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Echo Szkoły 
Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie            3/2018 

 

 

Rys. Maja Grembowska 

Drodzy Czytelnicy! 

Wakacje! Wakacje! Wakacje! To jedno z najlepszych i 

najprzyjemniejszych słów dla ucha każdego ucznia. Po dziesięciu 

miesiącach pracy należy się odpoczynek każdemu zgłębiającemu wiedzę 

człowiekowi. Mamy również wystawione oceny. Zadowolonym ze swoich 

stopni szczerze gratulujemy, a tym, którzy wierzą, że stać ich na więcej, 

podpowiadamy, że niedługo będzie kolejny rok szkolny i okazja do 

udowodnienia, że na wiele Was stać. Oceny są ważne, ale trzeba pamiętać, 

że nie jesteśmy w stanie wszystkiego nauczyć się w szkole, a wiedza 

pozaszkolna czasem okazuje się ważniejsza. Mamy nadzieję, że wszyscy 

zmęczeni tym rokiem szkolnym wypoczną przez 2 miesiące i będą mogli 

z otwartymi umysłami wrócić do naszej szkoły. Udanego i bezpiecznego 

odpoczynku życzy Redakcja. 

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom tworzącym i współpracującym z 

Echem Szkoły. Czekam na Wasze pomysły po wakacjach. 

Anita Zakrzewska 

 

W numerze: 

Dzień Dziecka 

Co w szkole piszczy? 

Dni języków obcych w naszej szkole 

Apel ku czci patrona naszej szkoły 

Dzień Matki 

Wywiad 

Wycieczki naszych uczniów 

Blog 

Męski punkt widzenia 

Kuchnia naszych uczniów 

Kącik literacki, czyli coś dla duszy 

Nasze recenzje 

Humor 
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Dzień Dziecka w szkole 

 

Dnia 29 maja z okazji Dnia Dziecka 

w naszej szkole Rada Rodziców 

zorganizowała festyn. 

O godzinie 9.00 na boisku szkolnym 

Pan Dyrektor krótkim przywitaniem 

rozpoczął imprezę. Później każda klasa 

została rozlokowana do poszczególnych 

rozgrywek sportowych. Nasza klasa na 

przykład miała mecz siatkówki, a następnie 

poszliśmy na Orlik grać w piłkę nożną. 

Kolejnym punktem programu był „ Bieg po 

zdrowie”. Każdy starał się mieć jak 

najlepszy wynik. Następnie poszliśmy na 

krótki odpoczynek, w czasie którego 

smakowaliśmy ciasta upieczone przez 

nasze mamy. Wszystkie były bardzo 

smaczne. Inne atrakcje tego dnia to: 

fotobudka, gdzie mogliśmy zrobić sobie 

zabawne zdjęcia z użyciem różnych 

śmiesznych gadżetów, dmuchane 

zjeżdżalnie, dmuchany statek, w którym 

można było poskakać. Młodsze dzieci 

jeździły na karuzeli. Mieściło się to przy 

placu zabaw, z którego także można było 

korzystać. Były również pojazdy: policji, 

straży pożarnej i straży miejskiej.  

   Tego dnia pogoda dopisała, każdy 

chyba dobrze się bawił, mógł spędzić 

aktywnie i wesoło czas. 

Podziękowania dla wszystkich, którzy się 

do tego przyczynili. 

 

Opracowała Iza Jajeśniak 
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Co w szkole piszczy? 

 

 Wyjazd klas 6a, 6b i 7b na zieloną 

szkołę do Polanicy – Zdrój (1 – 6.05). 

 Wyjazd klasy 4c na zieloną szkołę do 

Jodłówki Tuchowskiej (30.04 – 5.05). 

 7 i 10 maja uczniowie klas szóstych i 

siódmych brali udział w warsztatach 

„Pułapki cyberprzemocy”. 

 W dniach 14 – 116 maja klasy siódme 

pisały próbne egzaminy z języka 

polskiego i angielskiego, i matematyki. 

 W dniach 16-17 maja obchodzone były 

Dni Języków Obcych. Uczniowie 

dowiedzieli się ciekawych a zarazem 

najważniejszych informacji o 

państwach obcojęzycznych. Był też 

quiz o danym państwie oraz śpiewanie 

piosenek. 

 22 maja klasy piąte pojechały do 

Chęcin, gdzie  zwiedzały zamek oraz 

miały zajęcia w Centrum Edukacyjnym 

Leonarda da Vinci. 

 W dniu 23 maja odbyła się VIII edycja 

konkursu ,,Mam Talent”. 

Zwyciężczynią została Ola Sendor z 

klasy 5b. 

 24 maja klasa 4b wzięła udział w grze 

miejskiej pn. „Z mapą po Starym 

Mieście", a także w warsztatach 

"Egipski design" w Muzeum 

Archeologicznym. 

