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Uczniowie Siódemki! Drodzy Czytelnicy! 

 

      Uczniowie Siódemki! Drodzy Czytelnicy! 

 

 Oddajemy do Waszych rąk świąteczny 

numer Szkolnej Gazetki Internetowej.  

Mamy nadzieję, że chętnie go przeczytacie.  

        

Redakcja 
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Wiersz Józefa Ratajczaka pt.  "Klasa IVb w stajence" 

 

Przybyła do stajenki 
cała nasza klasa. 

Zbudziło się Dziecię Boże – 
za dużo było hałasu. 

 
Dziewczyny przyniosły śpioszki, 

sweterek i piękny becik, 
chłopcy, jak to chłopcy, 

chcieli zapytać: – Jak leci? 
 

Heniek chciał zrobić zdjęcie, 
Roman chciał puścić nagranie, 

Beatka ostrzegła: – Z tego 
to będzie wypracowanie! 

 
Więc śpiewaliśmy kolędy 

tak pięknie jak na egzamin – 
i nawet gipsowe Dzieciątko 

śpiewało razem z nami. 
 

A Kasia westchnęła za wszystkich: 
– Och, jakby to dobrze było, 

gdyby tak Jego serduszko 
w naszych piersiach znów biło! 
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Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Wszystkim  

spokoju, radości oraz wielu przyjemnych chwil  

w gronie najbliższych osób, 

a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności,  

samych szóstek w szkole i zdrowia. 
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Romeo i Julia 

W październiku klasy szóste wybrały się do teatru na przedstawienie "Romeo i Julia" 

Wiliama Szekspira.  

Oto kilka informacji o wielkim dramatopisarzu. 

Żył w latach 1564-1616. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy angielskich. 

Zasłynął głównie jako autor sztuk teatralnych. Jego najbardziej znanymi dziełami są: Ryszard 

III, Sen nocy letniej, Romeo i Julia, Hamlet i Makbet. Wiliam Szekspir stworzył również cykl 

wierszy o tematyce miłosnej. Wiele faktów z życia tego wybitnego pisarza pozostaje 

nieznanych. Nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie się urodził. Z odnalezionych dokumentów 

można się natomiast dowiedzieć, że swoją karierę rozpoczynał jako aktor w londyńskim 

teatrze. 

 

Na następnej stronie prezentujemy sprawozdanie z tego wyjścia, napisane przez Gabrysię. 
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Sprawozdanie z wyjścia klasy 6d do teatru 

 18 października 2016 roku byliśmy całą klasą w kinie "Apollo" na spektaklu pt. "Romeo  

i Julia". Naszymi opiekunami byli pani Magda i pan Andrzej. 

 O 10:30 wszyscy spotkaliśmy się przed szkołą. Po 20 minutach jazdy tramwajem 

dotarliśmy do celu podróży. Gdy byliśmy w kinie, poszliśmy do szatni, by odłożyć swoje rzeczy, 

a następnie weszliśmy do sali. Po paru minutach zaczęła się sztuka, która opowiadała historię 

dwojga bardzo młodych ludzi. Romeo i Julia zakochali się w sobie, ale była to miłość 

nieszczęśliwa. Główni bohaterowie dramatu Wiliama Szekspira pogodzili dwa od dawna 

skłócone ze sobą rody - Capulettich i Monteckich. Skutkiem tego była jednak tragiczna śmierć 

małżonków. 

Bardzo podobała mi się gra aktorów, ciekawa scenografia i dopasowana do przedstawienia 

muzyka. 

Po przedstawieniu pojechaliśmy do szkoły na ostatnie lekcje. 

 Uważam, że to wyjście było udane, większość uczniów mówiła pozytywnie na temat 

obejrzanego dramatu. 

Gabriela, kl. 6d 
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Drodzy czytelnicy, przygotowałam dla Was wywiad z Mają z klasy 6d, która pisze wiersze, 

a dwa z nich pojawiły się w pierwszym numerze naszej gazetki.  

Ja: Czy mogę ci zadać kilka pytań? 

Maja: Tak, oczywiście. 

Ja: Z czego czerpiesz inspirację do pisania wierszy? 

M: Inspirację często czerpię z życia. Najczęściej piszę o wakacjach, bo kiedy za nimi tęsknie- 

wymyślam o nich wiersze.  

Ja: Jaki był twój pierwszy wiersz? 

