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4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



Z życia szkoły  
Wywiad z Kamilą Kochanowską – uczestniczką pozaszkolnego etapu konkursu 

humanistycznego – przeprowadzony przez Antoninę Osińską  
 

Witaj! Mam dla ciebie kilka pytań . 

Więc zaczynajmy! 

 

Co to jest za konkurs i czy mogłabyś 

przybliżysz nam jego tematykę? 

Jest to konkurs humanistyczny polegający 

na sprawdzeniu głównie znajomości lektur 

podanych w wymaganiach wiedzy. 

Jakie książki do niego czytasz? 

Obecnie jestem w trakcie czytania książek 

do drugiego etapu, czyli ,,Szaleństw panny 

Ewy” Kornela Makuszyńskiego. mam jeszcze 

do przeczytania książki: ,,Rzeka”, ,,Czarny 

rycerz” oraz ,,Mity greckie dla dzieci”, a 

także ,,Podróż za jeden uśmiech”. 

Dlaczego w nim wystartowałaś? 

Zostałam wytypowana przez panią 

nauczycielkę, ponieważ mam odpowiednie 

zdolności. 

Co osiągnęłaś do tej pory? 

Obecnie udało mi się przejść do drugiego 

etapu tego konkursu. 

Czy masz książkę, która Ci się najbardziej 

podoba? Jeśli tak, to dlaczego? 

Tak. Najbardziej podobała mi się ,, Panna 

Foch” z pierwszego etapu. Wydaje mi się, że 

to dlatego, ponieważ utożsamiam się             

z główną bohaterką. 

Czy się stresujesz? 

Tak . Stres wynika z tego, iż boję się , że nie 

zdążę się przygotować. 

Czy boisz się konkurencji? 

Nie, akurat rywalizacja nie jest dla mnie 

większym kłopotem. 

Jakie nadzieje wiążesz z tym konkursem? 

Szczerze, nigdy o tym nie myślałam, 

ponieważ na początku, gdy startowałam nie 

liczyłam, iż przejdę dalej. Teraz próbuję 

osiągnąć, jak najwięcej potrafię. 

Jaka myśl towarzyszy Ci przez cały 

konkurs? 

Jest to pewien rodzaj ekscytacji i radość , 

ponieważ  zostałam wybrana i sukcesywnie 

przechodziłam dalej. 

Czy ciężko się do niego przygotowujesz ? 

Tak, uważam, daję z siebie dużo i staram się 

poświęcać, jak najwięcej czasu na 

przygotowania. 

Powiedziałaś, że starasz się poświęcać 

mu, jak najwięcej czasu. Powiedz, ile 

dziennie mniej więcej to jest? 

Zależy od dnia. W dni szkolne , kiedy chodzę 

do szkoły, może to być niewiele. Za to w 

weekendy jest to już sporo czasu. 

Jak się czujesz z myślą, że jedyna        

z całej naszej szkoły przeszłaś do 

drugiego etapu? 

Jest to jednocześnie stresujące                      

i motywujące, ponieważ czuję się w pewnym 

stopniu wyróżniona. 

Czy rodzina Cię wspiera? 

Oczywiście, bardzo mnie wspiera pod 

każdym możliwym względem. 

Jak na informację, że jedyna z całej 

naszej szkoły przeszłaś do drugiego etapu 

zareagowała Twoja klasa? 

Dobrze, złożyła mi gratulacje, ona także mi 

kibicuje. 

Co powiedziałabyś osobom startującym     

w innych konkursach? 

To, co powiedziałabym takim osobom, to, aby 

pracować i ciężko się przygotowywać oraz 

być pewnym siebie i się nie poddawać. 

Dziękuję za spotkanie i gratuluję. 

Dziękuję. 

  

 



   Z życia szkoły  
   Sprawozdanie z „Nocy z baśniami” napisane przez Szymona Łączka

 

25 listopada 2016 roku chętni uczniowie 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi 4 w Wieliczce brali udział     

w II „Nocy z baśniami”. Tydzień przed całym 

wydarzeniem zaczęły się próby śpiewania, 

recytowania wierszy no i gry aktorskiej. 

Przedstawienie zaczęło się o 18:00 na 

sali gimnastycznej. Kluczową rzeczą w tym 

spektaklu było czytanie fragmentów baśni     

oraz bajek. Można było zobaczyć tam 

dzwoneczki, Hansa Christiana Andersena no i 

grupkę dzieci, których zadaniem było 

śpiewanie piosenek takich jak: „Witajcie w 

naszej bajce”, „Czerwony kapturek”, „Na 

wyspach Bergamota” i „Bajki są właśnie po 

to...”. Wszystkie występy wypadły 

interesująco i zostały bardzo dobrze 

przyjęte przez publiczność. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 

czytanie przez Pana Burmistrza,  Panią 

Szczurowską i Panią Dyrektor wybranych  

 

 
 

 

fragmentów bajek takich jak: 

„Czerwony kapturek”, „Kot w butach”, „Jaś i 

Małgosia”. Mam nadzieję, że według widowni 

rola Hansa Christiana Andersena odgrywana 

była również znakomita, bo sam wcieliłem się       

w pisarza na tym przedstawieniu. 