 29 maja Rada Rodziców zorganizowała 

Dzień Dziecka. W tym dniu na terenie 

parku odbył się  marszobieg o Puchar 

Dyrektora. 

 30 maja odbył się konkurs 

ortograficzny dla klas 4-7. Mistrzynią 

ortografii została Karina Dal z klasy 7a, 

II miejsce zajęła jej koleżanka z klasy – 

Arletta Krajewska, a trzecie miejsce 

przypadło uczennicy klasy 6b – Zofii 

Mirocha. 

 W  maju szkoła uczestniczyła w 

projekcie pn. „Rowerowy maj”. 

 

 

 

 

 

 4 czerwca klasy czwarte zdawały 

egzamin na kartę rowerową. 

 5 czerwca klasy szóste wraz z 

wychowawczyniami pojechały do 

Pszczyny, gdzie odbyła się żywa lekcja 

historii w zamku Hochbergów. 

 Dnia 8 czerwca odbył się występ klasy 

4c z okazji święta naszego patrona 

Piotra Michałowskiego. 

 

 

Podsumowała: Karolina Kucharska 
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DNI JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ 

SZKOLE CZYLI „DLACZEGO 

WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW 

OBCYCH?” 

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole 

obchodziliśmy w dniach 17 i 18 maja Dni 

Języków Obcych.  Upływały one pod 

hasłem „Dlaczego warto uczyć się języków 

obcych, a w szczególności języka 

angielskiego?”. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 

języków obcych i muzyki, wychowawców oraz 

wspierani przez rodziców w domu długo 

przygotowali się do tych obchodów, ale warto 

było.  Przygotowano i przeprowadzono wiele 

różnorodnych działań, które w atrakcyjny 

i  nietuzinkowy sposób przybliżyły 

społeczności uczniowskiej naszej szkoły 

bogactwo kulturowe 9 krajów europejskich. 

Każda klasa w ramach tego projektu 

przygotowywała plakat, 

album lub lapbook  prezentujący ciekawe 

informacje na temat wylosowanego wcześniej 

kraju.  Te plastyczno-literackie prace 

uczniów  utworzyły kolorową i przyciągającą 

uwagę galerię. 

Innym zadaniem, a właściwie wyzwaniem  dla 

grup zadaniowych w klasach było 

przygotowanie stoisk prezentujących 

kulturę poszczególnych państw.  W ofercie 

stoisk znalazły się tematyczne quizy wiedzy o 

danym państwie, gry i zabawy, które miały 

poszerzyć wiedzę uczniów o bogactwie i 

różnorodności otaczającego nas świata. Nie 

mogło zabraknąć tutaj typowych smakołyków 

kojarzących się z danym krajem, od 

holenderskich serów, niemieckich pierniczków 

poprzez grecką sałatkę, włoskie makarony 

czy  pizzę, francuskie ciasteczka i croisanty, 

cierpkie hiszpańskie oliwki, czeskie słodkości, 

rosyjskie bliny z konfiturą przy samowarze aż 

po  „applepie”  z filiżanką angielskiej herbaty, 

którą można było wypić  w towarzystwie 

brytyjskiej królowej Elżbiety II. Oprawę 

plastyczną stoisk stanowiły plakaty, flagi, 

balony, maski, maskotki, zabawki, przedmioty 

codziennego użytku, miniatury zabytków 

danego kraju oraz kostiumy gospodarzy stoisk 

nawiązujące do tradycji danego kraju . 

Uczniowie klas 4-6 obejrzeli program 

artystyczny, który poprowadziły uczennice kl. 

7b: Klaudia Śledziewska i Maja 

Grembowska, w ramach którego obejrzeli: 

scenki dramatyczne „W biurze szefa – 

rozmowa o pracę” w wykonaniu 

uczniów klasy 6a, „Zagubieni w 

Londynie” w wykonaniu uczniów klasy 6b, 

a „Spotkanie w parku”  w wykonaniu klasy 

7b, natomiast uczniowie klasy 7a wystawili 

sztukę „Zupa z kamienia” („Stone soup”) w 

języku angielskim.  Klasy 4 a, b i c pod 

kierunkiem p. Joanny Bujak odśpiewały 

zagraniczne hity takie jak „Champs 

Elysee”,„Malowany dzbanku” i „Katiusza”. 

W kolejnym dniu odbył się konkurs „Master of 

English”, w którym wybrani uczniowie z 

poszczególnych klas  5-7 zaprezentowali swoją 

znajomość funkcji językowych .  W trakcie 

przeglądu piosenki 

obcojęzycznej  zabrzmiały takie przeboje 

jak: „Biełyje rozy” po rosyjsku, „Jożin z 

bażin” po czesku, „Italiano vero”  po włosku, 

„This land isyour land” po angielsku  czy 

„Schnappikleine krokodyl” po niemiecku. A 

żeby nie było nudno, w przerwach publiczność 

mogła wziąć udział w mini quizie wiedzy o 

krajach europejskich „20 pytań”, które 

zostały przygotowane w oparciu o informacje 

zawarte na plakatach. 

