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O czym w numerze? 

Sprawozdanie z V Gminnego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych 

Obchody Dnia Patrona oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Komiks wykonany przez Patrycję Cieślę 

 

4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 

 



 

 

 

Z życia szkoły  

Sprawozdanie z V Gminnego Przeglądu Teatrzyków 

 

 

W dniach od 10 do 12  kwietnia 2017 

roku odbył się już, V Gminny Przegląd 

Teatrzyków „Teatr i my”, organizowany 

przez Panią  Dyrektor Marię Zadrożniak. 

W wydarzeniu wzięło udział wiele 

teatrzyków, także z naszej szkoły. 

Między innymi był teatrzyk Jo-Jo, 

przedstawiający sztukę pt. Dżungli ciąg 

dalszy napisaną przez Panią Dyrektor, 

która prowadzi  wspomniany teatrzyk. 

  Ponieważ brałam udział                 

w przedstawieniu (rola Papugi), pokrótce 

opowiem o spektaklu. Jest to 

kontynuacja poprzedniej części  pt. 

Małpi król, która kończy się wygnaniem 

tytułowego króla. W nowej sztuce  

wydarzenia mają miejsce w tej samej 

dżungli, jednak sto lat później. Dżungla  

 

 

 

 

 

 

staje się bardzo zaniedbana. Małpa 

powraca z wygnania wraz z całym swoim  

plemieniem, aby prosić o wybaczenie, co 

staje się powodem  wyznania swoich win 

przez zwierzęta. Pomimo wielu ciężkich 

grzechów, skazana zostaje niewinna 

zebra. Przedstawienie  kończy się 

piosenką  z morałem, o tym, aby patrzeć 

najpierw na siebie, a dopiero potem 

oceniać innych. 

Próby do spektaklu trwały bardzo 

długo, jednak opłacało się trochę 

popracować, ponieważ zajęliśmy 

pierwsze miejsce. Moim zdaniem, było 

ono zasłużone, przecież przygotowanie  

wszystkich szczegółów wymagało dużo 

nauki i cierpliwości, na przykład przez 

sporą ilość elementów  śpiewanych. Całe 

wydarzenie oceniam pozytywnie, 

ponieważ była to okazja do zobaczenia 

wielu pięknych przedstawień: bajkowych, 

ekologicznych lub z morałem. Mam 

nadzieję, że w następnym roku również 

będę miała przyjemność wraz z całą 

grupą teatrzyku Jo-Jo pokazać kolejną - 

-liczę na to, że równie dobrą - sztukę. 

Daria Gładyś IV d

 

 



 

 

 

Z życia szkoły  
Sprawozdanie z obchodów Dnia Patrona oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2017roku w naszej szkole 

odbył się Dzień Patrona. Uczniowie 

odświętnie ubrani, uczestniczyli             

w apelach poświeconych pamięci Patrona 

Naszej Szkoły Erazma Józefa 

Jerzmanowskiego oraz Konstytucji 3 

Maja. 

 Podczas uroczystej gali uczniowie 

i nauczyciele, aby oddać cześć i hołd tym 

ważnym wydarzeniom, śpiewali polskie 

pieśni patriotyczne oraz Hymn Naszej 

Szkoły. Na uwagę zasługują wiersze 

recytowane przez wybranych uczniów 

opisujące życie i historię naszego 

Patrona, których autorką jest pani Lidia 

Sałabun uczącą przyrody. 

 Rozstrzygnięty także został 

konkurs plastyczny „Erazm Józef 

Jerzmanowski w 3D”. Laureaci konkursu 

plastycznego przybliżyli nam sylwetkę    

i czasy, w jakich żył Jerzmanowski. 

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym 

uczniom gratulujemy. 

Dodatkowo uczniowie klas IV 

uczestniczyli w wycieczce szkolnej do 

Parku Anny i Erazma Jerzmanowskich.  

W Krakowie znajduje się 

zabytkowy zespół pałacowo-parkowy 

Anny i Erazma Jerzmanowskich. 

Uczniowie zwiedzali park bogaty w liczne 

gatunki drzew i krzewów, zespół 

pałacowo-parkowy, wieżę ciśnień, dom 

Jerzmanowskiego - obecnie należy on do 

zakonu augustianów, kościół Rektoralny 

pw. św. Mikołaja z Tolentino. Na 

zakończenie pod pomnikiem złożyliśmy 

pamiątkowe kwiaty i zrobiliśmy sobie 

wspólną fotografię.  