   

 
 

Na zakończenie samego występu wszyscy się 

ładnie ukłonili i zaprosili widzów do stolika    

z przekąskami. Wszystko miało na celu 

uroczyste otwarcie naszej nowej biblioteki. 

Gdy wszyscy rozeszli się do domów, dzieci 

grające w spektaklu (w tym ja) przebrały się, 

oglądnęły film, wysłuchały czytanych na głos 

kilku książek i poszły spać. 

Według mnie było to fajne 

doświadczenie nocować w szkole, cztery lata 

temu również nocowałem w szkole też na 

„Nocy z baśniami”. Serdecznie zapraszam 

Was w przyszłości na takie wydarzenie. 

 

Szymon Łączek 6b

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Z życia szkoły  
Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego napisane przez Tomasza Mazura

 
  

Dnia 19.12.2016 roku w naszej szkole odbył 

się tegoroczny konkurs recytatorski, a jego 

tematem były „Wiersze pisane uśmiechem”. 

W eliminacjach brało udział wielu 

uczniów naszej szkoły. Poziom był tak wysoki, 

że większość z nich zakwalifikowała się do 

dalszego etapu konkursu. Podczas eliminacji 

uczniowie recytowali swoje wiersze, a jury w 

składzie: mgr Anna Sobaszek i mgr Elżbieta 

Ryznar udzielało im wskazówek.  

Recytowane rymowanki i wiersze były 

ciekawe i bardzo śmieszne. W konkursie 

uczestniczyli wybrani uczniowie klas 4, 5 i 6. 

Prezentowane utwory związane były             

z tematem śmiechu i faktycznie 

rozśmieszyły mnie i widownię. Każdy             

z recytatorów ciekawych wierszy 

nagradzany był gromkimi brawami                  

i śmiechem. Publiczność zachwycona była 

szczególnie występem Stanisława 

Zarańskiego. Ku zaskoczeniu wszystkich 

dzieci zgromadzonych na sali gimnastycznej 

zobaczyliśmy występ naszej Pani Dyrektor, 

która recytowała wiersz pt.: „Wilk u 

dentysty”. 

 
 

 

 

 

Na uwagę zasługują też 

przerywniki muzyczne 

prezentowane przez uczestników 

konkursu.  

Wysoka ocena należy się również 

Darii Gładyś, mojej koleżance z klasy IV d,  

która recytowała wiersz Jana Brzechwy pt.: 

„Klej” i dzięki tej wyjątkowej prezentacji 

zajęła I miejsce wśród klas IV.Najbardziej 

podobała mi się na konkursie radosna 

atmosfera, tematyka prezentowanych 

wierszy, postawa moich kolegów i ich 

aktorskie prezentacje. 

Każdemu, kto chciałby, choć na 

chwilę przenieść się do krainy śmiechu           

i radości, poleciłbym ten konkurs. 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 



  

Recenzja filmu Osobliwy dom pani Peregrine 

napisana przez Emilię Pieknik 

 

 

 

 

We wrześniu, 2016 roku w kinach pojawił się 

film, który bardzo chciałam obejrzeć. Został on 

wyreżyserowany przez Tima Burtona na 

podstawie książki ,,Osobliwy dom Pani 

Peregrine”. Jak da się zauważyć tytuł nie został 

zmieniony. Głównych bohaterów odgrywają Eva 

Green (Alma Peregrine), Asa  Butterfield 

(Jacob Portman) oraz Ella Purnell (Emma 

Bloom). Jak wiadomo, filmy kręcone na 

podstawie książek są do nich bardzo podobne, 

Tak więc ekranizacja opowiada o nastoletnim 

Jacobie. Chłopak jest mocno związany ze swoim 

dziadkiem, który umiera w tajemniczych 

okolicznościach. Za życia staruszek opowiadał 

swojemu wnukowi bajki o osobliwych dzieciach            

i potworach, z którymi walczył. W ostatnich 

chwilach życia prosi młodzieńca, aby pojechał na 

walijską wyspę, gdzie się wychował. Zadaniem 

Jacoba jest odnaleźć sierociniec, Panią 

Peregrine i niezwykłe dzieci. Mimo, iż prośba                

i opowieści dziadka są bardzo odrealnione, 

nastolatek podejmuje wyzwanie… Wkrótce 

okazuje się, że czeka na niego niezwykła,  

zarazem niebezpieczna przygoda…. 

                Film zapiera dech w piersiach. 

