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    Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie 

 

 
                                                             Numer 2/2020  

 

Od 26 X 2020 r. rozpoczęliśmy nauczanie 

zdalne. Korytarze szkolne zamilkły, a nauka 

przeniosła się do świata wirtualnego.                 

W obecnej sytuacji technologia  stała się 

jedynym możliwym sposobem komunikacji. 

Najważniejsze jest to, żebyśmy byli                  

w kontakcie i wspierali się w trudnych 

chwilach.  (red.) 

                                  W numerze: 

Aktualności ………………………………………………… s.2 

Współcześni bohaterowie……….……………… ..s.3                 

Pochwała dzieciństwa…… ……………………………s.4 

W świecie sportu………………………………………….s.6 

Językowe dylematy………………………………………s.7 

Nasze pasje……………………………………………………s.8 
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              Mitologiczne lapbooki w 5a  
 

           
                                                       

                                                        Zdalne nauczanie – labirynt dla Minotaura w 6a 
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                         Współcześni bohaterowie według Banksy'ego  

 
         Batman, Spiderman i... pielęgniarka, czyli  superbohaterowie wg Banksy'ego. 

 

Nowy obraz Banksy'ego, przedstawiający małego chłopca bawiącego się postaciami                     

z popularnych komiksów oraz pielęgniarką-superbohaterką, wywołał olbrzymie  

zainteresowanie wśród wielbicieli jego twórczości. Według artysty :  

Świat ratują dziś... służby medyczne. Superbohaterowie , czyli wszyscy, którzy każdego dnia 

zajmują się zakażonymi koronawirusem w szpitalach.  

Obraz oddaje hołd medykom, którzy są jak bohaterzy znani z popularnych kreskówek. 

Dzieło pokazuje, że w obecnych  czasach to lekarze i personel medyczny walczący na 

pierwszej linii frontu, zasługują na miano bohaterów. Dziękujemy Wam za to, że jesteście!  

 

Wywiad z Panią  Julią Signio- nauczycielką biologii 

 
Nicola: Skąd pomysł, żeby została Pani nauczycielką? 

Julia Signio: Dlatego, że bardzo lubię młodzież. Chciałabym obudzić miłość do biologii               

i żeby ludzie szanowali zwierzęta. 

N. M.: Dlaczego Pani uczy biologii? 

J. S. : Dlatego, że fascynuje mnie człowiek i zwierzęta, generalnie zależność między 

organizmami. 

N.M.: Czy Pani w moim wieku (12lat) chciała zostać nauczycielką? 

J. S.: Nie. 

N. M.: Czy żałuje Pani wybranych decyzji zawodowych? 

J. S.: Absolutnie nie, czuję się teraz bardzo spełniona. 

N. M.: Miała Pani dobre oceny z biologii w szkole? 

J. S.: W podstawówce i gimnazjum tak, dlatego że miałam świetną nauczycielkę. 

N. M.:  Jakie są Pani ulubione zwierzęta? 

J. S.: Koty i psy, dlatego że psy są bardzo wierne i odwzajemniają ludzkie emocje oraz 

potrafią wesprzeć. 

N. M.: Jaki jest pani ulubiony film przyrodniczy? 

J. S.: Planeta Ziemia, bo jest dużo różnorodnych odcinków. 

N. M.: Czy Pani często obserwuje zwierzęta? 

J. S.: Niezbyt często, ponieważ nie mam dużo kontaktu z przyrodą. 

N. M.: Co robi Pani robi w wolnym czasie? 

J. S.: Spotykam się z rodziną i przyjaciółmi, podróżuję i chodzę na saunę. 

N. M.: Czy jest Pani wegetarianką? 

J. S.: Nie, ale byłam przez rok, musiałam zrezygnować ze względów zdrowotnych.                                                                                            

N.M.: Bardzo dziękuję za poświęcony czas.                                                        

                                                                                                         Nicola, klasa 6b 
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Uczniowie klas szóstych  wzięli na warsztat  tekst Jeremiego Przybory pt. Nie będę dorosły.               

Zainspirowani wierszem podjęli próbę stworzenia własnych tekstów. Oceocie sami, co z tego 

powstało.   

  

Nie będę dorosły 

                                   Jeremi Przybora 

Niech mały osioł z osłem 

wyrosną na dorosłe! 

A ja przeciwnie, a ja to wcale 

do tego się nie palę. 

  

Czy po to być dorosłym, 

by wąsy mi wyrosły? 

Dla dzieci żebym oschły 

lub opryskliwy stał się? 

Czy po to mam być duży, 

bym w armii dzielnie służył 

lub w zadymionym biurze 

codziennie szefa bał się? 

                       Niech mały osioł… 

 Czy po to mam dorosnąć, 

by z tego móc wyrosnąć, 

co życie czyni wiosną, 

zamienia w baśni kraje? 