Korzystając z okazji chciałabym serdecznie 

podziękować wszystkim osobom, które swoimi 

działaniami i zaangażowaniem przyczyniły się 

do uświetnienia tej imprezy. „Kochani 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, 

Wychowawcy! –  dziękujemy – bez Was nie 

byłoby tak odlotowo!” 

Mgr Anna Adamska 

 

 



5 
 

Apel  ku czci patrona szkoły - 

Piotra Michałowskiego. 

 

8 czerwca 2018 r. w Szkole 

Podstawowej nr 78 odbyły się 

obchody Dnia Patrona naszej 

szkoły, którym jest Piotr 

Michałowski. W tym dniu klasa 4c 

wraz z mgr Marią Piechą 

przygotowali występ 

przedstawiający lekcję na temat 

znanego nam wszystkim malarza. 

Uczniowie zaśpiewali piosenki oraz 

powiedzieli role, które były bardzo 

dobrze przygotowane i napisane 

przez Panią Marię Piechę.  

 

Napisała Karolina Kucharska 
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Gdy tylko szukamy pocieszenia, gdy 

zrobimy sobie krzywdę, np. na rowerze, to 

wiemy, do kogo się zgłosić. Nasze mamy 

pomagają nam, opiekują się nami, jednym 

słowem troszczą się o nas. Poświęcają swój 

czas, aby zadbać o nasze samopoczucie, 

dlatego w Dzień Matki odwdzięczmy się 

im. Poranne śniadanie przygotowane przez 

nas jest idealnym pomysłem, ale święto to 

trwa cały dzień, a nie sam poranek. Może i 

co poniektórzy nie potrafią lub jeszcze nie 

mogą zaparzyć kawy lub herbaty, ale nic 

straconego,  ponieważ być grzecznym 

dadzą radę i młodsi, i starsi. Dobre 

zachowanie jest świetnym prezentem w tym 

dniu, dlatego gdy usłyszymy: „Posprzątaj 

pokój”, „Przygotuj się, jedziemy do 

sklepu”, „Poskładaj ubrania” czy też 

najczęstsze: „Nie graj już na tym 

komputerze, bo ci oczy wypadną”, 

powinniśmy posłuchać. Nie jest to prosta 

sprawa, ale dla mamy warto.  

Osobiście dzień wcześniej kupuję kwiaty i 

podarowuję je swojej mamie, gdyż dłużej 

czekać nie mogę. Wybieram się z tatą do 

sklepu i szukam tych, które wiem, że będą 

się jej podobać (przed wyjazdem pytam, 

jakie kwiaty,jakiego koloru lubi). 26 maja 

staram się wstać wcześnie, aby zdążyć ze  

śniadaniem. Przez cały dzień pomagam w 

porządkach domowych lub w ogrodzie, a 

wieczorem przygotowuję wieczór filmowy, 

na który składa się zrobienie popcornu, 

przygotowanie sofy oraz znalezienie kilku 

filmów (mama wybiera, który będziemy 

oglądać).Oczywiście każdy może spędzić 

to ważne święto inaczej, jednak tego dnia 

nie może zabraknąć słów „Kocham Cię”. 

 

Wiktoria Cudek 

 

 

 

Wakacje 

 

Ostatni miesiąc do szkoły 

chodzimy, 

Ostatni raz w klasowym gronie 

się widzimy. 

Myślami gdzieś na plaży, 

Lodowy deser nam się marzy. 

Nad morzem lub w górach, 

A nie w szkolnych murach. 

Ale my radę damy, 

Do wakacji dotrwamy. 

Wiktoria Cudek 
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Wywiad z Panem Jarosławem 

Czechowiczem 

W dniu 23.04.2018 r. w Szkole 

Podstawowej nr 117 w Krakowie odbył 

się IV Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski „Zaczarować słowem”. Po 

konkursie przeprowadziłam wywiad z 

Panem Jarosławem Czechowiczem – 

polonistą pracującym w SP nr 117 w 

Krakowie, recenzentem książek, 

autorem bloga. 

 

Klaudia Śledziewska: Dzień dobry, jestem 

uczennicą Szkoły Podstawowej nr 78 w 

Krakowie i reprezentuję redakcję gazetki 

szkolnej Echo Szkoły. Chciałabym 

przeprowadzić z Panem wywiad, czy 

odpowie Pan na kilka moich pytań? Jak 

godzi Pan czas między recenzowaniem 

książek, pisaniem bloga, prowadzeniem 

autorskich spotkań w Polsce i byciem 

polonistą w szkole, i czy mógłby Pan nam 

opowiedzieć, na czym polegają te zajęcia? 