Przedstawia niebezpieczną, ale ekscytującą 

oraz nadzwyczajną historię. Aktorzy świetnie 

wcielają się w swoje role, a ich kostiumy są 

bajeczne. Sierociniec wygląda jak stary, piękny 

zamek otoczony cudownym ogrodem.  Kreacja 

pani Peregrine jest piękna, a jednocześnie 

tajemnicza. Jej tajemniczy uśmiech nie jednego 

widza przyprawi o dreszcz i zaintryguje. 

Film oceniam „na plus”, naprawdę mi się 

spodobał i myślę, że spodoba się również innym. 

Jest jednak przeznaczony dla osób o mocnych 

nerwach i lubiących się bać. Osobiście długo po 

jego obejrzeniu byłam pod wrażeniem… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Emilia Pieknik 6a 



 

 

 

 

 

Recenzja filmu Kubo i dwie struny 

Dnia 6 grudnia klasy 4d i 4c pojechały do kina 

Cinema City w Bonarce na film pt. ,,Kubo i dwie 

struny". Zbiórka odbyła się o godzinie 7:50 pod 

szkołą. Po tym jak wszyscy dotarli i ustawili się 

w pary, poszliśmy do wynajętych wcześniej 

autokarów. Po około dwudziestu minutach jazdy 

dotarliśmy na miejsce. Gdy weszliśmy do kina, 

Panie poinformowały nas, że mamy jeszcze 

trochę czasu, aby kupić sobie popcorn lub coś 

innego. W końcu po długim czasie oczekiwania 

weszliśmy do sali. Film od razu wszystkich 

wciągnął, czemu się nie dziwię.  

          Opowiada on historię jednookiego chłopca 

o imieniu Kubo, który opiekuje się matką, 

sprawiającą w pierwszych minutach filmu 

wrażenie słabej i ciężko chorej. Zabrania mu 

ona wychodzić na zewnątrz po zmroku. Chłopiec 

musi bardzo uważać, ponieważ pracuje w wiosce 

bardzo oddalonej od swojej jaskini położonej na 

szczycie klifu. Pracuje tam wraz z pewną 

staruszką, jeśli można to nazwać pracą.            

W zasadzie opowiada on tam historie, grając 

przy tym na gitarze, pod wpływem której papier 

bez jego pomocy składa się w poruszające się 

figurki origami. Dzieje sie tak także wtedy, gdy 

chłopiec śpi, lecz rano papier prostuje się          

i układa w stosik. Gdy pewnego dnia Kubo 

przyszedł do wioski, zauważył kolorową paradę. 

Nigdy wcześniej nie widział tylu ludzi tak 

barwnie ubranych, więc zapytał się staruszki, co 

sie dzieje, a ta wyjaśniła mu, że ci ludzie 

świętują święto zmarłych. Jest to jedyny taki 

dzień w roku, gdy można porozmawiać ze 

zmarłymi i wskazać im drogę powrotną do 

miejsca, gdzie chcą trafić. Tego właśnie dnia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubo zlekceważył zakaz mamy i po zmroku udał 

się na cmentarz, aby porozmawiać ze zmarłym, 

jak sądził ojcem. To był jednak błąd z jego 

strony, ponieważ wtedy zobaczyły go jego złe 

ciotki, które chciały dokończyć dzieło dziadka 

Kubo i zabrać mu drugie oko, którego dziadek-

Księżycowy Król nie zdążył zabrać przed laty. 

Na szczęście mama chłopca zjawiła się w samą 

porę, by go uratować. Za pomocą magii sprawiła, 

że Kubo wyrosły skrzydła i odleciał                    

w bezpieczne miejsce.  

              Następnego dnia chłopiec obudził się    

u boku białej małpy i wyruszył w drogę po 

zbroję, która będzie mogła ochronić go przed 

jego dziadkiem. Po chwili Kubo zostaje porwany 

przez człowieka – żuka, który sądzi, że tata 

Kubo był jego mistrzem, a następnie dołącza się 

do wyprawy. W drodze do ,,miecza 

nieskruszalnego" żuk odkrywa, że umie latać. 

Następnie czeka ich wyprawa po napierśnik, 

spoczywający na dnie Jeziora Nieskończonego.  

 

  

 

Wtedy Kubo ma oka okazję, aby się wykazać, 

tym razem budując statek z liści. Po pewnych 

kłopotach związanych z zamieszkującymi 

jezioro oczami, bohaterom została jeszcze noc 



do przetrwania. Wtedy ciotki znów atakują, 

raniąc przy tym  małpę w prawy bok.  

               Na szczęście drużynie udaje się wyjść 

z tego cało. Niedługo wychodzi na jaw również 

to, że małpa jest matką chłopca. Następnie, gdy 

przybywają do starej świątyni taty Kubo po 

hełm, czyli już ostatnią część zbroi, gdy Kubo 

przechodzi z jednego pomieszczenia do 

drugiego przez ogród, ciotki atakują po raz 

trzeci. Wtedy wychodzi na jaw, że żuk jest 

ojcem chłopca. Niestety i małpa, i żuk giną         

w walce, broniąc Kubo. Następnie, gdy Kubo 

pojawia się w swojej już spalonej wiosce, 

napotyka tam mieszkańców i każe im uciekać. Do 

wioski przybywa dziadek Kubo i próbuje 

przekonać chłopca, żeby dołączył do niego, Kubo 

jednak się nie zgadza i rozpoczyna się walka. 

