
 
UWAGA! 

Redakcja gazetki szkolnej zachęca uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie pt.
“Wakacyjna przygoda”. 

Polega on na napisaniu krótkiego opowiadania o takim samym tytule i wysłaniu go na
adres mailowy redakcji - kolo.dziennikarskie.sp.111@gmail.com lub dostarczeniu do
szkoły (pokój nr 26). Termin nadsyłania prac to 31 maja. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody i oczywiście, publikacja tekstu na łamach naszego czasopisma.
Zapraszamy do zabawy!

Witajcie Drodzy Uczniowie i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 111 w tym

wiosennym czasie!

Światło, Kamera,

Szkoła!
Gazetka Szkolna

Nr 3                                                Szkoła Podstawowa nr 111              

Mamy przyjemność przekazać w Wasze ręce trzeci numer
gazetki szkolnej pt. "Światło, Kamera, Szkoła!". W tym
numerze przedstawiamy niesamowite komiksowe
łamigłówki i rebusy oparte na grze słownej. Zachęcamy do
zapoznania się z ciekawymi artykułami o zabytkach
Krakowa i problemie ściągania w szkole. Na koniec
proponujemy sprawdzenie swojej wiedzy w quizie o
bajkach!

Zachęcamy do współtworzenia z nami naszej gazetki. Jeśli
macie jakieś pomysły (na artykuł, rysunek, zdjęcie itp.)
wyślijcie je na naszego maila
(kolo.dziennikarskie.sp.111@gmail.com).
Zapraszamy do lektury!
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Historia zabytków
Krakowa

Barbakan
Barbakan, zwany też
Rondlem został
zbudowany w latach
1498-1499. Stanowił on
część murów obronnych.
Barbakan jest jedną z
nielicznych pozostałości
murów obronnych, a na
miejscu gdzie dawniej były
mury powstały Planty.
Dawniej Barbakan był
otoczony głęboką na 6 
metrów i szeroką na 26 metrów fosą. Był on połączony z Bramą Floriańską
specjalnym korytarzem zwanym szyją. Mury budowli mają grubość ok. 3
metrów. Zabytek ten posiada ok. 130 strzelnic i 7 wieżyczek.

Wieża ratuszowa:
Wieża ta jest pozostałością ratusza
miejskiego. Stoi ona obok Sukiennic.
Została wybudowana razem z ratuszem
na przełomie XIII i XIV w. Jednak
zniszczony ratusz rozebrano w XIX w.
Wieża ma ok. 70 metrów wysokości, z
czego ostatnie 6,5 metra dobudowano w
drugiej połowie XVII w. Jest ona odchylona
od pionu o 55 centymetrów. Krakowski
ratusz był siedzibą najwyższych władz
miejskich. Znajdywały się w nim: sąd
ławniczy, kancelaria, archiwum i skarbiec.
Pod wieżą znajdywały się więzienia.
Obecnie w wieży mieści się Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa.

Justyna Budzowska



Komiksowe rebusy i gry słowne
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Do

Zofia Scendo
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Gabriela 
Chwierut

Komiksowe rebusy i gry słowne
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Plakat wykonał: Wiktor Gawęda



Ściąganie
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Ściąganie to problem, z którym muszą mierzyć się szkoły na całym świecie.
Zarówno metody pilnowania uczniów, jak i konsekwencje przyłapania są różne
dla wielu państw. W Chinach uczniowie pilnowani są przez drony, a w Korei
Południowej, gdzie do edukacji przykłada się bardzo dużą wagę, karą za
używanie ściąg może być nawet wydalenie ze szkoły. Jak wygląda sytuacja w
Polsce? W naszym kraju ściąganie uważane jest za oszustwo. Uczniom nie grożą
tak poważne konsekwencje jak w Korei, aczkolwiek samo przyłapanie przez
nauczyciela to nieprzyjemna i kompromitująca sytuacja. Co sprawia, że
pomimo tego tak wiele uczniów wybiera „dodatkową pomoc”?  

Codzienna nauka jest konieczna do
uzyskania dobrych ocen, jednak nie
zawsze jest ona możliwa. Na to, ile czasu
możemy przeznaczyć na naukę wpływa
wiele czynników. Dodatkowe zajęcia,
pozostałe obowiązki, a nawet zwykłe
zmęczenie. Po kilku godzinach nauki,
która wymaga mocnego skupienia,
uczniom trudno jest się zmotywować do
pracy po lekcjach. W rezultacie nie
zawsze udaje się im nauczyć wszystkiego
na następny dzień i jedynym wyjściem
pozostaje użycie ściąg. Myślę, że nie
powinno to wyglądać w ten sposób.
Oceny powinny być wyznacznikiem
naszej wiedzy, a przez używanie ściąg
tracą swoje znaczenie. 

Często zdarza się też tak, że nawet tym
osobom, które uczą się codziennie, nie
wystarcza czasu na wyrobienie się z
materiałem. Przedmiotów jest sporo, a w
dodatku każdy zawiera wiele trudnych i
rozbudowanych tematów. Mamy dużo
do nauki, ponieważ w ten sposób
ćwiczymy nasz mózg, jednak potrzeba
naprawdę sporo energii, żeby zrozumieć
wszystkie wiadomości. Jeśli komuś zależy 

na dobrych ocenach z każdego
przedmiotu, musi bardzo pilnie przykładać
się do nauki. Czasami nawet to wystarcza.
W siódmej klasie uczeń może napisać aż
trzy sprawdziany w jednym tygodniu. W
dodatku nauczyciel na każdej lekcji ma
prawo zrobić kartkówkę lub przepytać
wybranego ucznia. Może zdarzyć się, że
wszystkie testy z trudniejszych działów
nakładają się na jeden tydzień. Chcąc
bardziej opanować jeden temat,
zaniedbuje się inne. 