Pan Jarosław Czechowicz: To jest kwestia 

organizacji czasu. Wiele osób mnie o to 

pyta, jak dzielę go na wszystkie aktywności. 

Praca w szkole zajmuje czas do określonej 

godziny, potem zajmuję się czymś innym. 

Czasami zdarza mi się też spać, więc to nie 

wygląda tak, że jestem cały czas 

zapracowany. Nie siedzę przed telewizorem 

-  6 lat temu pozbyłem się go. Spotkania z 

komputerem też staram się ograniczać, by 

nie zajmował mi dużo czasu. Myślę, że 

jeżeli się coś lubi, to zawsze znajdzie się na 

to czas. Mam takie szczęście, że niczego w 

życiu nie robię z przymusu, dlatego mam je 

tak udane. 

K.Ś.: Słyszałam, że prowadzi Pan bloga. Co 

natchnęło Pana na ten pomysł? 

Pan J.C.: To było już 11 lat temu, w 2007 

roku. Wcześniej pisałem recenzje do kilku 

innych portali i strasznie się 

denerwowałem, gdy odsyłali mi je z 

powodu teoretycznie źle postawionego 

przecinka lub średnika, więc na początku 

ten blog powstał ze złości. Postanowiłem, 

że sam założę bloga z recenzjami o nazwie 

"Krytycznym okiem". Na samym początku 

to były recenzje lektur, które miałem w 

domu, lecz potem ludzie z wydawnictw 

sami zaczęli przysyłać książki. Od 2008 

roku to już była w zasadzie jest 

"przetwórnia" wszystkiego, co dostałem od 

wydawców. To jest takie moje ,,dziecko”.  

Jestem dumny, że ma już 11 lat. Bardzo 

jestem przywiązany do tej strony. 

Rozwijam ją. To nie są tylko recenzje, ale 

również idące za tym spotkania z pisarzami. 

Czasami też ludzie mi przysyłają książki, 

abym je ocenił, potem one trafiają dzięki 

mnie do wydawców i są wydawane. 

K.Ś.: Uczestniczył Pan w audycjach 

poświęconych literaturze w Radiu Kraków, 

czy może nam Pan o tym opowiedzieć? 

Pan J.C.: To jest już historia miniona, był 

to program „Koło kultury” w Radiu 

Kraków. Spotykaliśmy się co miesiąc i 

wybieraliśmy krakowską książkę miesiąca. 

Ten program, niestety, już nie istnieje. To 

były dwa lata ciężkiej pracy, w których 

mogliśmy przekonywać ludzi do 

wybranych przez nas lektur. To był program 

na żywo, więc musieliśmy się dobrze 

przygotować, żeby odpowiednio wypaść na 

antenie. 

K.Ś.: Pana wielką miłością jest Islandia, 

dlaczego? 

Pan J.C.: Nie wzięło się to tak nagle. Nie 

dorastałem co prawda z fascynacją do 

Islandii, ale jak już się zacząłem 
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interesować, to na całego. Od roku 2015 

myślałem, aby tam pojechać. Rok później 

spełniłem swoje marzenie. To była 

dwutygodniowa podróż życia po tej wyspie, 

która przekonała mnie, że chciałbym się 

tam przenieść. Jeżeli miałbym żyć w innym 

miejscu, to właśnie tam. Aby naprawdę 

poznać Islandię, trzeba ją zobaczyć w zimie 

i w lecie - bo to są zupełnie dwa ,,różne” 

kraje. Lubię to miejsce, dlatego że żyje się 

tam bezpiecznie, swobodnie i ma się 

poczucie, że każdy ma tam swoje miejsce. 

Islandia to gwarantuje. Islandczycy są 

ludźmi, którzy nigdzie się nie spieszą, oni 

nie przejmują się takimi rzeczami jak my w 

Polsce. Tam się nie wstaje na 7:00 do pracy, 

zaczyna się o dziewiątej, a nawet później. 

Wszyscy pracujący mają dwa miesiące 

urlopu, nie tylko my nauczyciele, bo tu 

wszyscy nam to wytykają. Nie każdy lubi 

chłód, zimę i dzień, który trwa dwie 

godziny. Ostatnio, jak byłem w grudniu, to 

słońce wschodziło o godzinie 11:10, a 

zachodziło o godzinie 13:30. W lecie jest 

biała noc, czyli praktycznie całą dobę  jest 

widno. 

K.Ś.: Dowiedziałam się, że nie lubi Pan 

temperatury powyżej 15 stopni C, więc 

jakie towarzyszy Panu samopoczucie w te 

upały? 