Gdy Kubo zostaje wyrzucony do lasu na 

cmentarz, naprawia gitarę i z pomocą  stojących 

za nim mieszkańców tworzy pole siłowe, które 

pozbawia dziadka Kubo wszystkich wspomnień. 

           Moim zdaniem film był bardzo fajny, 

jednak spodziewałam się innego zakończenia. 

Myślałam, że to będzie jakaś epicka walka na 

miecze lub gitary, a nie pole siłowe, co nie 

zmienia faktu, że to był jeden z lepszych filmów 

animowanych, jakie oglądałam. 

 

 

Daria Gładyś 4d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Recenzja książki Osobliwy dom pani Peregrine 

 

Zacznijmy od tego, dlaczego przeczytałam tę 

oto książkę. Moja mama czytała ja kilka lat 

temu i zaproponowała, abym ja również ją 

przeczytała. Na początku odmawiałam, nie 

chciałam jej czytać, ale wreszcie po nią 

sięgnęłam i nie żałuję.  

             Autorem tej powieści jest Ranson 

Riggs. Najbardziej znany jest właśnie z książki 

,,Osobliwy dom Pani Peregrine”. Szczerze 

mówiąc, wcześniej o nim nie słyszałam. 

Przechodząc do konkretów… Dzieło Ransona 

Riggsa opowiada o 16-letnim chłopaku, Jacobie. 

Nastolatkowi od dziecka dziadek snuł opowieści 

o dzieciach z nadzwyczajnymi zdolnościami,      

z którymi mieszkał w młodości na tajemniczej 

wyspie. Na potwierdzenie swoich słów starzec 

pokazywał wnukowi wiele zdjęć, które uważano 

za fotomontaż. Jacob nie do końca wierzył w te 

,,bajeczki”, ale zawsze pozostawało w nim jakieś 

ziarenko niepewności. Wkrótce dziadek 

chłopaka umiera. Przed śmiercią mówi Jacobowi, 

aby pojechał na wyspę i znalazł Panią Peregrine 

oraz Osobliwe dzieci… Rodzi się wiele pytań… 

Czy chłopak zdecyduje się odwiedzić miejsce 

dorastania staruszka? Czy Osobliwi naprawdę 

istnieją i to wszystko prawda?   

Naprawdę książka jest niesamowita, podczas 

jej czytania odczuwałam różne emocje               

w zależności od sytuacji. Powieść czyta się 

szybko i z przyjemnością. Moją uwagę 

przyciągnęły różne zdjęcia, które pomagały mi 

lepiej wyobrazić sobie niezwykłe dzieci. Podoba 

mi się to, że nawet niebezpieczne sytuacje mają 

wprowadzone zabawne dialogi. Podsumowując, 

można powiedzieć, że  książka jest wspaniała, 

przyjemnie się ją czyta. Nadaje się dla 

młodzieży, a także dla dorosłych. Całym sercem 

polecam powieść, sądzę się, że i Wam może się 

spodobać.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                               Emilia Pieknik 6a

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recenzja książki Matylda 

„Matylda” jest wspaniałą książką autorstwa 

Roalda Dahl'a - walijskiego pisarza oraz autora 

między innymi książki pt. ,,Charlie i fabryka 

czekolady”. Pierwsze wydanie ,,Matyldy” miało 

swoją premierę w 1988 roku. Książka doczekała 

się również swojej adaptacji w roku 1996. 

Tytułową bohaterką jest pięcioletnia 

Matylda Piołun. Mieszka wraz ze swoim 

starszym o kilka lat bratem Michałem oraz 

rodzicami w niewielkim domu. Cechuje ją na 

pewno ogromna wrażliwość. Wyróżnia ją jednak 

fakt, iż jest po prostu ''genialna''. Dlaczego? 

Otóż posiada ogromną wiedzę i umiejętności. 

Jest niezwykle inteligentna i dojrzała jak na 

swój wiek. Potrafi rozwiązywać przeróżne i 

trudne działania matematyczne. Przez swoją 

bystrość uczy się i przyswaja wiedzę w bardzo 

szybkim tempie. Posługuje się też bogatym 

słownictwem. Niestety jej rodzice nie doceniają 

swej uzdolnionej córki. Nigdy nie przepadali za 

ludźmi mądrymi i wykształconymi, a Matyldę 

określają raczej jako przemądrzałą, czy gadułę. 

Brat bohaterki jest zresztą podobnego zdania, 

w związku z czym stał się ulubieńcem rodziców. 

Państwo Piołunowie już dawno zamienili wszelkie 

książki, czy jakiekolwiek źródła nauki na 

telewizor oraz inne sprzęty elektroniczne. 