M: Mój pierwszy wiersz również był o wakacjach. Został napisany w klasie i był bardzo długi. 

Ja: Czy publikowałaś już gdzieś swoje wiersze? 

M: Do tej pory jeszcze nie. Te, które zostały opublikowane w pierwszym numerze Szkolnej 

Gazetki Internetowej naszej szkoły napisałam na Konkurs imienia Wandy Chotomskiej.  

Ja: Dziękuję za rozmowę. Czekamy na kolejne wiersze. 

Dominika, klasa 6e 
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W listopadzie i grudniu wszystkie klasy piąte przeczytały lekturę Karola Dickensa 

pt."Opowieść wigilijna". To opowiadanie z 1843 roku wspólnie analizowaliśmy na lekcjach 

języka polskiego.  

Jest to historia bezdzietnego bogatego kupca Ebenezera Scrooge'a, który w noc wigilijną 

przechodzi wielką przemianę: ze skąpca i odludka staje się dobroczyńcą kochającym ludzi. 

Duch zabiera Scrooge'a do domu jego podwładnego, ubogiego, ale szczęśliwego urzędnika 

Boba Cratchita. Jego młodszy synek, mały Tim, choruje na krzywicę i umrze, jeśli biedna 

rodzina nie otrzyma wsparcia. Cierpienie tego dziecka odgrywa ogromną rolę w nawróceniu 

Ebenezera. 

Dodatkowo piątoklasiści wybrali się do Teatru Nowego, aby wysłuchać fragmentów 

lektury w wykonaniu aktora tego teatru. Na następnych stronach zamieszczamy sprawozdania 

z tego wydarzenia. 

 

 

 

Sprawozdanie z wizyty w Teatrze Nowym  w Poznaniu 

 

Dnia 7 grudnia wraz z klasami 5c i 5a oraz opiekunami: p. Snopek, p. Kurek oraz 

p. Jakubowską, udaliśmy się do Teatru Nowego na czytanie lektury pt. „Opowieść Wigilijna” 

K. Dickensa. 

Około godziny 9:50 wyruszyliśmy na tramwaj. Gdy dojechaliśmy na miejsce, to trochę 

pozwiedzaliśmy budynek Teatru. Potem siedzieliśmy na swoich miejscach i czekaliśmy na pana 

Michała Grudzińskiego, który miał nam czytać fragmenty lektury. Kiedy wszedł na scenę, 

wszyscy zaczęli szeptać, że to jeden z aktorów serialu „Rodzinka. pl”. W końcu zaczął pięknie 

czytać, ale po upływie około 15 minut widać było, że aktor się  zmęczył i wtedy poprosił nas 

o pytania. Po 20 minutach pan Grudziński znowu zaczął interesująco czytać. Potem była 
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jeszcze jedna przerwa na pytania, po której zrobiliśmy sobie zdjęcie z Panem Michałem 

i poszliśmy na tramwaj. Wróciliśmy do szkoły na informatykę. 

 

Wyjście to bardzo mi się podobało, ponieważ spotkałem p. Michała Grudzińskiego, który był 

bardzo zabawny i wszystkich nas rozśmieszał, myląc i ciągle przekręcając imię i nazwisko 

Ebenezera Scrooge'a. 

Kuba, kl. 5c 

 

 

 

 

 

 

Dodatkową pamiątką ze spotkania będzie zdjęcie z aktorem panem Michałem Grudzińskim.  
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Sprawozdanie z wizyty w Teatrze Nowym 

 

 W środę 7 grudnia 2016 roku klasy 5c oraz 5a wraz z nauczycielami: panią Anią, panią 

Marzeną i panią Kingą wybrały się do Teatru Nowego w Poznaniu. 

 O godzinie 9:45 wyruszyliśmy ze szkoły do teatru, a około godziny 10:30 byliśmy już na 

miejscu. O 11:00 zaczęło się nasze spotkanie. Na początku przywitał się z nami pan Michał 

Grudziński, aktor Teatru Nowego, który okazało się gra w serialu „Rodzinka.pl”. Następnie 

przeczytał nam fragmenty książki „Opowieść wigilijna” K. Dickensa. 

Na początek wybrał ten, w którym poznajemy głównego bohatera - Ebenezera Scrooge'a 

- strasznego zrzędę i przeciwnika obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Potem pojawił się  

duch Jakuba Marley’a - wspólnika Scrooge'a, który  ostrzegał go przed wizytami kolejnych 

duchów i zachęcał do zmiany swojego postępowania.  Na koniec pan Michał rozdawał nam 

autografy. 

