
1

Nowinki Wesołej Trójki

NIC O NAS 
BEZ NAS!

To także 
TY tworzysz 

SWOJE 
pismo!

e-mail redakcji: news3sp@gmail.com

Nr 11 (2022)
W tym numerze:

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Reportaż z wyjścia klasy 8. na warsztaty literackie

Reportaż z wyjścia klasy 8. na warsztaty teatralne

UCZNIOWIE W MOWIE I PIŚMIE
Aleksandra Klima

"Nika i zaginiony skarb"

Miron Tenerowicz

"Od rycerza do pasterza"

UCZNIOWIE RYSUJĄ
poznajemy wybrane rysunki Julii Siekacz 

i Aleksandry Andrzejewskiej

DEBIUT ROKU
Aleksandra Andrzejewska

opowiada o Rzepisze

Wybrane kolarze uczniów kl.8.

 Przedstawienie wielkanocne



2

Reportaż z wyjścia klasy 8. na warsztaty literackie 

 6 października 2021 roku klasa 8. naszej szkoły pod opieką p. Wiesławy Zapart i p. Andrzeja Sawinkowa 
wybrała się do Biblioteki Naukowej przy ul. Podwale w Krakowie na warsztaty literackie. Warsztaty składały się 
z dwóch części. W pierwszej części, którą prowadziła jedna z pracownic biblioteki, uczniowie wymyślali i opisy-
wali postać, z którą chcieliby wybrać się w wspólną podróż w nieznane. Następnie należało przyporządkować tę 
postać do znanych bohaterów literackich, co od razu zdradzało, kto lubi czytać ksiązki. Następnie koordynator-
ka warsztatów proponowała uczniom ciekawe lektury współczesne z oferty księgarni, dzięki którym mogli by się 
wybrać w podróż literacką z podobnymi do wcześniej wytypowanych bohaterów. W drugiej części warsztatów 
uczniowie uczyli się tworzyć kolaże z wycinków gazet i czasopism. Ta część warsztatów dała możliwość do po-
pisu artystycznego naszej młodzieży i ujawniła sporo prawdziwych talentów artystycznych i twórczą atmosferą. 
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Reportaż z wyjścia klasy 8. na warsztaty teatralne 

 10 pażdziernika 2021 roku klasa 8. kontynuowała swoją przygodę artystyczną na warsztatach teatralnych 
w krakowskim Teatrze Starym im. H. Modrzejewskiej przy Placu Szczepańskim. Wyjście zorganizowali opieku-
nowie: p. W. Zapart i p. A. Sawinkow. Tuż po wejściu do teatru naszą grupę przejęło dwóch panów instruktorów 
teatralnych i od tej chwili pozostawaliśmy pod przemożnym czarem ich osobowości. Zorganizowali oni dla nas 
bardzo ciekawy program instruktażowy, którego założeniem było pokazanie, jak za pomocą umiejętności  aktor-
skich integrować grupę, wyrażać własne emocje za pomocą "języka ciała", operować głosem i czuć się swobodnie 
na scenie. Po wstępnej rozgrzewce gestów i mimiki przeszliśmy do aktywnej fazy warsztatów, polegających na przy-
gotowaniu i przedstawieniu w grupach wybranych wątków z lektur szkolnych. Widzowie zaś mieli na podstawie 
gry aktorskiej odgadnąć przedstawiony wątek i lekturę. Warsztaty urzekły uczniów swobodną i twórczą atmosferą. 



Aleksandra Klima
Nika i zaginiony skarb
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Miron Tenerowicz
Od rycerza do pasterza

Ogłoszenie

Redakacja "Nowinek" chętnie umieści na łamach gazetki wszelkiego rodzaju Wasze prace arty-
styczne związane z pasjami i zainteresowaniami. Jeśli ładnie rysujecie, w tym nawiązując do ko-
miksów Mangi lub po prostu macie czym się pochwalić, nadsyłajcie zdjęcia lub skany Waszych 
prac na adres mailowy gazetki. Dzięki temu o Waszych pasjach i talentach dowie się ktoś inny.