Dziewczynce brakuje rodzicielskiej miłości, a 

także uwagi ze strony rodziców. Niestety byli 

oni wiecznie zabiegani i zajęci. Ich życie 

skupiało się jedynie wokół ''pracy''. Chociaż 

uważam, że trudno ją tak nazwać. Ojciec 

Matyldy codziennie sprzedawał stare                 

i zniszczone już samochody niczego nie 

świadomym klientom, oszukując przy tym na 

każdym kroku. Matka bohaterki codziennie 

jeździła dla odmiany do miasta, aby całymi 

dniami grać w bingo. Oboje pragnęli w ten 

sposób zarobić fortunę, jednak...nie zawsze 

wychodziło to po ich myśli. Brat dziewczynki 

chodził zaś do szkoły, dlatego biedna Matylda 

codziennie zdana była tylko na siebie. 

Przesiadywała po kilka godzin w pustym i cichym 

mieszkaniu, krzątając się po kątach oraz 

szukając sobie jakiegoś zajęcia. W wieku 

trzech lat nauczyła się płynnie czytać z różnych 

czasopism porozrzucanych gdzieniegdzie po 

domu. Pewnego dnia postanawia nawet odwiedzić 

bibliotekę. Jak się później okazało, stała się ona 

miejscem jej bardzo częstych odwiedzin. 

Książki były dla niej odskocznią od szarej 

rzeczywistości. Uwielbiała je czytać, ponieważ 

to dzięki nim mogła przeżywać cudowne 

przygody oraz poznawać przeróżne postacie, 

które koniec końców były dużo ciekawsze od 

osób otaczających ją na co dzień. Z biegiem 

czasu zaczęła sięgać po poważniejsze dzieła, 

przeznaczone raczej dla starszych od niej osób. 

Matylda nigdy nie akceptowała zachowania 

swoich rodziców, dlatego w końcu wymyśla 

sposób, dzięki któremu mogła ich ukarać. 

Wraz z momentem wysłania dziewczynki 

do szkoły, jej życie odwraca się do góry nogami. 

Poznaje wówczas nowe osoby o niespotykanych 

charakterach. Jedną z takich osobistości jest 

dyrektorka szkoły, znana jako Pani Pałka. 

Wzbudza ona strach i grozę u każdego w 

społeczności szkolnej. Jedynym wyjątkiem jest 

właśnie Matylda. Pałka ze względu na swoje 

doświadczenie w sportach lekkoatletycznych, a 

zwłaszcza rzucie młotem, obchodzi się z 

uczniami  dość... niedelikatnie. Nie znosi 

pierwszorocznych wychowanków, dlatego 

bohaterka już od początku znajduje się na 

straconej pozycji. Mimo wszystko zachowuje 



zimną krew. Jej wychowawczynią zostaje 

natomiast Pani Miodek. Kobieta od razu 

dostrzegła umiejętności pięciolatki. Stała się 

bliską dla niej osobą. Okazuje się także, że 

skrywa ona pewien sekret, o którym dowiaduje 

się tylko Matylda... Wkrótce podczas jednej 

lekcji z Panią Pałką, Matylda odkrywa w sobie 

niezwykłą moc, dzięki której zyskuje przewagę 

nawet nad taką osobą jak dyrektorka. Od razu 

też postanawia tę umiejętność wykorzystać. 

Zakończenie tej powieści jest moim zdaniem 

idealnym udowodnieniem, jak okropnymi 

rodzicami byli dla Matyldy Państwo Piołunowie. 

Serdecznie polecam wszystkim 

czytelnikom sięgnąć po tą lekturę. Jest ona 

przepełniona humorystycznymi sytuacjami, a 

także niespodziewanymi zwrotami akcji. 

Spodobał mi się sposób, w jaki autor 

przedstawił trudną sytuację głównej bohaterki. 

Poruszył w tej opowieści ważny problem, nie 

zapominając o zabawnych elementach, będących 

swego rodzaju ''wisienką na torcie'' niezwykłej 

książki. 

Patrycja Cieśla 6a 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Recenzja powieści Złodziejka książek 

 

Niedawno przeczytałam niezwykłą  książkę 

Markusa Zusaka „Złodziejka książek”. 

Powieść jest nietypowa, ponieważ 

narratorem jest Śmierć. Akcja dzieje się 

podczas drugiej wojny światowej               

w niemieckim miasteczku Molching. Główną 

bohaterką jest Liesel Meminger. 

             Matka dziewczynki musi oddać ją 

oraz jej młodszego brata do rodziny 

zastępczej. Niestety podczas  podróży do 

nowego  domu chłopczyk umiera. W czasie 

pogrzebu Liesel kradnie swoją  pierwszą 

książkę „Podręcznik grabarza”. Mimo 

trudnej podróży, dojeżdża do domu 

Hubermanów, nowej rodziny. Jej zastępczy 

ojciec Hans jest miły, pogodny  i gra na 

akordeonie. Wspiera Liesel, czuwa przy 

niej, kiedy ma koszmary i uczy ją czytać. 

