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Zapraszamy Was do przeczytania
już czwartego numeru naszej
szkolnej gazetki „Światło, Kamera,
Szkoła!”. W tym numerze na
pewno każdy znajdzie coś dla
siebie. 

W tym numerze przygotowaliśmy
artykuł o ulicach Bieżanowa,
reportaż na temat powrotu
uczniów do nauczania
stacjonarnego oraz fotoreportaż
dokumentujący to wydarzenie. A
jeśli wolicie coś  rozrywkowego,
sięgnijcie po wakacyjne rebusy i
wykreślanki. Teraz coś bardziej
przydatnego - wielu z nas często

 

 zapomina o jakiejś ważnej okazji jak o urodzinach mamy albo o dniu taty. Wtedy wymyśla
życzenia na ostatnią chwilę . Aby uniknąć takiej sytuacji, mamy dla was kilka propozycji
rymowanych życzeń na różne okazje. W gazetce znajdziecie także fotoreportaż „Powrót uczniów
do szkoły” oraz coś, na co młodsze klasy już od dawna czekają - wyniki szkolnego konkursu dla
klas 1-3 ,,Wakacyjna Przygoda”, Najlepsze teksy możecie przeczytać w tej gazetce. 

Życzymy miłego czytania podczas wakacji!!!
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Z POWROTEM DO SZKOŁY
  Z powodu pandemii przez ostatnie kilka miesięcy wszyscy

siedzieliśmy zamknięci w domach. Pojawiły się nowe, niespotykane
wcześniej wyzwania, a perspektywa powrotu do szkoły całkowicie
się oddaliła. Powoli zaczęliśmy przyzwyczajać się do nowej
rzeczywistości i właśnie dlatego ogłoszenie powrotu okazało się
dużym zaskoczeniem dla każdego. Postanowiłam dowiedzieć się
jakie zdanie mają na ten temat uczniowie.

STRACH UCZNIÓW

 Przeprowadziłam ankietę, z której
wynika, że aż 48% uczniów nie
chce wracać do szkoły. Dlaczego aż
tak dużo? Ankietowani różnie
uzasadniają swój wybór. Jedną z
ważniejszych przyczyn jest brak
wiedzy oraz notatek. Czy jest to
wyłącznie kwestia lenistwa?

- Chociaż bardzo się starałam, strasznie
ciężko było mi się zmotywować do nauki -
mówi moja znajoma, którą zapytałam o
zdanie w tej kwestii – inaczej jest w szkole,
gdzie sprawdzają cię nauczyciele. Tutaj
byłam zdana tylko na siebie.

Myślę, że wiele osób znalazło się w
podobnej sytuacji. Według mojej ankiety
tylko 36% uczniów robiło regularne
notatki.  Z jakimi konsekwencjami spotka
się reszta? Na nasze szczęście ustalono, że
uczniowie nie będą negatywnie oceniani
za braki w zeszytach. Czy rozwiązuje to
wszystkie nasze problemy? 

Przez prawie pół roku nie chodziliśmy do
szkoły.  Po tym długim czasie niełatwo jest
wrócić z powrotem do klasy i na nowo
zaprzyjaźnić się z osobami, których od tak
dawna nie widzieliśmy. Z tego powodu w
głowach uczniów rodzą się różne myśli.
“Jak inni zareagują na mój widok?” “Czy na
pewno będzie tak, jak kiedyś?”.

OD JASNEJ STRONY

 Spróbujmy spojrzeć na tą sytuację z innego punktu
widzenia. Czy powrót to jedynie same minusy? Wiele
uczniów w czasie nauki zdalnej było odizolowanych od
swoich przyjaciół. Samotność nie wpłynęła na nich dobrze.
Pójście do szkoły jest dla nich okazją do ponownego
spotkania się ze znajomymi. 

 Również dla nauczycieli koniec nauki zdalnej jest powodem
do radości. Nie będą musieli dłużej męczyć się z “zepsutymi
mikrofonami i kamerkami”. Podkreślają, że bardzo cieszą się
na myśl, że w końcu będą mogli zobaczyć nas na żywo.

PO KILKU TYGODNIACH
 
W momencie, w którym kończę pisać ten reportaż mija
trzeci tydzień od powrotu do szkoły. Przez ten czas duża
część uczniów zdążyła zmienić swoją opinię. Pomimo wielu
obaw rozpoczęcie nauki stacjonarnej nie okazało być aż
takie straszne. Za niedługo koniec roku szkolnego. Te kilka
tygodni to czas, w którym choć na chwilę możemy wrócić do
normalności. Myślę, że powrót wyszedł nam wszystkim na
dobre.

Zofia Scendo



Nazwy ulic Bieżanowa
Pewnie znacie większość ulic Bieżanowa, ale czy wiecie skąd ich
nazwy pochodzą? W tym artykule mam zamiar przybliżyć wam
historie powstania nazw niektórych ulic.