Pan J.C.: Jest ciężko. Jak dzisiaj 

zauważyłaś, z trudem mogłem mieć na 

sobie marynarkę. 22 stopnie C to jeszcze 

wytrzymuję, ale staram się unikać takich 

temperatur i jak tylko mam wolne w lecie, 

to ,,uciekam” do krajów skandynawskich. 

Za chwilę wybieram się do Danii. Już 

sprawdziłem prognozę pogody i ma być 10 

stopni C. W lipcu jadę do Norwegii i też 

mam nadzieję, że będzie chłodno. W 

zeszłym roku się rozczarowałem, bo 

pojechałem do Sztokholmu - okazało się, że 

są tam tylko zwykle trzy dni w roku, w 

których temperatura jest powyżej 23 stopni 

C, a ja właśnie na te dni trafiłem. To pewnie 

Pani Anita Ci to powiedziała, musiała o tym 

czytać na Facebooku. 

K.Ś.: To prawda, Pani Zakrzewska jest 

opiekunem naszego koła dziennikarskiego. 

Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Mam 

nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 

odwiedzi Pan naszą szkołę. 

Rozmawiała Klaudia Śledziewska 
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Kopalnia Złota 

Podczas pobytu na zielonej szkole w 

Polanicy - Zdroju, klasy 6a, 6b i 7b 

zwiedziły między innymi Kopalnię Złota. 

Kopalnia znajduje się w Złotym Stoku. Jest 

to turystyczna atrakcja Kotliny Kłodzkiej. 

Na terenie dawnej kopalni powstało 

muzeum. Turyści mogą dowiedzieć się, w 

jaki sposób wydobywano tu złoto, a także 

świetnie się bawić, ponieważ przygotowano 

tu mnóstwo atrakcji. Zwiedziliśmy Sztolnię 

Czarną, gdzie znajduje się podziemny 

wodospad o wysokości 10 metrów oraz 

Muzeum Minerałów i Mennicy na 

powierzchni. Ze sztolni wyjechaliśmy 

podziemnym pomarańczowym tramwajem. 

Na trasie zwiedziliśmy także Muzeum 

Przestróg, Uwag i Apeli. Zjeżdżaliśmy  

metalową zjeżdżalnią, przechodziliśmy 

przez Korytarz Strachu oraz byliśmy w 

laboratorium Schafenberga, który odkrył 

arszenik, podobno mający właściwości 

odmładzające. 

Zofia Mirocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta  
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w Muzeum    

Papiernictwa 

W dniach od 01.05.2018 r. – 

06.05.2018 r. uczniowie klas VI a, VI b i 

VII b wraz z Wychowawcami przebywali 

na zielonej szkole w miejscowości 

uzdrowiskowej Polanica - Zdrój w 

województwie dolnośląskim, położonej na 

granicy Gór Stołowych, Gór Bystrzyckich 

i Kotliny Kłodzkiej. 

Jedną z atrakcji wypoczynku było 

zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w 

Dusznikach - Zdroju. Muzeum mieści się w 

pochodzącym z 1605 r. młynie 

papierniczym – bezcennym w skali 

światowej zabytku techniki.  

Muzeum Papiernictwa zajmuje się 

gromadzeniem i udostępnianiem zabytków 

związanych z papiernictwem, drukarstwem 

oraz miejscowością Duszniki - Zdrój.  

Podczas zwiedzania zobaczyliśmy między 

innymi: 

 największą w kraju kolekcję 

zabytkowych sit papierniczych i 

papierów ze znakami wodnymi,  

 zbiór wzorników papierów i 

wyrobów papierowych,  

 dawne maszyny wykorzystywane w 

papiernictwie i drukarstwie, 

 zbiór obrazów związanych z 

dusznicką papiernią (portrety 

dawnych właścicieli młyna) oraz z 

Dusznikami. 

Wystawy w muzeum prezentują historię 

papiernictwa, technologię przemysłu 

papierniczego w XIX-XX w. oraz  dzieje 

drukarstwa.  

 Największą atrakcją, w której 

mogliśmy wziąć udział, była pokazowa 

produkcja papieru prowadzona wg 

średniowiecznej techniki. Każdy z nas mógł 

wziąć udział w warsztatach czerpania 

papieru, a wyprodukowane przez siebie 

arkusze otrzymaliśmy na pamiątkę pobytu 

w muzeum. 

Na zakończenie lekcji muzealnej 

mieliśmy możliwość sprawdzania 

oryginalności banknotów pieniężnych za 

pomocą różnych urządzeń. 

Pobyt w  Muzeum Papiernictwa był 

dla wszystkich niezapomnianym 

przeżyciem i cennym doświadczeniem. 

Polecam serdecznie. 

Klaudia Śledziewska  
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5 czerwca klasa 6a i 6b  pojechały na 

wycieczkę szkolną do Pszczyny. Zbiórka 

była wcześnie rano o 6:30 przed szkołą. 