Erazm Jerzmanowski był wielkim 

Polakiem, patriotą i filantropem. Jego 

postać jest i będzie zawsze dla nas 

wzorem godnym do naśladowania. 

Dzień Patrona i wycieczka do 

parku pozwoliła mi poznać bliżej postać 

Erazma Jerzmanowskiego. Jedyną 

przeszkodą w poznawaniu miejsc,           

w których żył Jerzmanowski, okazała się 

kapryśna i deszczowa pogoda. 

 

Tomasz Mazur IV d 
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Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło – 

-recenzja ekranizacji 

Film pt.: Magiczne drzewo. 

Czerwone krzesło powstał w roku 

2008 na podstawie książki o tym 

samym tytule. Wyreżyserował go 

Andrzej Maleszka. Główne role 

zagrali: Tośka (Maja Tomawska), 

Kuki (Adam Szczegóła),  Filip (Filip 

Fabiś) oraz rodzice (Agnieszka 

Grochowska i Andrzej Chyra)         

i ciotka (małą: Joanna Ziętarska,    

a dużą Hanna Śleszyńska). 

Akcja  filmu rozpoczyna się 

wtedy, kiedy cała rodzina autem 

(oprócz ciotki, bo ona ma swojego 

własnego jeepa) wybiera się do 

wesołego miasteczka, aby zagrać 

tam koncert muzyki ludowej dla 

uczestników tego jarmarku.           

W drodze na imprezę na auto taty 

i mamy (oraz dzieci) spada coś 

raczej ciężkiego. Mama uspokaja, 

mówiąc, że to pewnie tylko 

wiolonczela tak trzeszczy. Gdy 

dojeżdżają na miejsce,  właściciel 

zabawy mówi im, że goście tej 

imprezy nie będą raczej 

zachwyceni taką muzyką. Powiada 

mianowicie, że mogą grać na ulicy 

za rogiem, a nie na jego ulicy, na 

której odbywa się przyjęcie. Za 

rogiem spotykają swoją ciotkę, 

która mówi im, że lepiej byłoby 

wziąć inną pracę, lepiej płatną         

i proponuje im granie muzyki na 

statku  Queen Victoria. Gdy 

dowiadują się od  cioci, ile będzie 

trwał rejs, nie zgadzają się na to. 

Chwilę później siostra mamy siada 

na tym przedmiocie, który spadł im 

na pojazd i wypowiada takie słowa: 

''Ach chciałabym, żebyś w końcu 

wzięła tę pracę, siostro". W 

mgnieniu oka rodzice dziwnie się 

uśmiechają i mówią, że biorą tą 

robotę. Aby się dowiedzieć, jaka 

jest przyczyna tego zdarzenia, 

oglądnijcie ten film do końca.  

Według mnie ten film jest 

bardzo, ale  to bardzo wciągający. 

Polecam go wszystkim czytelnikom, 

tym dużym i małym, a szczególnie, 

tym, którzy lubią takie 

fantastyczne opowieści. Czekam na 

ekranizację następnej powieści  

autorstwa Andrzeja  Maleszki. 

Myślę, że ta nowa, również mi się 

spodoba. 

 

 

 

Piotr Wiszniewski IVd 



Recenzja książki pt. Dom tajemnic 

Książka pt. Dom tajemnic została wydana 

6 listopada 2013 roku. Jest to książka 

dla młodzieży.  Napisali ją Chris 

Columbus i Ned Vizzini. Chris Columbus 

to znany amerykański reżyser filmowy     

i scenarzysta, twórca m.in. filmów          

o Harrym Potterze, Pani Doubtfire         

i Gremlinów. Natomiast Ned Vizzini to 

znany amerykański autor powieści dla 

młodzieży. 

Głównymi bohaterami książki pod 

tytułem Dom tajemnic są: dwunastoletni 

Brendan, piętnastoletnia Kordelia           

i ośmioletnia Eleanor. Wichrowa 

Wiedźma wysyła Brendana, Kordelię oraz 

Eleanor do książek swojego ojca 

Denevera Kristoffa. Troje dzieci 

przeżywa w nich przygody. Spotykają 

tam między innymi Wila Drapera-

brytyjskiego pilota z czasów II wojny 

światowej oraz Penelope Hope-dawną- 

sprzątaczkę Denevera Kristoffa. 