 Było bardzo ciekawie, ponieważ pan Grudziński, gdy czytał, zmieniał głosy, wtedy 

brzmiało to bardzo realistycznie i mogliśmy sobie wszystko lepiej wyobrazić. Bardzo nam się 

podobało to wyjście.     

Marta, kl. 5c 

 

Sprawozdanie z wizyty w Teatrze 

 

7 grudnia 2016 roku klasy 5c i 5a wraz z opiekunami pojechały na wycieczkę do Teatru 

Nowego na spotkanie z aktorem i "Opowieścią wigilijną" K. Dickensa. 

Na początku, gdy już rozsiedliśmy się wygodnie w fotelach, na salę wszedł długo 

wyczekiwany aktor - pan Michał Grudziński. Przywitaliśmy go wielkimi brawami. Kiedy już 

zaczął czytać, wszyscy słuchali go bardzo uważnie. Aktor dwa razy robił sobie przerwy 

w czytaniu „Opowieści Wigilijnej”, bo był zmęczony i chciał z nami porozmawiać.  
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Pytaliśmy go o jego przeszłość: dzieciństwo związane z powstaniem warszawskim, role 

teatralne i filmowe, które zagrał i które chciałby jeszcze zagrać. Ale pojawiły się także pytania 

o jego hobby, ukochane zwierzę (pies!), piosenkę i taniec. Na końcu aktor rozdawał autografy 

i mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.  

Bardzo mi się podobało to spotkanie. Pan Michał był miły, świetnie czytał i mam 

nadzieję, że spotkamy się z nim jeszcze w Teatrze Nowym. To klasowe wyjście było bardzo 

udane. 

Jędrzej, kl. 5c 

 

Sprawozdanie z wyjścia do Teatru Nowego 

 

W środę, 7 grudnia, przyszliśmy do szkoły o 8.00, a potem mieliśmy dwie pierwsze 

lekcje. Później o 9.30 udaliśmy się całą klasą na przystanek tramwajowy. Pojechaliśmy do 

Teatru Nowego, aby posłuchać "Opowieści wigilijnej" w wykonaniu jednego z aktorów tego 

teatru. 

Byliśmy wcześniej, więc zajęliśmy swoje miejsca, później dołączyła do nas jeszcze 5a. 

Okazało się, że naszą lekturę szkolną będzie czytał pan Michał Grudziński - aktor teatralny 

i telewizyjny, który na co dzień występuje na deskach Teatru Nowego i w którym 

rozpoznaliśmy Dziadka z serialu "Rodzinka.pl". Aktor czytał nam pięknie fragmenty "Opowieści 

wigilijnej " Karola Dickensa. Potrafił bez trudu zmienić głos, czytając słowa kolejnych 

bohaterów utworu. Świetnie oddał ich uczucia i emocje. Aktor kilka razy zrobił przerwę 

w czytaniu i wtedy mogliśmy zadawać pytania. Na końcu spotkania można było otrzymać 

autograf artysty. Nie obyło się też bez pamiątkowego zdjęcia. Potem poszliśmy na przystanek 

tramwajowy i pojechaliśmy do szkoły na ostatnią lekcję. 

Ta wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ mogliśmy wysłuchać, jak  aktor pięknie 

przeczytał i zinterpretował naszą lekturę. Tylko jedna rzecz mnie niepokoiła, myśl o pisaniu 

następnego dnia tego sprawozdania. 

Krzysztof, kl. 5c   
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A oto nasze pamiątkowe zdjęcie. 
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Zachęcamy Was Drodzy Uczniowie do czytania, dyskutowania, polemizowania! 

Czekamy z niecierpliwością na Wasze pierwsze wrażenia po lekturze tego numeru.  

Mamy nadzieję, że zasypiecie nas ciekawymi, niesamowitymi i dobrymi pomysłami nie tylko na 

nazwę gazetki, ale także na nowe działy i tematy. 

Życzymy dobrej lektury 

 

Redakcja 

 

 

 

Skład redakcji: Maja Markowska, Dominika Markowska, Paulina Merczyńska, Franciszek Wieczorek.  

Opiekun - M. Kurek. Opracowanie graficzne – A. Gągało 