Czy mam się wyrzec wróżek 

i lotu, co mnie urzekł, 

ku gwieździe, która w górze 

tajemne znaki daje? 

                      Niech mały osioł… 

 

 

 

 

               Dzieciństwo 
                 

Być maluszkiem – super sprawa, 

co dzień fajna jest zabawa. 

Świat widzisz przez różowe okulary, nie 
przeszkadzają skarpetki nie do pary. 

 

Czas mija na beztroskiej zabawie, 

grze w piłkę na zielonej trawie. 

Nie masz wtedy kłopotów żadnych, 

ale bardzo dużo zabawek ładnych. 

 

Szybko nie chcę więc dorastać, 

ale dłużej dzieckiem zostać. 

Mam zostawić lalki, misie??? 

Oj, nie wydaje mi się… 

 

Dzieciństwo to wyjątkowy czas, 

wie o tym każdy z nas. 

Upływa szybko jak rzeka, 

a dorosłość za rogiem już czeka. 

                                      Patrycja, klasa 6b 

          Po co mam z tego wyrosnąć 
                                        
Dlaczego mam z tego wyrosnąć, 
ja chcę płatać figle wiosną. 
Dlaczego mam być duży,  
ja chce skakać po kałuży 
Nie chcę być dorosły,  
by obowiązki mnie przerosły 
Dlaczego mam być dorosły, 
ja chcę, aby marzenia mnie niosły 
Ja nie chcę jeszcze pracować, 
wolę poleniuchować 
Po co mam być dorosły. nie chcę, by długi rosły. 
Kredyty i wypłaty to problemy taty. 
Na mnie jeszcze nie pora, wolę iść do doktora. 

                                  Krzysztof, klasa 6a  
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Czy po to mam dorosnąć, 
By z tego móc wyrosnąć, 
Co życie czyni wiosną, 
Zamienia w baśni kraje? 
 
Gdy byłam małą dziewczynką, 
Ot, taką ciut kruszynką. 
Chciałam poznać cały świat, 
Który wydawał mi się bez wad. 
Móc zachwycać się słonkiem, 
Podziwiać każdą biedronkę, 
Wsłuchiwać się w ptaków śpiew 
I czuć jak w żyłach płynie krew. 
 
Czy po to mam dorosnąć, 
By z tego móc wyrosnąć, 
Co życie czyni wiosną, 
Zamienia w baśni kraje? 
 
Zaczęła się szkoła, 
Wyblakło wszystko dookoła, 
Na przyjemności czasu ciągle brak, 
Czy miało to wyglądać tak? 
                              
                                    Zosia S. klasa 6b 

 

 
 

 
 
 

Chod od nauki boli mnie głowa 
Nie muszę sprzątad, prad ani gotowad. 

Nie muszę codziennie zakładad garnituru 
Ani wiązad na szyi ozdobnego sznura. 

 
Nie chcę dorastad, 

by z zabawek wyrastad. 
I tak beztrosko mijają mi lata, 

bo troszczą się o mnie i mama i tata. 
                                              

                               Franek, klasa 6a 
 

 
Dzieciostwo to fajna sprawa, 
Na co dzieo jest zabawa. 
Nie trzeba pracowad, 
można leżed i leniuchowad. 
 
Kiedy będę dorosła, 
to sobie obiecuję 
że będę się bawiła wtedy, 
kiedy nie pracuję. 
 
Wyciągnę w tajemnicy 
moje klocki lego 
I się pobawię. 
A że będę dorosłą? 
 
Nie zrobię sobie nic z tego! 
Nie martwię się zatem, 
że zamiast Michalinką – 
panią Michaliną będę nazywana. 
                                     
                                       Michalina, klasa 6a 
 

 
Och, jak dobrze byd dzieckiem! 
Wychodzid na spacery z pieskiem. 
Mied wyobraźnię wysoko wśród chmur. 
A kreatywnością dosięgad gór. 
Zero ograniczeo, Witaj zabawo! 
Można się taplad w błocie z żabą 
 
Och , jak dobrze byd dzieckiem! 
Każdego ranka wykonywad foch. 
Wszystko podane jest na tacy. 
Nigdy nie będę chodził do pracy. 
Chociaż szkoła nie za fajna. 
Dodatkowa lekcja – matma. 
To przyjaciół fajnych mam. 
W Brawl  Stars gram 
 
Och, jak dobrze byd dzieckiem! 
Można się przytulad, 
Rodzice mogą mnie lulad. 
Dziecko życie fajne ma, 
Całymi dniami gra! 
                               Przemek, klasa 6a 
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GIGA IGA 
 
19-letnia zawodniczka 10 października 
wygrała turniej French Open, 
to pierwszy w historii polskiego tenisa tytuł 
wielkoszlemowy w singlu. 
 
Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku             
w Warszawie, mieszka w Raszynie. Mierzy 176 
cm, jest praworęczna, gra oburęcznym 
bekhendem. Jej trenerami są: Piotr 
Sierzputowski oraz Jolanta Rusin-Krzepota. 
Reprezentuje barwy Legii Warszawa, wcześniej 
trenowała w klubie Mera Warszawa. Ojciec Igi 
Świątek – Tomasz, jest byłym reprezentantem 
Polski w wioślarstwie. 
 
Iga Świątek zwyciężyła turniej wielkoszlemowy 
Rolanda Garrosa we Francji. Jest pierwszą                
w jego historii Polką, która wygrała 
wielkoszlemowy turniej French Open. 
Polka przez cały turniej w Paryżu nie straciła 
seta. W finale pokonała po 81 minutach 
triumfatorkę tegorocznego Australian Open 
Sofię Kenin 6:4, 6:1. Wcześniej dotarła też do 
półfinału debla. Za wygraną w finale Iga Świątek 
zarobi 1,6 mln euro, a już po awansie do finału 
Rolanda Garrosa miała zapewnionych co 
najmniej 800 tysięcy euro. Z kolei za półfinał 
debla dostanie 55 tys. euro. 
 
W czerwcu Iga zdała maturę i jest 
najmłodszą triumfatorką French Open od 
1992 roku. 
 
Iga Świątek została odznaczona przez 
prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem 
Zasługi za osiągnięcia sportowe i promocję 
kraju. Okazało się, że podczas ceremonii 
prezydent był zakażony koronawirusem. Jednak 
na szczęście po wykonaniu testów okazało się, 
że członkowie teamu oraz Iga mają negatywne 
wyniki badań. Zgodnie z obowiązującymi 
procedurami wszyscy poddali się kwarantannie. 
   
                                             Karol, klasa 6a 
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O tym, że język polski jest niezwykle trudny, wie każdy uczeo, który godzinami męczy się nad 

ortografią i interpunkcją. Niejeden twierdzi, że  autokorekta sprawdzi wszystkie błędy. Zobaczcie, 

jakie językowe smaczki znaleźliśmy w sieci.  Może jednak  warto uczyd się języka polskiego 
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Warto posłuchad 
 

          W naszym kraju mamy dużo znanych wokalistów, wokalistek oraz wiele różnych zespołów 

muzycznych. Ostatnio bardzo popularnym stylem muzycznym wśród młodzieży jest rap. Znanymi 

raperami są :Żaba, TYMEK, 6I9NE. 

        Co roku w Europie jest organizowana Eurowizja Junior. Podczas tego wydarzenia młodzi 

piosenkarze zjeżdżają się do jednego paostwa, w którym odbywa się to wydarzenie.Polska  również 

odniosła sukcesy na Eurowizji Junior. W 2018 roku  po raz pierwszy zwyciężyliśmy w tym 

wydarzeniu. W tym roku na Eurowizji dziecięcej reprezentowad nas będzie Ala Tracz -10-letnia 

wokalistka. Pochodzi ona z niewielkiej miejscowości Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim . 

Ala wzięła udział w trzeciej edycji programu „The voice kids '' i osiągnęła w tym programie duży 

sukces [ dotarła do finału ]. Po tym programie wzięła udział w dziecięcej edycji programu  „Szansa na 

sukces '' i wygrała ten program. Mocno trzymamy kciuki za Alę na Eurowizji. 

                                                                                                                                        Michalina, klasa 6b 

Warto obejrzed 

 

Film pt. „Plan Gry” jest  komedią  i dzięki reżyserowi Andy Fickman jest bardzo ciekawy. Opowiada   

o tym, jak bogaty sportowiec o imieniu Joe Kingman dowiedział się, że ma córkę o imieniu Peyton 

Kelly. Joe jest narcyzem i przez to nie zauważa swojej córki do tego stopnia,że zostawił ją                   

w restauracji.  Peyton to ośmioletnia dziewczynka, której zmarła mama,więc mieszka z ciocią. Jej 

ojciec nie wie o tym, że jego była żona zmarła. Peyton wmawia ojcu, że przyjechała, ponieważ jej 

mama jest w Afryce, by doprowadzid wodę dla afrykaoskich dzieci. Według mnie jest to cudny film 

dla dzieci oraz ich rodziców. 

W GŁÓWNYCH ROLACH WYSTĘPUJĄ :                                    

-Dwayn Jonhes jako Joe Kingman                       

-Medison Pettis jako Peyton Kelly 

-Roselyn Sanchez jako Monique Vaques 

-Kate Nauta jako Tatiana. 

               Gorąco polecam!       Sofia, klasa 6b 
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Zdalne nauczanie w memach 

 
 

 
             

 
 

 

 

 

    
 

 