Rosa, nowa matka dziewczynki jest ponura, 

niemiła, jednak na swój sposób kocha 

Liesel. Dziewczynka poznaje też Rudy'ego 

Steinera, chłopca z sąsiedztwa. Szybko się 

zaprzyjaźniają i przeżywają razem wiele 

przygód. Kiedy złodziejka kradnie drugą 

książkę ze spalonego stosu zakazanych 

książek, zauważa ją żona burmistrza. 

Kobieta zamiast wydać dziewczynkę, 

pokazuje jej swoją prywatną bibliotekę       

i pozwala przychodzić do niej, kiedy tylko 

zechce. Życie Liesel zmieniło się jednak 

najbardziej, kiedy do domu Hubermanów 

przyszedł Maks Vandenburg, Żyd, któremu 

Hans jest zobowiązany ofiarować pomoc. 



 Moim zdaniem jest to jedna           

z lepszych książek, jakie przeczytałam. 

Nietypowy narrator sprawił, że książka  

jest tajemnicza i niepowtarzalna. Niektóre 

krótkie  rozdziały są przerwami w historii 

dziewczynki, w których Śmierć opowiada, 

jak zbiera dusze po bombardowaniach 

wojennych. Utwór literacki choć można się 

z niego dowiedzieć, jak żyli ludzie w czasie 

wojny, nie jest typową powieścią 

historyczną. Nie jest też romansem, 

jednak pokazuje smutek po stracie 

kochanej osoby. Kiedy czytałam tę książkę, 

przeżywałam pięknie chwile, czułam smutek 

i radość Liesel, kradłam z nią książki           

i czekałam w schronie aż skończą się 

bombardowania. Mam nadzieję,  że jeśli 

zdecydujecie się przeczytać „Złodziejkę 

książek”, to poruszy Was tak samo jak 

mnie. 

Wiktoria Wojtaszek 6b 

 

 
Recenzja przedstawienia Robinson 

Cruzoe 

W dniu 9.11.2016 roku razem z klasą 

pojechaliśmy do Teatru Współczesnego     

w Krakowie na spektakl Robinson Cruzoe. 

        W przedstawieniu wystąpili 

następujący aktorzy: Paweł Brandys, 

Szymon Grzybek, Anna Kończal, 

Małgorzata Kowalska, Maksymilian 

Czarnecki, Jakub Perkowski. 

 

Spektakl oceniam bardzo pozytywnie. 

Spodobała mi się gra aktorów, którzy 

znakomicie wcielili się w swoje role. Na 

szczególne uznanie zasługuje gra aktora, 

który wcielił się w postać Robinsona 

Cruzoe, czyli człowieka, któremu przyszło 

zmierzyć się z własnymi słabościami. Został 

wyrzucony na nieznaną sobie wyspę i musiał 

walczyć o przetrwanie. Nie miał, gdzie 

spać, co jeść, nie potrafił tez rozpalić 

ognia. Musiał nawet zmierzyć się                

z plemieniem ludożerców, jednym z nich był 

Piętaszek, który stał się wiernym 

przyjacielem Robinsona. Piętaszek jest 

moją ulubioną postacią w tym 

przedstawieniu, bardzo mnie rozbawił. 

Najbardziej podobał mi się fragment,         

w którym Robinson i Piętaszek kłócili się      

i przekomarzali, kto jest kim i nie mogli się 

dogadać. Innym momentem spektaklu, 

który mi się spodobał, była scena, w której 

papuga zdenerwowała Robinsona. Bohater 

wówczas odpowiedział jej: „Jak zaraz nie 

przestaniesz gadać, to staniesz się 

obiadem”, a papuga na to: „Papuga nie papu, 

baran papu”. Niezwykle barwne były stroje 

aktorów, a także scenografia i oryginalne 

efekty specjalne takie jak grzmoty i mgła. 

         Spektakl opowiadał bardzo 

pouczającą historię o przyjaźni, 

wytrwałości, lojalności i odwadze. Każdy      

z nas chciałby mieć takiego przyjaciela jak 

Piętaszek, który był z Robinsonem na dobre 

i na złe. Z chęcią obejrzę to 

przedstawienie jeszcze raz. 

