów? 

a. Cukierek albo psikus   b. jedzcie ulubione 
przekąski    c. nie ma przysłowia 

4. Gdzie obchodzone jest święto 
Halloween? 

a. w Słowacji   b. w Polsce   c. w Anglii 
5. Co zbierają dzieci 
a. nietoperze   b. warzywa   c. słodycze 

    L. Ś VI c 

 

 

 

 
1. Potrzebny do przebrania na 

Halloween. 
2. Cieknie z rany, gdy się 

przetniesz. 
3. Spada z drzew i jest kłujący. 
4. Zmienia kolory jesienią. 
5. ….. albo psikus. 
6. Wycina się w niej straszne 

miny i wkłada świeczki na 
Halloween. 

O.K. VIc 

STOPKA REDAKCYJNA 
SKŁAD TEKSTU: Natasza Tchórz 

REDAKTORZY: uczestnicy koła dziennikarskiego dla klas IV-VI 
OPIEKUN GAZETKI: Natasza Tchórz 
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