Ta książka bardzo mi się 

spodobała, ponieważ uwielbiam książki 

fantastyczne. Lubię teksty literackie,   

w których akcja dzieje się szybko,         

w przypadku tego utworu  tak było. Jak  

 

 

 

zobaczyłem tę książkę w bibliotece, na 

początku nie byłem do niej przekonany, 

ale gdy zacząłem ją czytać to od razu 

zmieniłem zdanie. Gorąco polecam 

książkę pt. Dom tajemnic. 

 

Szymon Korbus VIa 

 

 

 

 

 



 
 

Recenzja książki pt. Magiczne drzewo 

- inwazja 

 

Autorem książki dla dzieci i młodzieży 

pt. Magiczne drzewo - inwazja jest 

Andrzej Maleszka. Książka został 

wydana 9 listopada 2016 roku. Jest to 

ósma pozycja Maleszki z serii Magiczne 

drzewo. 

Książka opowiada o pięciu 

nastoletnich przyjaciołach i ich psie: 

Kukim, Blubku, Gabi, Idalii , Aliku oraz 

Budyniu. Całe miasto podobnie jak: Kuki, 

Blubek i Gabi zostają zaczarowane przez 

magiczny przedmiot, a dokładnie przez 

maszynę do usypiania ludzi, którą 

wyczarowała Idalia. Alik, Idalia i Budyń 

nie zostali uśpieni, natomiast czekały ich 

większe kłopoty, ponieważ na Ziemię 

spadł olbrzym bardzo dobrze znany 

Alikowi Gigun. Był to jego dręczyciel      

z planety olbrzymów.  Później spada na 

Ziemię jego rodzina i przyjaciele. Może 

ich pokonać tylko łuk z magicznymi 

strzałami. Czy Alikowi, Idalii oraz 

Budyniowi uda się uratować miasto           

i przyjaciół? Jeśli chcecie wiedzieć to,  

przeczytajcie książkę. 

Gorąco  ją polecam. Myślę, że 

książka jest bardzo ciekawa                     

i wciągająca. Mnie osobiście, gdy ją 

czytałem, bardzo wciągnęła. Jeśli ktoś 

się nudzi, to właśnie w ten sposób może 

zabić czas. Ja na przykład, kiedy 

pewnego weekendu padał deszcz, siadłem 

na kanapie i zacząłem czytać tę książkę. 

Nie mogłem się od niej oderwać. Akcja  

w utworze rozgrywa się szybko. Jeszcze 

raz gorąco polecam najnowszą książkę 

Inwazja z serii pt.  Magiczne drzewo.  

 

 

Szymon Korbus VIa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Sprawozdanie z wycieczki do Teatru 

Współczesnego w Krakowie 

 

Dnia 23 marca 2017 roku 

uczniowie klas 4 pojechali na wycieczkę 

do Teatru Współczesnego w Krakowie na 

spektakl pt. W krainie Narnii. 

   Zebraliśmy się wszyscy pod 

szkołą o godz. 7:15, po czym wsiedliśmy 

do autokaru i ruszyliśmy do teatru. 

Droga szybko nam minęła  

i po chwili byliśmy na miejscu. Do sceny 

teatru prowadziły długie, kręte schody, 

których naliczyłam ponad trzydzieści. Po 

chwili zdjęliśmy kurtki, po czym  

 zajęliśmy miejsca na widowni.               

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na 

spektakl, który miał się, rozpocząć po 

trzech gongach. 

     W spektaklu trwającym 70 min., 

występowali aktorzy: Paweł Brandys, 

Agnieszka Zieleziecka, Anna Kończal, 

Małgorzata Kowalska, Maksymilian 

Czarnecki, Jakub Perkowski. 

       Sądzę, że same Opowieści z Narnii  

znają wszyscy, dlatego nie będę 

szczegółowo zagłębiała się w przebieg 

akcji. Wspomnę jedynie, że czwórka 

rodzeństwa: Piotr, Zuzanna, Edmund        

i Łucja poprzez tajemnicze przejście      

w starej szafie dostają się do niezwykłej 

krainy, w której panuje wieczna zima, 

wywołana przez Białą Czarownicę (Jadis). 

        W sztuce zaprezentowano wiele 

efektów specjalnych takich jak: gra 

świateł, mgła, sztuczny śnieg i inne. 

Kostiumy były wiernym odwzorowaniem 

ich opisu w książce. Moją uwagę przykuł 

strój Pana Bobra, a sama jego postać 

była bardzo zabawna. 

         Przyznam, że interpretacja 

przygotowana przez aktorów była 

ciekawym doświadczeniem, jednak 

brakowało mi obecności postaci takich 

jak: Aslan, Pani Bobrowa i Grzmotołup.  