 

Ul. Ćwiklińskiej: 
Nazwa wzięła się od nazwiska
sławnej na początku XX w.
aktorki teatralnej i filmowej,
Mieczysławy Ćwiklińskiej. W
swej karierze aktorskiej
stworzyła ona ponad sto
postaci, zagrała w czterdziestu
filmach.

Ul. Telimeny: 
Ulica Telimeny, zaczerpnęła
swoją nazwę z epopei narodowej
Adama Mickiewicza pt. „Pan
Tadeusz, czyli ostatni zajazd na
Litwie”, której jedną z bohaterek
była Telimena. To od jej imienia
wzięła się nazwa ulicy.

 

Ul. Heleny:
Ulica ta jest jedną z trzech ulic,
które zaczerpnęły nazwę z Trylogii
Henryka Sienkiewicza. Helena jest
główną bohaterka „Ogniem i
mieczem” czyli pierwszej części
trylogii.

 

Ul. Aleksandry: 
Imię jednej z bohaterek powieści
„Potop”, Oleńki Billewiczówny było
inspiracją do nazwania jednej z
ulic Bieżanowa.

 

UL. Barbary: 
Basia Wołodyjowska była żoną
głównego bohatera ostatniej
części Trylogii.

Ul. Teligi: 
Leonid Teliga był: Żeglarzem,
lotnikiem i dziennikarzem. W
czasie II wojny światowej
uczestniczył w lotach bojowych
nad Niemcami. Był pierwszym
Polakiem, który samotnie odbył
rejs dookoła świata.



"Moja wakacyjna przygoda"
Prace konkursowe uczniów klas 1-3
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Janna Kenawy, kl. 3b
 

Zbliżały się wakacje. Amelka i Kamila nie mogły się już doczekać na wyjazd w
góry do Zakopanego. W końcu nadszedł dzień wyjazdu.

 Dziewczyny były bardzo podekscytowane. Podróż minęła szybko. Jechali w
nocy i dotarli o 6:30. Mieli więc cały dzień. Po śniadaniu od razu wybrali się
do Kalatówki. W środku drogi na szczyt Amelka usłyszała kwilenie w
krzakach. Zawołała rodzinę i razem z Kamilą rozchyliła krzaki. Serce im
zamarło. W krzakach leżał mały, zraniony kundelek. Nie miał obroży, więc
stwierdzili, że jest bezpański. Od razu pojechali szukać weterynarza. W
końcu jakiegoś znaleźli i tam zostawili psa. Za trzy godziny wrócili do
lecznicy. Zszyli mu ranę. Podobno zaatakował go niedźwiedź. Rodzina
bardzo się rozczuliła i postanowiła, że przygarnie malucha. 

Gdy po dwóch tygodniach wrócili do domu, pies od razu się zaadaptował.
Nazwali go Kal od Kalatówek, na których go znaleźli. 

 

Aleksander Sitarz, kl. 2b
 

Dzieci nie mogły się doczekać wakacji. Mówiły do siebie: „Pojedziemy na
plażę”. Ku ich zdziwieniu pojechali na bagna. 

Nagle wynurzyło się z bagien złoto. Dzieci je wzięły i zobaczyły tam mapę do
skarbu. W górach blisko bagna ma być skarb. Dzieci poszły z rodzicami tak,
jak pokazywała mapa. Szli, szli i spotkali bagno, z którego wylatywały bański z
błota. Tata mądry powiedział: 
- Musimy ćwiczyć! By przejść bagno potrzebujemy silnych nóg. 
- Dobra! – powiedziały dzieci. 

Ćwiczyły i ćwiczyły, aż było gotowe. Wtedy tata pokazał, co trzeba zrobić.
Płynął szybko i uniosła go bańka, a tata zeskoczył na brzeg. Wszyscy tak
zrobili. Potem była góra, a na niej skarb. Zrobili trening i się wspięli. Była tam
karteczka z napisem: nie było skarbu, a były ćwiczenia. 

 



Do
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"Moja wakacyjna przygoda"
Prace konkursowe uczniów klas 1-3

 

Maja Śrutowska, kl. 3a

Pewnego ranka na wakacjach, które spędzałam z rodziną w Chorwacji,
poszliśmy na plażę. Kiedy chciałam ponurkować w morzu, zauważyłam
zakorkowaną butelkę pływającą po powierzchni. 