Zuzanna Hachuła 4d 

 

     



 

Sprawozdanie z zawodów   

w siatkówce chłopców 

 

Zawody siatkówki odbyły już tydzień po 

zawodach z kosza, więc mieliśmy mało czasu 

na przygotowania.  Jak zawsze, chłopców 

przygotowywał pan Tomasz Bętkowski,         

a wyglądało to tak, że na dodatkowych 

zajęciach graliśmy w siatkówkę. Było tam 

Trudo, ponieważ odbył się raptem jeden 

trening. W dniu zawodów cała drużyna miała 

jechać na zawody autem, ale że do 

dyspozycji mieliśmy tylko dwa, to 

jeździliśmy na raty. Gdy cała drużyna 

znajdowała się w Solnym Mieście, poszliśmy 

się przebrać do szatni. Po wyjściu na hale 

rozgrzaliśmy się, a następnie sędzia 

wytłumaczył nam zasady. Nasza drużyna 

grała jako druga, początkowa mieliśmy 

zagrać dwa mecze, z których przynajmniej 

jeden musieliśmy wygrać, gdyż w innym 

przypadku odpadlibyśmy. Pierwszy mecz 

zakończył się dla nas porażką, lecz na 

szczęście w drugim meczu daliśmy z siebie 

wszystko i wygraliśmy. Trzeci mecz, jak się 

spodziewaliśmy okazał się dla nas większym 

wyzwaniem. Spotkanie to zakończyło się dla 

nas porażką i pojechaliśmy do domu. 

            Mam nadzieję ,że następnym razem 

będziemy lepiej przygotowani i wrócimy       

z dyplomem za pierwsze miejsce.  

  Filip Fliśnik 6b 

Zawody koszykówki chłopców 

Do zawodów przygotowywał nas pan Tomasz 

Bętkowski, a wyglądało to tak, że grupka, 

która miała jechać na zawody przychodziła 

na długą przerwę i ćwiczyła  rzuty i podania. 

Całe okres treningów trwał ok. miesiąca. 

          Kiedy nadszedł dzień zawodów, 

wszyscy czekali na pana Tomka, po jego 

przybyciu udaliśmy się do Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Wieliczce, gdzie miały 

odbyć sie rozgrywki. Gdy przebraliśmy się, 

„szkołami ustawiliśmy się” na linii i sędzia 

wytłumaczył nam zasady gry. Kiedy nadeszła 

nasza kolej wszyscy pewni siebie, że 

wygramy, niestety przegraliśmy.                 

W następnym meczu zmotywowani porażką 

oraz przemówieniem pana Tomka wyszliśmy 

na boisko z bardziej profesjonalnym 

podejściem oraz myślą, że damy z siebie 

wszystko. Na szczęście wygraliśmy to 

spotkanie.  Po tej rozgrywce zagraliśmy        

z najtrudniejszym przeciwnikiem, mianowicie 

SP2. Był to niewątpliwie najtrudniejszy 

przeciwnik, z którym niestety przegraliśmy. 

Teraz czekała nas walka o trzecie miejsce. 

Walka była zacięta, w końcówce meczu 

przegrywaliśmy jednym punktem, lecz nie 

poddawaliśmy się, pomimo wszelkich starań 

spotkanie zakończył się dla nas porażką.  

          Gdy zawody zostały zakończone 

zostały wręczane medale, nasza szkoła zajęła 

czwarte miejsce. Został nam wręczony 

dyplom. Zasmuceni porażką wracaliśmy do 

szkoły busem, który zamówił dla nas pan 

Tomek.  Mam nadzieję, że w następnych 

zawodach pójdzie nam lepiej. Ta porażka 

zmotywowała nas do cięższej pracy. 

Filip Fliśnik 6b



 

Sprawozdanie z Konwentu Anime 2016 
  

Dwunastego listopada 2016 roku odbył się 

Konwent Anime 2016, na który oczywiście 

pojechałam. Zaczął się o 9.00 rano, a my 

byliśmy około 10.00. Była bardzo, bardzo 

długa kolejka po bilety, przez co ja i mój 

tata straciliśmy dwie godziny, czekając, aż 

zakupimy przejściówkę i wejdziemy. Przed 

nami stał mężczyzna, który cosplayował 

(Cosplayer – osoba przebierająca się za 

postać z filmu/książki/anime lub czegoś 

innego) postać klasycznego Sansa z gry pt. 

„Undertale” oraz dziewczyna, która była 

przebrana za Papyrusa z tej samej gry. Gdy 

wreszcie znaleźliśmy się w szkole, gdyż tam 

odbywał się konwent, pierwsze co 

zobaczyłam to ławki, przy których siedzieli 

ludzie przebrani za postacie, dla mnie 

nierozpoznane. Kupiliśmy bilet, zawiesiliśmy 

go na smyczku na szyi i weszliśmy na 

pierwsze piętro. Tam zaczęły się stoiska       

z różnymi rzeczami, m.in. pluszakami, 

kubkami, poduszkami lub przypinkami…    

Weszłam, przecisnęłam się między kilkoma 

osobami i zrobiłam zdjęcie stojącej tam 

Agnieszki Grzelak (YouTuberka nagrywająca 

materiały związane z Japonią). Zrobiłam 

sobie z panią Agą dwa zdjęcia, dostałam 

autograf i wyszłam. Przy okazji zobaczyłam 

świetny cosplay Lary Croft z gry pt. „Tomb 

Raider”. Później przeszłam się jeszcze po 

budynku, spotkałam kilka fajnie przebranych 

osób, m.in. Mey-rin z Kuroshitsuji, Yandere-

chan z Yandere Simulator i Hatsune Miku 

(Japoński vocaloid). Później, około 13.30 

zaczęliśmy się zbierać do domu. 