W Pszczynie zwiedzaliśmy piękny 

pałac Hochbergów z Książa, to ostatni z 

właścicieli, powstały w  XV w. Pierwszy z 

tego rodu posiadacz zamku, Hans Heinrich 

X, otrzymał w 1850 r. od króla Prus, 

Fryderyka Wilhelma IV, tytuł księcia na 

Pszczynie, który stał się tytułem 

dziedzicznym. Jego syn, Hans Heinrich XI, 

najdłużej tutaj panujący, dokonał znacznej 

rozbudowy zamku. Jemu też zawdzięczamy 

obecny kształt budowli, nawiązujący do 

architektury francuskiej XVII w. Zamek 

gościł za jego czasów ważne osobistości, 

łącznie z cesarzem Niemiec. W 1907 roku, 

po śmierci ojca tutejsze dobra przejął Hans 

Henirich XV. Jego żoną była Angielka, Maria 

Teresa Oliwia Cornwallis-West, nazywana 

Daisy i uważana za jedną z najpiękniejszych 

kobiet epoki. Podczas I wojny w zamku 

mieściła się kwatera armii niemieckiej, 

mieszkał tu także sam cesarz Wilhelm II. Po 

wojnie i odrodzeniu państwa polskiego 

zamek nadal należał do Hochbergów. 

Pozytywnie w historii Polski zapisał się 

ostatni z właścicieli (od 1938 roku), Hans 

Heinrich XVII, który przyjął obywatelstwo 

polskie. Rezydencja szczęśliwie przetrwała 

II wojnę światową, nie ulegając dewastacji 

przez wojska niemieckie czy radzieckie, w 

związku z czym już w 1946 roku utworzono 

tu Muzeum Zamkowe w Pszczynie, 

prezentujące głównie pałacowe wnętrza i 

wyposażenie oraz przedmioty z kolekcji 

Hochbergów. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy 

od głównego wejścia, którym dawniej 

wjeżdżały dorożki. Następnie poszliśmy do 

pokojów gościnnych, w których były 

oryginalne meble. Potem wyszliśmy po 

pięknie rzeźbionych  schodach na piętro, 

gdzie mogliśmy zobaczyć pokój Hansa 

Henryka XV -był urządzony bardzo 

skromnie. Kolejnym miejscem był jego 

gabinet. Zwiedziliśmy także pokój „ 

damski” oraz pokój „męski”, jadalnię, która 

służyła także jako sala balowa. Znajdowały 

się tam największe lustra w Europie. W 

kilku pokojach mogliśmy zobaczyć różne 

rodzaje poroży, ponieważ pałac ów leży na 

terenach łowieckich. Z każdego okna widać 

było przepiękny zielony ogród. Następnie 

zeszliśmy do piwnicy, dawniej zbrojowni, 

gdzie zachowało się dużo broni palnej oraz 

broni białej. Po zwiedzaniu poszliśmy 

jeszcze na rynek, gdzie większość osób 

skusiła się na lody. Wróciliśmy do Krakowa 

około godziny 14:00. 

 Myślę, że wycieczka będzie miło 

wspominana. Zobaczyliśmy naprawdę 

piękny pałac i usłyszeliśmy jego ciekawą 

historię. 

 

Opracowała: 

Iza Jajeśniak 
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HEJ KOCHANI! 

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca 

roku szkolnego. Co za tym idzie do 

początku wakacji. TAK! Wakacje to 

zdecydowanie ten czas, na który 

praktycznie każdy uczeń czeka od dawna. 

Niestety, to będzie ostatni blog w tym roku 

szkolnym, dlatego trochę krótszy niż 

poprzednie. W tym blogu pokażemy Wam, 

jak najczęściej spędzamy czas po szkole.  

Przeciętny uczeń, gdy wróci do domu, od 

razu siada przed komputerem i zaczyna 

grać. Niektórzy 

wolą odpoczywać 

śpiąc lub leżąc i 

oglądając seriale. 

My natomiast po 

powrocie do domu  

od razu bierzemy 

się za odrabianie 

zadań, żeby zdążyć 

na zachód słońca. 

Zdecydowanie to  

 

 

najbardziej kochamy robić po szkole. Jest 

coraz cieplej, więc jest do tego idealna 

pogoda, a dzięki temu piękne widoki. 

 

 

 

DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU 
SZKOLNYM! 
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Męski punkt 

widzenia 

Jak chłopcy postrzegają 

dziewczyny? 

Są różne typy dziewczyn. O tych 

typach i także jak my je postrzegamy 

możecie teraz poczytać. 