Z przeprowadzonej przeze mnie
anonimowej ankiety wynika, że ok. 90%
uczniów użyło kiedyś ściąg. Jest to bardzo
duży wynik. Myślę, że gdybym w tej samej
ankiecie zapytała się, czy kiedykolwiek
zdarzyło się coś komuś ukraść, procent
byłby znacznie mniejszy. Czy ściąganie nie
jest w pewien sposób kradzieżą? Warto
dodać, że nie jest ono tylko oszukiwaniem
na sprawdzianach, ale również np.
spisywaniem prac z Internetu lub od
innego ucznia. Jak nauczyciel ma sprawdzić
naszą wiedzę, gdy używamy cudzej pracy? 

S.



1 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Ptaków
2 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Książki Dla Dzieci
5 kwietnia – Dzień Bez
Makijażu
4 kwietnia - Wielkanoc 
9 kwietnia – Dzień Bohaterów 
11 kwietnia – Dzień Radia 
12 kwietnia – Dzień Czekolady, 
14 kwietnia – Dzień patrzenia
w niebo
21 kwietnia – Rocznica
założenia Rzymu
22 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia – Dzień Koni
26 kwietnia – Dzień Drzewa
28 kwietnia – Dzień Ziemi 
29 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Tańca

1 maja – Święto Pracy
2 maja – Święto Polskiej Flagi 
3 maja – Dzień Słońca, Dzień
bez Komputera 
4 maja – Międzynarodowy
Dzień Gwiezdnych Wojen
12 maja – Światowy Dzień
Ptaków Wędrownych
15 maja – Święto Polskiej
Muzyki i Plastyki
20 maja – Międzynarodowy
Dzień Płynów do Mycia Naczyń
21 maja – Dzień Kosmosu
22 maja – Dzień Pac–Mana
24 maja – Europejski Dzień
Parków Wodnych
25 maja – Dzień Mleka, Dzień
Ręcznika
31 maja – Dzień Bociana
Białego

Nietypowe święta
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Gabriela Chwierut

BO KAŻDY DZIEŃ JEST ŚWIĘTEM
 



Każdy człowiek jest jak kwiat
 

Smutny jak zawieje wiatr
 

Szczęśliwy jak słoneczko zaświeci 
 

Zafascynowany jak ptaszek przyleci
 

Piękny, lecz kiedy pewność siebie straci
 

Kiedy w słowach innych się zatraci 
 

Gdy w porę pomocy nie otrzyma
 

Traci siły i nie wytrzyma

Twórczość uczniów

Gabriela Chwierut
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Każdy człowiek jest jak kwiat

Miko
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Quiz na temat bajek
 Gabriela Chwierut

Przekonaj się, jak dobrze znasz popularne
bajki. Rozwiąż nasz test!

1. W jakim lesie mieszkał
Kubuś Puchatek:

   A. Zielonym
   B. Stumilowym

   C. Zaczarowanym
 

2. Jak się nazywał biały
kotek przyjaciel

Bonifacego:
   A. Śnieżek
   B. Puszek
   C. Filemon

 

3. Co zgubił Kopciuszek:
   A. pantofelek

   B. torebkę
   C. dynię

 
 

4. Imię kota który gonił
myszkę Jerry:

   A. Tom
   B. Teofil

   C. Garfield
 

5. Najlepszy przyjaciel
Scoobiego:

   A. Fred
   B. Kudłaty
   C.Velma

 

6. Czym została otruta
Śnieżka:
   A. zupą

   B. pierogiem
  C. jabłkiem
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7. Co znalazł Alladyn:
   A. lampę

   B. jedzenie
   C. pieniądze

 
 
 

8. Czego szukała
wiewiórka z ,,Epoki

Lodowcowej":
   A. schronienie

   B. żołędzia
   C. drzewa

 
 
 
 

9. Ryba z pamięcią
krótkotrwałą:

   A. Nemo
   B. złota rybka

   C. Dory
 
 
 
 

10. Siostra Elsy:
   A. Anna 

   B. Gryzelda
   C. Anastazja

 
 
 
 
 

11. Księżniczka o długich
włosach:

   A. Aurora
   B. Ariel

   C. Roszpunka
 
 
 
 
 
 

12.Przyjaciółka Ralpha
Demolki:

   A. Vandelopa
   B. Kopciuszek

   C. Śnieżka
 

ODPOWIEDZI
 

1.B. 2.C. 3.A.
4.A. 5.B. 6.C.
7.A. 8.B. 9.C.

10.A. 11.C.12.A.
 

WYNIK:
1-3: Naprawdę? Co robiłeś przez te wszystkie

lata?
4-6: Gdzieś coś dzwoni, tylko w którym kościele?
7-9: Bardzo dobrze, widać że bajki są ci nieobce.
10-12: Wybitny wynik, prawdziwy znawca bajek!

 



Łamigłówki
ostatniostronnicowe
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Gabriela Chwierut

Znajdź 10 nazw kwiatów
 