Redakcja  
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 To był dzień jak każdy inny, nudny i nieciekawy. Alina i matka kręciły się wokół domu podśpiewując. Balladyna zaś się 
nudziła, czuła że nie pasuje do tego świata. Chciała robić rzeczy większe i poważniejsze. Zbliżał się wieczór, więc wszyscy wrócili do 
chaty. Nagle usłyszały pukanie do drzwi. Matka powiedziała:
- Alino, otwórz!
Alina odrzekła:
- Nie chcę, boję się, niech Balladyna otworzy.
Na to Balladyna odpowiedziała:
- Dlaczego ja? Ty otwórz!
W końcu Wdowa otworzyła drzwi. Ukazał się wspaniale ubrany rycerz. Nosił on brązowe wysokie buty, czerwone, skórzane spodnie 
i napierśnik. Nieznajomy powiedział:
- Jestem panem pobliskiego zamku, noszę imię Kirkor. Przyszedłem, aby prosić cię o rękę twojej córki. Drogę tutaj wskazała mi 
jaskółka. Wdowa odparła:
- Ale  której córki!? Mam dwie.
Kirkor nie umiał wybrać. Nagle Matce przyszedł na myśl pomysł i rzekła:
- Ta, która pierwsza wróci z dzbankiem pełnym malin, zostanie twoją żoną!
Panu zamku bardzo spodobał się ten pomysł i tak zrobili. Rankiem następnego dnia obie dziewczyny poszły do lasu. Alina co chwilę 
znajdowała maliny, kolor czerwony kojarzył jej się z ustami Kirkora, zaś Balladynie, z krwią. Balladynie nie szło zbieranie. Podeszła 
do Aliny i zauważyła pełen dzbanek malin. Poczuła się zazdrosna i pomyślała, że ten dzbanek to jedyna szansa na poprawę jej bytu. 
Zażądała od siostry, żeby ta oddała jej dzbanek. Siostra odmówiła. Po chwili zaczęły się kłócić. Każde kolejne wypowiadane słowo 
powodowało, że Balladyna stawała się coraz bardziej zła. Nagle w jej ręce pojawił się nóż, który wymierzyła w swoją siostrę. Alina 
upadła na trawę. Balladyna zamarła, w ostatniej chwili zabrała dzbanek pełen malin i uciekła. Biegła przez las w pośpiechu, aż 
dobiegła do domu. W drzwiach spotkała ją matka i zapytała:
- Coś taka roztrzęsiona?
Balladyna odrzekła:
- Tak się spieszyłam, że prawie pogubiłam maliny, czy jestem pierwsza?
Kirkor usłyszał Balladynę i rzekł:
- Tak, jesteś pierwsza, więc ciebie mi los dał, jedziemy do zamku.
Mówiąc to, Kirkor zabrał ze sobą Balladynę i odjechali. Wdowa czekała na Alinę do nocy, aż usnęła.
 W tym czasie Filon chodził po lesie. Myślał wtedy o miłości i antycznych bóstwach. Nagle, dojrzał leżącą na trawie 
dziewczynę. Podszedł powoli do niej domyślając się, że ona nie żyje. Chwycił ją za rękę, by sprawdzić puls i wtedy Alina otworzyła 
oczy. Gdy zobaczyła Filona, od razu się w nim zakochała. On pomógł jej dojść do siebie i opatrzył rany. Razem poszli w swoją stronę. 
I tak obie siostry odnalazły swoje szczęście. Jedna w zamku, druga w lesie.



Uczniowie rysują  
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Uczennica klasy 5. Julia 
Siekacz uwielbia rysowanie, 
zwłaszcza za pomocą pro-
gramu graficznego Paint. 
Tak powstają jej rysunki 
3D. W tym jednak przypad-
ku praca uczennicy nosiła 
charakter zadaniowy. Julka 
miała za zadanie narysować 
smutek i radość. Poniżej 
przedstawiamy, jak młoda 
"malarka" widzi te uczucia 
oczami swojej wyobraźni.
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Aleksandra Andrzejewska

Rzepicha

Księżna Państwa Piastów

 Gdy Polskę gęsto porastały puszcze i bory, żyła sobie dziewczyna o białych włosach. Lubiła głośno 
śmiać się, kąpać się w jeziorze i wygrzewać w słońcu. Imię jej było Rzepicha. Była bardzo pracowita. I choć nie 
potrafiła pisać ani czytać, zawsze twardo stąpała po ziemi. Miała mnóstwo pozytywnej energii, którą zarażała 
innych.
 Dzieciństwo spędziła wesoło i spokojnie wśród pól uprawnych. Jako młoda dziewczyna poznała              
Piasta Kołodzieja, silnego, poczciwego i dobrego człowieka. Żyli prosto i uczciwie, znajdując szczęście w pracy 
i gospodarstwie. Legenda mówi, że w dniu postrzyżyn ich syna Siemowita otrzymali znak z niebios. Do ich 
domu zawitało dwóch tajemniczych cudzoziemców, którym odmówiono gościny u księcia Popiela. Rzepicha 
przyjęła ich pod swój dach. Hojnie uraczyłą napojami i jedzeniem, które mimo spożywania przez uczestników 
postrzyżyn, nie kończyły się. Kim byli ci dwaj, po dziś dzień nie wiadomo. Niebawem jednak Siemowit został 
obrany księciem.
 Tytuł ten dzierżyli kolejno jej wnuk Leszek i prawnuk Siemomysł. Jako prababka Mieszka I, Rzepicha 
jest dumną protoplastką pierwszego polskiego rodu królewskiego. 

Wybrane kolaże uczniów klasy 8.
R. Budzeiki, A. De Sas Żubra, I. Monestel Salas, M. Tenerowicza



Przedstawienie wielkanocne

13 kwietnia br. w naszej szkole odbył się apel wielkanocny. Uczniowie klasy 2. pod 
przewodnictwem p. B. Wardęgi-Malec zorganizowali z tej okazji uroczyste przed-
stawinie. Ciekawa scenka rozpromieniła twarze zgromadzonych uśmiechem.

Przyślij swój pomysł na wspólne tworzenie gazetki! Oto niektóre propozycje:
- Przykłady ciekawych prac uczniowskich

- Moje hobby to…
- Śmieszne sytuacje z życia szkoły

- Ciekawe wydarzenia z historii szkoły
- Konkurs na…
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