  Dziewczyny można spotkać 

wszędzie, na ulicy, w sklepie, w parku, a 

także w innych różnych miejscach. Każda 

jest postrzegana jakoś inaczej. Dziewczyny 

w XXI w. myślą, że im więcej makijażu, 

tym lepiej. Oczywiście tak nie jest, to 

znaczy, wiadomo makijaż jest potrzebny na 

twarzy, żeby lepiej wyglądać, ale trzeba 

pamiętać, aby z nim  nie przesadzić. Teraz 

kwestia ubioru i tu nie ma praktycznie do 

czego się przyczepić. Każdy facet lubi, jak 

dziewczynie widać nogę i właśnie każda 

kobieta, która ma ładne nogi, to je odsłania. 

Mężczyźni głównie patrzą na urodę 

zewnętrzną i do tego nie ma co się 

przyczepić. Wolimy piękną i mało 

inteligentną, niż brzydką i inteligentną 200 

IQ. Teraz, jaki typ jest najlepszy dla 

mężczyzny, a jaki najgorszy. Najlepszym 

typem, jak dla mnie, dziewczyny jest osoba 

ładna, tak jak już wcześniej wspomniałem i 

druga najważniejsza rzecz, z poczuciem 

humoru. Teraz może o najgorszym typie 

dziewczyn.  

 

 

 

 

Najgorszy typ to kobieta nieomylna, 

wiecznie niezadowolona, no i na pewno 

brzydka.  

Kacper Pituch 

 

 

https://deskgram.org/super_polki?next_id=16143820644300912

00_2939856297 

 

 

 

https://deskgram.org/super_polki?next_id=1614382064430091200_2939856297
https://deskgram.org/super_polki?next_id=1614382064430091200_2939856297
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Kuchnia naszych uczniów 

Przepis na pancakes wg 

Natalii Wilamowskiej 

Składniki: 

CIASTO NALEŚNIKOWE 

 mąka pszenna – 200 g 

 proszek do pieczenia – 

3,5 łyżeczki 

 sól – 1/2 łyżeczki 

 cukier – 1 łyżka 

 mleko 3,2% – 300 ml jajko – 1 szt. 

 masło – 3 łyżki 

 borówki amerykańskie – 70 g 

Przygotowanie: 

 połączyć wszystkie suche składniki 

ze sobą  

 dodać mleko, wymieszać  

 następnie dodać należy roztopione 

masło i wymieszać 

 na koniec należy dodać jajko i 

borówki. 

 

https://cookandlove.pl/blog/wp-

content/uploads/2016/04/pancakes-z-

bor%C3%B3wkami.jpg 
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Kącik literacki, czyli coś dla 
duszy 

 

CZAS NA WAKACJE 

 

Rok szkolny 2017/2018 dobiega końca. 

Przed nami jeszcze ostatnie sprawdziany i 

kartkówki. Niedługo wakacje. Niektórzy 

spędzą ten czas, grając na komputerze czy 

leniuchując, ale polecam spędzić ten czas 

aktywnie. 

 Proponuję zwiedzić ciekawe miejsca, 

których nie brakuje w naszym kraju. 

Najpierw może Hel - początek Polski, będzie 

dla kogoś odpowiedni. Miasto otacza Morze 

Bałtyckie, a od północnego zachodu na długości 

ok. 0,9 km sąsiaduje z Juratą. W pobliżu Helu 

uformował się zespół malowniczych wydm 

białych i szarych, objętych ochroną. Zresztą 

cała Mierzeja Helska jest niezmiernie ciekawa 

pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym. Będąc na Helu, warto zwiedzić 

fokarium. Jest to jedyne w Polsce miejsce z 

fokami szarymi. 

Mazury - Kraina Tysiąca Jezior, to 

kolejna propozycja na spędzenie wolnego 

czasu. Największą atrakcją turystyczną tego 

regionu jest Szlak Wielkich Jezior Mazurskich. 

W 2011 roku Mazury zaprezentowały Polskę w 

finale światowego konkursu na siedem nowych 

cudów natury.  

Może teraz kolej na naszą stolicę? 

Warto zwiedzić Warszawę, zobaczyć Syrenkę i 

Kolumnę Zygmunta. Koniecznie trzeba 

obejrzeć Łazienki Królewskie. Pałac na Wyspie 

to jeden z najcenniejszych polskich  

 

 

 

zabytków w stylu klasycystycznym, 

z Królewską Galerią Obrazów na czele. 

Toruń to historyczne miasto. Nie został 

on zniszczony podczas II wojny światowej, 

dlatego jego światowej rangi dziedzictwo jest 

autentyczne. Zwiedzanie starego miasta 

zazwyczaj nudzi dzieci, ale nie tutaj, gdy 

przewodnikiem jest krzyżacki rycerz. Warto 

także odwiedzić Żywe Muzeum Piernika i 

spróbować tych słynnych Toruńskich wyrobów.  

Równie atrakcyjne w lecie, choć 

nazywane zimową stolicą Polski jest Zakopane. 

To miejsce dla kogoś, kto lubi górskie 

wycieczki i niestraszne mu długie podróże. 

