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Kącik Muzyczny 

Jan Wojdak (ur. 18 czerwca 1947                  

w Niepołomicach) – piosenkarz                          

i kompozytor, najbardziej znany                 

jako lider zespołu Wawele, z którym 

rozpoczął współpracę w 1971 roku. 

Został nagrodzony Złotym Krzyżem 

Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005)]. Jest 

kawalerem Orderu Uśmiechu za działalność koncertową kierowaną do dzieci                     

(Tęczowe Piosenki). Od 15 lat jest dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci 

i Młodzieży "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka". Najbardziej znane utwory: 

„Zaczarowany fortepian”, „Zostań z nami melodio”, „Biały latawiec”, „Nie 

szkoda róż”, „Dom, który czeka”. 

 

Akordeon 

Akordeon – instrument muzyczny zaliczany do 

grupy idiofonów dętych. Jest rodzajem harmonii. 

Prąd powietrza wytworzony przez ręcznie 

poruszany miech, wprawiając w drganie stroik 

wywołuje dźwięk. Instrument ten z prawej strony 

ma klawiaturę klawiszową (lub guziki                            

w przypadku akordeonu guzikowego), a z lewej 

guziki (dźwięki basowe). 



4 
 

KĄCIK ZAINTERESOWAŃ 

Gabriela Stachowiak: 

Na akordeonie gram już piąty rok, uczę się w szkole muzycznej I stopnia  

im. Mieczysława Karłowicza  w Niepołomicach. Zajęcia w szkole odbywają się              

w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń ma dwa razy w tygodniu lekcje                    

z instrumentu głównego. Klasy 1-3 mają lekcje, które trwają 30 minut, a 4-6 

lekcje trwające 45 minut. Czas na lekcji bardzo szybko płynie. Są również takie 

zajęcia jak: rytmika, kształcenie słuchu, chór, teoria i audycje muzyczne, dla 

uczniów z klas 5 i 6 jest instrument dodatkowy, jakim jest fortepian. 

Nauczyciele są bardzo wymagający, ale mają dużo cierpliwości do naszych 

błędów i pomyłek, często żartują i uśmiechają się. Uczniowie często biorą udział 

w konkursach i występach, niektórzy mają bardzo duże osiągnięcia. Ocena 

półroczna i roczna jest wystawiana na podstawie przesłuchania z danego 

instrumentu przez komisją nauczycieli. Każdy egzamin poprzedza audycja, jest 

to występ przed najbliższymi, który sprawdza nasze umiejętności. Każdy uczeń 

utwory gra z pamięci. 

Już 9 czerwca odbędzie się kolejny nabór na nowy rok szkolny. 

 

 

Polecam wszystkim, aby także spróbowali swoich sił. 
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Kącik Literacki  

Wiosna, wiosna, idzie wiosna! 

 Zając po łące pomyka  

Jakby tańczył walczyka. 

 Rośliny już rozkwitają 

Motyle nad domem latają... 

 Wszystko się budzi do życia  

Bo nasza wiosna się zbliża! 

Klaudia Fijałkowska kl. V b 

21 marzec 

21 marca do pierwszy dzień wiosny, 

Każdy  chce, aby był radosny. 

Wszystko do życia się budzi, 

Na spacery wychodzi coraz więcej ludzi. 

I choć nie zawsze jest słońce, 

Ukochane, ciepłe, nas opalające. 

Pada wesoła mżawka, 

A zielona robi się trawka. 

Zaczynają rosnąć stokrotki, 

I milutkie bazie- kotki. 

Więc niech będzie radosny, 

Ukochany dzień wiosny. 

                     Natalia Krzyżak kl. VI 

 

„Wesoła wiosna” 

Zaczęła się w marcu, 

Słońcem błyskała, 

Pięknie ubrana, 

Kwiatki zrywała. 

To wiosna szła łąką  

Machała do nas rączką. 

