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    Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie 

 

 

 

     Numer 5/2020/2021 

 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do 

mych drzwi. 

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te 

cieplejsze dni. 

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem 

vis a vis. 

Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty. 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. 

                                          M. Grechuta 

  W numerze: 

Aktualności ……………………………………………………..s.2 

Haiku …………………..…………………………………………..s.3                 

Językowe dylematy ……… …………………………….s.4 

Nasze pasje…………………………………………………s.5-6 

Uśmiechnij się………..…………………………………….…s.7 
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                                            Świąteczne kartki 
 
 

                                            
 
 

Sposób na lekturę 
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Haiku – japońska poezja 

 

Haiku to  krótki utwór  poetycki wywodzący  się z literatury japońskiej.  Składa  się 

najwyżej z 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5. Za prekursora haiku uważa się 

Matsuo Basho (1644-1695. Tematem klasycznego haiku jest  przyroda. Współczesne formy 

haiku nie znają  ograniczeń tematycznych – zgodnie z poglądem, że wszystko jest naturą..  

Redaktorzy gazetki stworzyli własne haiku o wiośnie i o świętach. 

Pada wiosenny deszcz.                                                              W ten świąteczny czas 

Z dachu przecieka                                                                    Uśmiechem witam Was. 

Prosto do gniazda os.                                                                To nadziei znak! 

                        M. Basho 

Słońce tuli nas.                                                                         Cudnych chwil i dni! 

Słychać ptaków dźwięczny śpiew.                                            Miłości, zdrowia, słońca. 

Wiosną pięknie jest!                                                                 Uśmiechniętych świąt!  

                         Karol M.  

Bocian leci, tam.                                                                      Kwiaty są żółte. 

Wiosna się dziś budzi nam.                                                     Trawy, drzewa kwitnące. 

Wesoło dziś jest.                                                                      Fruwają ptaki! 

                          Karol M.                                                                        Dawid D. 

 

Wiosenny ranek 

krzew magnolii zaczyna 

rozchylać pąki. 
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Czy wiesz,że? 

Neologizmy to słowa, które  powstały z potrzeby chwili lub w wyniku działań artystycznych. (neo- 

nowy, logos – słowo). Mistrzem tworzenia neologizmów w j. polskim był Stanisław Lem. Za pomocą 

odpowiednich połączeń dwóch wyrazów tworzył neologizmy doskonale oddające rzeczywistość, na 

przykład: bezrobot- robot, który niczym się nie zajmuje (Cyberiada), baldury i badubiny (Dzienniki 

gwiazdowe). Nowe twory językowe pojawiają się nie tylko w dziełach artystycznych, ale także w 

codziennych rozmowach. Poniżej ranking neologizmów powstałych w ostatnich latach: 

 plażing, smażing 

 alternatywka 

 jesieniara 

 wypoczek 

 blogerka, youtuberka, instagramerka, influencerka. 
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Świat zwierząt 

Pierwszym zwierzęciem, jakie hodował człowiek, była koza, ponieważ dostarczała 

najpotrzebniejsze rzeczy, takich jak mleko, skórę oraz mięso. Miało to miejsce ponad 9000 lat 

temu. 

 

Niektóre gatunki meduz są nieśmiertelne, bo same mogą się odmłodzić, zmieniając stare 

komórki na nowe. 

 

Istnieją jaszczurki potrafiące biegać po wodzie, dzięki czemu nazywane są jaszczurkami 

Jezusa Chrystusa. 

 

                                                                    Brunon, kl. 6b 
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                                    Czy wiesz, że... 

 W polskim alfabecie jest ok. 120 000 słów. 

 Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca, w których nie można kupić coca-coli. 

 Ośmioro  Polaków otrzymało Nagrodę Nobla. 

 Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. 

 Ziemia jest jedyną planetą w naszym układzie słonecznych, której nazwa nie pochodzi 

od imienia boga. 

 W Singapurze zabronione jest żucie gumy. 

 Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie. 

 Od 1945 r. wszystkie brytyjskie czołgi są wyposażone w zestaw do parzenia herbaty. 

 Żeby wejść na wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710 stopni. 

 Tylko 15 proc. Sahary pokryte jest piaskiem, 

 Przeciętny Szwajcar  zjada 10 kilogramów czekolady rocznie. 

                                                                                             Sofia, kl. 6b 

 

Marzec w historii 

21.03.1945 - w Gdyni został wysadzony w powietrze niemiecki pancernik 

„Schleswig-Holstein”, ten który ostrzeliwał Westerplatte. 

22.03. 1925 - otwarto Wielką Krokiew w Zakopanem. 

23.03. 1935 - sejm RP uchwalił Konstytucję kwietniową, podpisaną miesiąc później 

przez prezydenta Ignacego Mościckiego. 

24.03. 1941- Niemcy utworzyli getto w Lublinie. 

25.03.1977 - założono Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). 

26.03. 1943 - Akcja pod Arsenałem. 

27.03.1945- doszło do aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego 

28.03. 1947- w zasadce zorganizowanej przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) 

zginął  generał Karol Świerczewski ps. ”Walter”. 

29.03.1930- powstał pierwszy rząd Walerego Sławka. 

30.03. 1945- wojska radzieckie i  polskie zdobyły Gdańsk. 

31.03. 1912- rozegrano pierwszy mecz na stadionie Cracovii w Krakowie. 

                                                                                            Filip, kl. 6b 
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