Wyłowiłam butelkę, a po otwarciu znalazłam w niej mapę prowadzącą do
skarbu. Kiedy szłam w kierunku jaskini, w której na mapie pokazany był
skarb, zauważyłam kraba z jakąś kopertą w szczypcach. W środku koperty
była złota moneta i skrawek mapy skarbu, którego mi brakowało. Teraz
wszystko ułożyło się w całość. Dotarłam do jaskini, w której był labirynt. Gdy
weszłam do labiryntu przez chwilę nie mogłam się odnaleźć, ale w końcu
udało mi się dotrzeć do skrzyni ze skarbem. Na skrzyni leżał klucz. W środku
skrzyni znajdowała się złota korona. Wzięłam koronę i oddałam ją do
muzeum. Za to znalezisko dostałam nagrodę pieniężną. Gdy opowiedziałam
wszystko rodzicom bardzo się ucieszyli. Po dwóch tygodniach wróciliśmy do
domu. Za pieniądze z nagrody tata zbudował mi domekna drzewie. 

To była super przygoda, świetnie się bawiłam.

Mikołaj Gurgul, kl. 2b
 

Pewnego dnia mój brat Alek, kolega Franek, koleżanka Róża, ja i rodzice
bawiliśmy się w podchody. Bardzo lubię tę zabawę, a im więcej dzieci, tym
zabawa jest lepsza.

 Podzieliliśmy się na dwie drużyny. Były różne trudne zadania np. znajdź
koperty na drzewie, ułóż piosenkę oraz włóż kij do mrowiska. Właśnie to
zadanie było najbardziej szalone, ale mrówki tak nie uważały. Nagle zaczęło
nas gonić duże stado mrówek. Schowaliśmy się, ale nas znalazły i ugryzły
tatę w kostkę i niestety mój kolega i koleżanka nas znaleźli.

 To dopiero była wakacyjna przygoda!
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RYMOWANE ŻYCZENIA 
NA RÓŻNE OKAZJE

DZIEŃ TATY 
Tata to jest taki gość, którego nie ma się nigdy

dość.
Zawsze pomoże, wszystko naprawi, zrobi

spaghetti i humor poprawi.
Dzielny jak lew, silny jak słoń, a dobroć to jego

tajna broń.
Jesteś najlepszym tatusiem na świcie!!!

 
Tata zawsze otuchy doda:

Gra z nami w gry, gdy jest brzydka pogoda.
Zawsze potrafi humor poprawić

I wszystkich dookoła żartem rozbawić.
Na rowery wychodzi z nami,
A tak mówiąc między nami,

To mój tatuś jest wspaniały - 
Zdolny, mądry i kochany

 
 

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Pani ……………………… (imię nauczycielki) to

fajna dziewczyna.
Zdolna i mądra, ciekawa i miła.

Gdy ktoś jakiś problem ma, to od razu
do pani …………………. ( imię nauczycielki)

gna
………………….. (przedmiot jakiego uczy)

uczy ta nauczycielka -
Niech każdy z was to zapamięta!

 

DZIEŃ BABCI
Babcia ……………….. (imię babci) jest

wspaniała! 
Zdolna, mądra i kochana!

Z naszą babcią zawsze jest
przygoda, 

Nawet wtedy, gdy za oknem
brzydka pogoda.

Kochamy babciu Ciebie tak jak
okruszki chleba ptak. 

U babci uśmiechnięty jest każdy
miś, a my składamy życzenia dziś

 

URODZINY
Miłości, mądrości, radości i gości

Szczęścia, dobroci i mnóstwa łakoci,
Słońca na niebie, pomocy w potrzebie, 

Spełnienia marzeń bez żadnych zakażeń,
Niech każdy dzień będzie tak wyjątkowy jak ten 

I magiczny jak sen!
 

WIELKANOC
Wesołej Wielkanocy wszystkim życzę 

I na cały glos życzenia krzyczę:
Radości, gości i pomyślności

Zdrowia, miłości i dużo pyszności
Niech każdy z rodziną miło spędzi czas 

I dużo czekoladowych zajączków je każdy a nas.
 

DZIEŃ MAMY
Mama ……………… (imię mamy) jest zawsze przy nas

Gdy ktoś ma smutek, lub jakiś grymas.
Zawsze obiadki pyszne nam robi,

Zawsze przychodzi, gdy ktoś się z nas boi.
Mama zawsze pięknie pachnie,

Zawsze się ubiera ładnie,
A do tego jest wspaniała, zdolna, mądra i kochana

Jesteś najlepszą mamusią na świecie!!!
 

Gabriela Chwierut



FOTOREPORTAŻ
Powrót uczniów do szkoły
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Fotoreportaż
przygotowały:
Zofia Scendo,

Aleksandra Tokarz,
Justyna Budzowska,
Gabriela Chwierut
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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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Łamigłówki ostatniostronnicowe
 Gabriela Chwierut

Rebus

Krzyżówka



Łamigłówki ostatniostronnicowe
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Krzyżówka



Łamigłówki
ostatniostronnicowe
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Gabriela Chwierut

Znajdź 13 słów związanych z wyjazdem nad morze 
 
 