                                     Gabriela Stachowiak kl. V b 
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Jedna jaskółka wiosny nie czyni... 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni 

Dlatego wszystkie ptaki zmazują jej winy. 

Przylatują stadami 

Inne między wodami... 

Rozkwitają kwiatki 

Otwierają swe płatki. 

Pojawiają się zwierzęta, 

Zobaczą je  twe oczęta! 

Aż w końcu nastanie czas Wielkanocy, 

Gdzie spłynie na ciebie dużo dobrej mocy! 

A co najważniejsze: podzielisz się jajeczkiem, spędzisz czas z rodziną 

Oby jak najlepiej czas wam ten upłyną! 

                                                                  Madzia Macieja kl. VI 

 

Humor Świąteczno-Wiosenny  

 
 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano 

nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden           

z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe 

jedzenie! 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 
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Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 

 - Mam ochotę na coś zielonego...  

Żaba mu na to:  

- No, no... to krokodyl ma przechlapane! 

 

 

Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia: 

 - Czy jest chleb dwukilogramowy?  

- Nie, jest jednokilogramowy. 

 Następnego dnia: 

- Jest chleb dwukilogramowy? 

 - Nie, jest jedno kilogramowy.. 

Niedźwiedź postanowił upiec chleb dla zajączka.  

Przychodzi zajączek: 

- Jest chleb dwukilogramowy?  

- Jest!  

- To poproszę połówkę. 
 

 

 

Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo zwierząt: niedźwiedzie, lisy, 

wilki, jeże. 

Przez kolejkę przepycha 

się zając. 

Rozpycha inne zwierzęta 

łokciami, wreszcie jest 

na początku kolejki! 

W tym momencie łapie 

go niedźwiedź i mówi: 

- Ty zając, gdzie się 

wpychasz?! Na koniec!               

i  rzuca go na koniec 

kolejki. 
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Zając znowu się przepycha, ale znowu łapie go niedźwiedź i odrzuca 

na koniec. 

Zając powtarza swój wyczyn jeszcze kilka razy, ale za każdym 

razem niedźwiedź wyrzuca go na koniec. 

Wreszcie obolały zając otrzepuje się z kurzu i mówi do siebie: 

- Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu! 

 

 

 

Kącik Zdrowych 

Porad 

 
Wiosną, podobnie jak i w 

czasie innych pór roku, 

pamiętać należy  o zdrowym 

odżywianiu.  

 

    Rzodkiewka – mało, kto wie, że 

dzięki spożywaniu rzodkiewki 

zapobiegamy wypadaniu włosów. 

 

    Szczypiorek – doskonale wpływa na przemianę 

materii, jest źródłem mikroelementów, 

witamin i karotenu, ponadto ma działanie 

bakteriobójcze. 

 

 Natka pietruszki – jest bogatym źródłem 

kwasu foliowego, witaminy C, kwasu 

proteinowego i minerałów. Zwalcza 

nieprzyjemny zapach z ust. 
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    Ananas – najlepiej spożywać świeże ananasy, to źródło witaminy C, witaminy 

A oraz witamin z grupy B, wapnia, żelaza. Wskazane jest także picie świeżego 

soku z ananasa, który działa leczniczo w niestrawnościach i słabym 

wydzielaniu soków trawiennych. 

     

    Melon – jest źródłem potasu, beta karotenu, witaminy C. 

Melon wzmacnia serce, zawiera przeciwutleniacze i obniża 

wysokie stężenie cholesterolu. 

 

Wywiad 

 
W tym wydaniu gazetki prezentujemy wywiad               

z  nauczycielem biblioteki - panią Magdaleną 

Kosińską, który przeprowadzili uczniowie klasy VI 

podczas lekcji bibliotecznej. Lekcja odbyła się                      

w ramach języka polskiego.  

 

1. Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

Wybrałam ten zawód, dlatego bo od dziecka lubiłam książki i spędzałam dużo 

czasu  w bibliotece, ponieważ moja mama w niej pracowała.  

