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Wydanie specjalne 

 
WYCIECZKA KLASY IIID DO KINA 

 

 
 
15 marca klasa III d pojechała do kina Helios na film  
pt. "Zwierzogród".  

 
Tę wspaniałą wycieczkę ufundowała im Rada 
Rodziców w ramach nagrody za zebranie jak 
największej kwoty pieniędzy na kiermaszu 
świątecznym. Za co serdecznie dziękujemy! 
 

 
 
 

Karolina Indyka 

  
SŁYNNY WULKAN 

 
Etna to wulkan, który jest we Włoszech. To 
czynny stratowulkan we Włoszech na wschodnim 
wybrzeżu Sycylii.  
 

 
 
Jest to obecnie najwyższy i największy                       
w Europie stożek wulkaniczny. Aktualna 
wysokość to około 3340 metrów nad poziomem 
morza. Z uwagi na aktywność wulkanu wartość 
ta ulega ciągłym zmianom. 
 

 
 
Etna zajmuje powierzchnię co najmniej 1250 m2. 
W 2013 roku wulkan został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 
 

Izabela Gocek 
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Z  K R A I N Y  C I E K A W O S T E K  
 

WETERYNARZ 
Weterynarz wykonuje operacje na zwierzętach           
i w razie potrzeby dokonuje szczepień, a także odro-
baczeń.  
 

 
 
Weterynarz przypisuje leki zwierzętom lub podaje 
określoną dawkę już na miejscu. 
 

 
 
Opiekuje się także opuszczonymi lub zranionymi 
zwierzętami. Weterynarz uznaje swoją pracę za 
bardzo ważną i potrzebną do uszczęśliwienia 
zwierząt, a także ludzi. 

Maria Stępińska 

  

LEKARZ 
Lekarze są to osoby, które leczą ludzi. Każdy 
lekarz ma inną specjalizację, są: onkolodzy, 
neurolodzy, chirurdzy, ginekolodzy, pediatrzy, 
okuliści, laryngolodzy i wielu innych. 
 

 
 
Każdy specjalista zajmuje się inną dziedziną, 
którą przyswajał na studiach. Lekarz to bardzo 
odpowiedzialny zawód, wymaga wiele poś-
więcenia i zaangażowania. 
 
Bardzo lubię zawód lekarza i chcę nim zostać             
w przyszłości. 
 

Izabela Gocek 

 
PIOSENKARZ 

Piosenkarz to osoba, która, używając własnego głosu, 
śpiewa utwory muzyczne. Może być wokalistą grupy 
muzycznej lub występować solo. Piosenkarze są bardziej lub 
mniej sławni. Jeżeli piosenkarz nie ma swojego managera, 
sam musi zadbać o organizację koncertów i występów. 
 
Na świecie jest (lub było) wielu znanych piosenkarzy                    
i piosenkarek. Są to m.in. Freddie Mercury, Lionel Richie, 
Lorde, Adriana Grande, Taylor Swift.  
 

 
Lionel Richie 

 
 
 
 

 
 

Freddie Mercury 
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(dalsza część artykułu "Piosenkarz") 

Piosenkarze sami układają teksty piosenek, choć czasami 
zdarza się, że są one pisane przez inne osoby, które zajmują 
się tym zawodowo. 
 
Gotowe piosenki ćwiczą w studio. Podczas koncertów 
piosenkarz musi skupić się na tym, co robi, aby nie pomylić 
tekstu ani nie zmienić melodii utworu.  
 
Piosenkarz ma również własną garderobę, w której przygo-
towuje się do występu oraz relaksuje się w czasie przerwy.  
 
Znanego piosenkarza możemy spotkać na estradzie i w tele-
wizji, w gazecie i na billboardach.  

 
Praca piosenkarza jest bardzo trudna i wyczerpująca, ale 
sprawia im dużo radości oraz satysfakcji. 

 

 
Taylor Swift 

 

 
Lorde 

 
 
 

 
Karolina Indyka 

 
 

K Ą C I K   W Y W I A D Ó W  
 

WYWIAD Z P. BARBARĄ LOSKĄ 
Nauczycielką SP42 

 
1. Ile lat Pani pracuje w tej szkole? 
Pracuję w szkole 29 lat. 
 
2. Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
Chciałam zostać chemikiem. 
 
3. Czy lubi Pani pracę w szkole jako bibliotekarka? 
Cieszę się, że pracuję w szkole, ponieważ lubię 
pracować jako nauczyciel. 
 
4. Jaki Pani przedmiot najbardziej lubiła w dzieciń-
stwie? 
Lubiłam bardzo lekcje WF-u, muzyki i chemii. 
 
5. Jakie jest Pani hobby? 
Czytam książki, słucham muzyki i dbam o kon-
dycję - gimnastyka. 
 

Karolina Indyka, Izabela Gocek, Emilia Komendarczyk 

  
WYWIAD Z MAGDALENĄ KŁYS 

Uczennicą klasy IIId 
 
Cześć, możemy przeprowadzić z Tobą krótki 
wywiad na temat codziennego życia? 
 

1. Jak się nazywasz? 
Magdalena Kłys. 
 
2. Jakie jest Twoje hobby? 
Śpiew i taniec. 
 
3. Czy masz dużo przyjaciół? 
Mam 5 przyjaciół. 
 
4. Czy masz (lub miałaś) jakieś domowe zwie-
rzątko? 
Mam kotka. 
 
5. Jakie są Twoje ulubione zwierzęta? 
Koty dzikie i domowe. 
 

Maria Stępińska, Paulina Bartela 
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G A L E R I A   C I E K A W Y C H   Z D J Ę Ć  
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