        Ten konwent był jednym z moich 

marzeń, jako iż anime, mangą i Japonią 

interesuję się od około roku. Dzięki anime 

poznałam wielu wartościowych ludzi, 

poduczyłam się języka japońskiego. Mang     

w domu mam około dwadzieścia cztery i nie 

zaprzestaję ich kupowania. Ostatnio bardzo 

polubiłam mangę „Ano no Exorcist”. 

Uwielbiam imprezy typu konwent, więc jak 

skończę szesnaście lat, to zostanę helperem 

(Helper – osoba pomagająca np. wystawcom 

albo gościom) na takim właśnie podobnym 

przyjęciu. 
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Czekamy na Wasze inicjatywy 

Od roku szkolnego 2016/2017 na stronie 

internetowej szkoły prowadzony jest blog 

czytelniczy przez panie Martę Drozdek oraz 

Dorotę Machno. Zamieszczane są na nim 

noty edytorskie oraz recenzje książek, 

które warto przeczytać. Teksty dotyczą 

przede wszystkim nowych publikacji. 

Większość z nich piszą uczniowie pod opieką 

pani Doroty Machno, która dokonuje korekty 

i redakcji prac uczniowskich oraz zapoznaje 

dzieci i młodzież uczącą się w naszej szkole 

z nowościami wydawniczymi. Na blogu 

zamieszczane są wpisy dotyczące również 

wydarzeń związanych z rynkiem 

wydawniczym np. sprawozdanie z wizyty 

członków koła dziennikarskiego na 

Międzynarodowych Targach Książki              

w Krakowie, gdzie uczniowie poznawali 

nowowydane publikacje dla dzieci                  

i młodzieży. Celem prowadzonego bloga jest 

umożliwienie uczniom szkoły rozwijanie 

swoich zainteresowań literackich zgodnie      

z ich indywidualnymi potrzebami – młodzi 

autorzy recenzji sami proponują tytuł,         

o którym chcieliby napisać i polecić swoim 

koleżankom i kolegom. 

           Od roku szkolnego 2015/2016 jest   

w szkole wydawane przez uczniów pod opieką 

pani Doroty Machno czasopismo „4NEWS”. 

Na jego łamach publikowane są teksty 

członków utworzonego w tym roku szkolnym 

koła dziennikarskiego oraz uczniów, którzy 

są uzdolnieni pisarsko oraz uczestniczą       

w ciekawych wydarzeniach. W gazetce 

wydzielone są stałe rubryki dotyczące 

wydarzeń z życia szkoły, recenzje filmu, 

przedstawień teatralnych, książek, 

sprawozdania z zawodów sportowych. 

Wszystkie teksty odzwierciedlają 

zainteresowania oraz świat uczniów, gdyż 

dotyczą wydarzeń, w których oni 

uczestniczą i piszą o nich z własnej 

perspektywy. Publikowane recenzje dotyczą 

spektakli obejrzanych przez dzieci               

i młodzież szkoły, książek przez nich 

przeczytanych oraz obejrzanych przez nich 

filmów. Pokazują również indywidualne 

zdolności dzieci oraz ich zainteresowania, 

którym poświęcają swój czas zarówno           

w szkole, jak i poza nią. Rubryki czasopisma 

tworzone są zgodnie indywidualnymi 

zdolnościami młodzieży oraz                         

w uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb. W roku szkolnym 2016/2017 

została utworzona nowa rubryka, w której 

zamieszczane są komiksy autorstwa  

uczniów, którzy potrafią rysować oraz 

interesują się komiksem. Została poszerzona 

rubryka z recenzjami książkowymi, ponieważ 

na kółko dziennikarskie uczęszcza wielu 

uczniów, którzy lubią czytać oraz są 

uzdolnieni pisarsko. Szata graficzna 

czasopisma również tworzona jest               

w większości przez uczniów np. logo na 

stronie tytułowej. Zarówno blog czytelniczy, 

jak i szkolne czasopismo są odpowiedzią na 

inicjatywy zgłaszane przez uczniów. To oni 

decydują, z jakich książek napiszą recenzję, 

co jest związane z ich wyborami 

czytelniczymi. Zgłaszają również, z jakich 

wydarzeń zredagują sprawozdanie. 

Członkowie koła dziennikarskiego na 

ostatnich zajęciach wyrazili chęć 

zorganizowania wystawy komiksów 

publikowanych w szkolnej gazetce.  

          Zapewne macie wiele innych pomysłów 

związanych z Waszymi zainteresowaniami, 

które chcielibyście zrealizować w szkole. 

Zgłaszajcie je swoim wychowawcom               

i nauczycielom. 

Dorota Machno 

 



 

 

 



 

Kamila Kochanowska 6a 