 

2. Od jak dawna pracuje Pani w bibliotece? 

Pracuję w bibliotece już bardzo długo. Moją pierwszą pracą była biblioteka                  

w gimnazjum w Niepołomicach. 

 

3. Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać bibliotekarzem? 

Trzeba zdać maturę i skończyć studia o kierunku bibliotekoznawstwo,                

ale aby pracować w szkole należy  również pójść na studia pedagogiczne. 
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4. Jakie książki Pani lubi czytać? 

Lubię czytać książki Doroty Terakowskiej, moja ulubiona to ,,Poczwarka''. 

Książka opowiada o nauce miłości. Choć czytałam ją dość dawno temu,                       

bo jeszcze będąc na studiach , to do tej pory ją pamiętam.  

 

5. Co z nowości czytelniczych zakupionych do biblioteki poleciłaby Pani 

dzieciom, a co młodzieży? 

 Dla dzieci:,, Hania Humorek'' a dla młodzieży:,, Złodziejka książek’’,,, Zapiski 

luzaka’’,,, Dziennik cwaniaczka''. 

 

6. Co zrobiłaby Pani, aby przekonać osobę, która nie lubi czytać do czytania 

książek?  

Myślę, że indywidualna praca z dzieckiem mogłaby je przekonać. 

 

7. Czy chciałaby Pani napisać książkę, a jeśli tak to, o czym? 

W marzeniach chciałabym napisać, ale mam z tym jednak pewne problemy. 

Myślę, że byłaby to historia obyczajowa lub coś lekkiego dla kobiet. 

Dziękujemy za wywiad  

A Was drodzy czytelnicy 

zapraszamy do naszej szkolnej 

biblioteki. Są tam nowe książki, 

więc każdy znajdzie coś dla 

siebie. Poza tym biblioteka 

organizuje konkurs związany z         

pisaniem wierszy. Więcej 

informacji znajduje się w                             

bibliotece.  
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Kącik Sportowy 

Tenis ziemny – dyscyplina 

sportowa rozgrywana na korcie 

tenisowym, polegająca na 

przebijaniu rakietą tenisową piłki 

ponad lub obok siatki na pole   

przeciwnika. Rozgrywana  jest w        

dwuosobowych zespołach 

zawodników jednej płci (debel) lub obu (mikst).   

Historia 

Współczesna wersja tenisa narodziła się w Wielkiej 

Brytanii pod koniec XIX w. jako tenis na trawie. Reguły 

tenisowe, które po raz pierwszy spisano w 1877, w 

następnych dziesięcioleciach uległy jedynie kilku 

poważniejszym zmianom. Jedną z nich jest, 

wprowadzona w latach 70. XX wieku, rozgrywka tie-

breakowa, drugą natomiast zaaprobowana na początku XXI w. technologia 

Hawk-Eye (pol. Jastrzębie Oko), umożliwiająca weryfikację decyzji sędziego w 

przypadku, gdy piłka trafia w pobliże którejkolwiek z linii kortu. 

Zasady 

Mecz tenisowy dzieli się na sety, one na gemy, które składają się z punktów. 

Większość meczów tenisowych rozgrywa się do momentu wygrania przez 

jednego z zawodników dwóch setów (zasada „best of three”). W kilku 

przypadkach mecze mężczyzn gra się do wygrania przez jednego z zawodników 

trzech setów (zasada „best of five”). 

Dwaj zawodnicy lub dwa zespoły zaczynają grę po przeciwnych stronach kortu. 

Jeden z zawodników to serwujący, natomiast jego przeciwnik lub w przypadku 

gry podwójnej jeden z przeciwników, jest odbierającym. Po zakończeniu 

każdego gema w następnym serwuje zawodnik, który poprzednio odbierał. 