Gdybyście zdecydowali się tam pojechać, to 

polecam wycieczkę do Doliny Pięciu Stawów 

oraz na Kasprowy tylko nie kolejką, a pieszo. 

Każdy, kto wyjedzie na wakacje do 

Zakopanego, powinien spróbować najlepszego 

na świecie oscypka. 

Propozycji wakacyjnych wyjazdów 

mogłabym podać jeszcze mnóstwo, jednak jak 

Polska długa i szeroka atrakcyjnych miejsc do 

zwiedzania, nasz kraj ma bardzo wiele. 

Wystarczy tylko znaleźć ciekawe miejsce dla 

siebie i wyruszyć na poszukiwanie przygód. 

A gdy wrócicie ze swoich wakacji, nie 

zapomnijcie proszę podzielić się ze mną 

wrażeniami. 

Ola Sendor 

O

l

e 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/architektura/palac-na-wyspie
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Nasze recenzje 

Nie kończąca się historia 

Autor: Michael Ende 

Bastian Baltazar Buks to chłopczyk, który 

jest prześladowany przez swoich 

rówieśników. Gdy prześladowcy go gonią, 

chowa się do antykwariatu, gdzie kradnie 

starą zakurzoną księgę zatytułowaną "Nie 

kończąca się historia". Chłopiec uwielbia 

czytać, lecz nie chce rozstawać się z 

bohaterami książek, traktuje ich jak 

przyjaciół i przywiązuje się do nich, dlatego 

książka zatatuowana „Niekończąca się 

historia” jest dla niego niezwykle 

atrakcyjna. Chłopiec ucieka z domu i chowa 

się na szkolnym strychu, gdzie zaczyna 

czytać... Czytając, odkrywa, że jego losy są 

zapisane w książce oraz jej bohaterowie o 

nim wiedzą, przenosi się do cudownej 

krainy fantazji pożeranej przez tajemniczą 

Nicość. Dzieje się tak, dlatego że ludzie nie 

wierzą już w marzenia. Bastian musi z 

czytelnika zamienić się w prawdziwego 

bohatera tej opowieści. Tylko on może 

uratować Cesarzową oraz powstrzymać 

zagładę całej Fantazjany… 

 

Serdecznie polecam : 

Zuzia Lesińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/30450/michael-ende
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Humor 
 

Nauczycielka do Jasia:  

- Jasiu dlaczego nie było Cię wczoraj w 

szkole?  

- Bo mama wyprała mi skarpetki.  

- I to był powód, żeby nie iść na 

sprawdzian?  

- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach 

miałem ściągę. 

 

W szkole na lekcji geografii pani pyta dzieci, 

w którym kraju jest najcieplejszy klimat.  

- W Rosji - odpowiada Jaś.  

- Z czego to wnioskujesz? - pyta zdziwiona 

pani.  

- Bo, proszę pani, do nas w styczniu znad 

Wołgi ciocia przyjechała w trampkach. 

 

 

Trwa klasówka.  

Nauczycielka mówi:  

- Mam nadzieję, że nikogo nie przyłapię na 

ściąganiu.  

- My też, proszę pani. 

 
Redaktor naczelny: Klaudia Śledziewska (VIIb) 

Zespół redakcyjny: Izabela Jajeśniak (VIa), Zuzanna 

Lesińska (VIa), Karolina Kucharska (VIIb), Dawid Trela 

(VIIb), Kacper Pituch (VIIb), Natalia Wilamowska (VIIb), 

Wiktoria Cudek (VIIb), Zofia Mirocha (VIb), Aleksandra 

Sendor (Va) 

Przygotowanie do druku: Norbert Gieras (VIIb) 

Opieka merytoryczna: Anita Zakrzewska 

Do użytku wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 78 w 

Krakowie 

 

 

 

Mały Jaś wpada do domu i pyta taty:  

- Tato, a czy ty umiesz się podpisywać z 

zamkniętymi oczami?  

- Umiem, synku.  

- To podpisz mi dzienniczek. 

 

 

Lekcja geografii; sprawdzian:  

Adam słaby uczeń siedzi koło Ewy kujonki i 

ściąga od niej.  

Jak nauczycielka poprawiła sprawdziany to 

mówi:  

- Adam odpisywał od Ewy.  

Adam na to:  

- nieprawda.  

Nauczycielka pyta:  

- to czemu sprawdziany Twój i Ewy są 

identyczne?  

Adam na to:  

- nie są identyczne, różnią się imieniem i 

nazwiskiem. 

 

Historyk pyta Jasia:  

- Co byś powiedział, gdyby ktoś obcy zadał 

ci pytanie: Z czym kojarzy ci się powstanie 

listopadowe?  

- Nic proszę pana, bo nie rozmawiam z 

nieznajomymi. 

 

 

Opracował: Norbert Gieras
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