Z niecierpliwością oczekiwałam też 

sceny, w, której  Czarownica wbiła 

sztylet w Aslana, a także sceny 

odczarowywania posągów. Niestety, nie 

doczekałam się ich. 

Po zakończonym spektaklu odbyły 

się dla nas warsztaty teatralne.  

Bawiliśmy się w odgrywanie postaci oraz 

w tworzenie różnych scen. Niektórzy 

otwierali kurtynę. Po warsztatach 

ubraliśmy się i wróciliśmy do domu. 

        Sztukę oceniam bardzo pozytywnie,  

zachęcam wszystkich do jej obejrzenia, 

aby porównać ją z filmem czy książką.  

      Zuzanna Hachuła IVd 



 
Największe regaty na 

świecie, które odbywają 

się we Włoszech. 

 

  

 

W tym roku zawody w klasie Optimist 

odbywały się od 13 do 16 kwietnia i brało 

w nich udział 1100 żaglówek z 30 państw. 

Nasz kraj reprezentowało 55 

zawodników. Ja pojechałem razem           

z kilkoma zawodnikami z Klubu 

Żeglarskiego HORN Kraków. Zawody 

zostały podzielone na dwie kategorie 

wiekowe: 

 Cadeti – żeglarze w wieku od 9 do 

11 lat 

 Juniores – żeglarze w wieku 12 do 

13 lat 

 

 

 

 

 

 

Ja wystartowałem w kategorii Cadeti      

i zająłem 19. miejsce w Grupie Srebrnej. 

Miałem szansę osiągnąć lepszy wynik, ale 

w jednym wyścigu popełniłem błąd. 

Żeglarstwo to bardzo trudny sport.        

Sterując łódką, trzeba być bardzo 

skupionym. Wiatr i woda to dwa wielkie 

żywioły i nie da się ich pokonać. Żeglarz 

musi umieć wykorzystać ich siłę.            

W wyścigu, w którym popełniłem błąd, 

chciałem wygrać z wiatrem i falą, żeby 

jak najszybciej dopłynąć do mety.  

 



Płynąłem "z wiatrem", czyli na pełnym 

żaglu. Łódź ma wtedy bardzo dużą 

prędkość. Kiedy płynie się z wiatrem, 

miecz powinien być wyciągnięty z wody, 

ponieważ stawia jej opór. Żeglarz 

trzyma szoty przymocowane do żagla, 

który wypełniony jest wiatrem. Gdy 

płynąłem, coraz ciężej było mi utrzymać 

szoty, a dodatkowo opuszczony miecz 

stawiał opór. Dziób mojej łódki wbił się  

w wodę i żaglówka przewróciła się do 

góry dnem. Przed wywrotką mogłem się 

uratować, odbijając sterem (łódką) do 

wiatru. Ale niestety nie zdążyłem. 

Odwróciłem łódkę z powrotem                 

i zobaczyłem, że w środku jest dużo 

wody i nie ma czerpaka, który służy do 

wybierania wody. Czerpak dryfował około 

cztery metry ode mnie. Wiał silny wiatr  

i były wysokie fale. Popłynąłem po 

czerpak wpław, ale zanim wróciłem, łódka 

odpłynęła o dziesięć metrów ode mnie. Po 

dwóch minutach była już dwadzieścia 

metrów ode mnie. Sytuacja robiła się 

coraz bardziej dramatyczna. Na 

szczęście podpłynął do mnie motorówką 

trener z innego kraju i zawiózł mnie do 

mojej łódki. Ponieważ straciłem dużo 

czasu, nie ukończyłem tego wyścigu. 

 Tegoroczne regaty zostały 

wpisane jako rekordowe do Księgi 

Rekordów Guinnessa. Pierwsze miejsce 

zajął zawodnik ze Stanów 

Zjednoczonych. Polacy zdobyli pierwsze 

miejsca w roku 2007 (Patryk Piasecki      

z klubu Baza Mrągowo) oraz w 2004 

roku (Kacper Ziemiański z Chojnickiego 

Klubu Sportowego).  

Możliwość uczestniczenia w tych 

zawodach to był dla mnie wielki zaszczyt 

i niesamowita przygoda. Pływałem we 

Włoszech po raz drugi. Mam nadzieję, że 

w przyszłym roku też wystartuję, ale już 

w klasie Junior. Życzcie mi powodzenia. 

 

 

 

Konrad Ciernia IVd 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Patrycja Cieśla VIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