Każda wymiana zaczyna się serwisem granym zza linii końcowej, między boczną 

linią singlową a znacznikiem środkowym kortu. Odbierający może stanąć                     
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w dowolnym miejscu po swojej stronie kortu. Kiedy odbierający jest gotowy                

do gry, serwujący rozpoczyna wymianę. 

Najważniejsze wydarzenia 

Najważniejszymi rozgrywkami tenisowymi w roku są cztery turnieje tworzące 

tzw. Wielki Szlem: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon oraz US Open. 

Wśród zawodów reprezentacji międzynarodowych wyróżnia się: Puchar Davisa, 

Hopmana, rozgrywki Fed Cupu oraz Drużynowy Puchar Świata. 

 

Agnieszka Roma Radwańska – polska 

tenisistka, finalistka wielkoszlemowego 

Wimbleonu 2012 w singlu, wiceliderka           

i najwyżej notowana zawodniczka 

reprezentująca Polskę w historii rankingu 

WTA Tour, zwyciężczyni Turnieju Mistrzyń 

w 2015 roku. Pierwsza polska tenisistka, 

która zarobiła na korcie ponad 1 mln 

dolarów amerykańskich. W przeciągu 

całej kariery zarobiła 23 365 258 dolarów 

amerykańskich. Zwyciężczyni dwudziestu 

turniejów WTA w grze pojedynczej i 

dwóch w grze podwójnej. Triumfatorka 

dwóch juniorskich turniejów 

wielkoszlemowych Wimbledon 2005 i 

French Open 2016 w grze pojedynczej 

oraz finalistka juniorskiego French Open 2006 w grze podwójnej. Radwańska 

pochodzi ze sportowej rodziny: jej dziadek Władysław (zm. 2013) był hokeistą i 

trenerem Cracovii, a ojciec i zarazem były trener i manager Robert Radwański 

był tenisistą KS Nadwiślan, uprawiał też łyżwiarstwo figurowe w KS 

Krakowianka. Jej matka, Marta, zajmuje się finansami córek. W tenisa gra także 

jej młodsza siostra, Urszula Radwańska. Do 2016 roku obie reprezentowały KS 

Nadwiślan. 
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Kącik Kulinarny 

 

Makowiec bez pieczenia 

Składniki: 

• 1,5 szklanki maku, 

• 0,5 szklanki sezamu niełuskanego, 

• 0,5 szklanki posiekanych daktyli, 

• 0,5 szklanki rodzynek, 

• 0,5 szklanki posiekanych orzechów  

• 0,5 szklanki posiekanych migdałów (lub innych orzechów), 

• 0,5 szklanki wybranego mleka roślinnego lub wody  

• 3 łyżeczki syropu klonowego lub innej substancji słodzącej  

Przygotowanie: 

Mak i sezam mielimy . Do zmielonych ziaren dorzucamy posiekane                               

lub „podmielone” orzechy (ja lubię jednak wyczuwalną strukturę orzechów). 

Jeśli ziaren wcześniej nie zdążyliśmy namoczyć, to dodajemy mleko roślinne. 

Jeśli ziarna były moczone, to ich „wilgoć własna” w zupełności wystarczy i nie 

dodajemy już mleka (pamiętajcie, aby „wycisnąć” wodę z ziaren). Wlewamy 

syrop klonowy. 

Masę mieszamy bardzo dokładnie (najlepiej ręką) i umieszczamy ją                               

w podłużnym naczyniu odpowiednio i równomiernie dociskając. U mnie była to 

keksówka. Najlepiej wyłożyć ją papierem do pieczenia. W przeciwnym razie 

będzie problem. W lodówce „makowiec” powinien spędzić trochę czasu. 

Najlepszy jest po kilku godzinach. Wykładamy go delikatnie z papierem                       

do pieczenia, a kroimy bardzo ostrym nożem. To zdecydowanie ciacho dla 

amatorów ziaren i bakalii – naturalnie słodkie i bardzo syte i w sam raz na 

Wielkanoc.  Smacznego! 


