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Rok szkolny dobiega końca. Przed nami 

wakacje. Życzymy, aby był to czas 

niezapomnianych wrażeń i wspaniałych 

przygód.  
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Aktualności 

  5 5 



Festiwal Polskiej Animacji O!PLA i historia filmu 
animowanego 

6 



Aktualności 

W minionych tygodniach klasa 7e miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach 
poświęconych historii polskiej animacji. 
Lekcja została przeprowadzona przez Panią Oliwię – doktorantkę badań  
nad kulturą i filmoznawczynię, która zaznajomiła uczennice i uczniów z rozwojem 
polskiego filmu animowanego na ziemiach Polski. Ponadto klasa wzięła udział  
w jubileuszowej, 10. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA 2022, który 
jest największą doroczną prezentacją rodzimej twórczości w obrębie filmu 
animowanego. Organizatorką wydarzeń była pani Klaudia Nadarzycka. 
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Pamiętamy o ważnych wydarzeniach 
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Aktualności 

W ramach Świąt Majowych uczniowie naszej szkoły szukali symboli 

narodowych na szkolnych korytarzach. 
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         Fot.: SP nr 8 



Aktualności 

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystościach 

upamiętniających 77 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Delegacja 

uczniowska wraz z opiekunem złożyła kwiaty po tablicą upamiętniającą 

ofiary I i II Wojny Światowej na kaliskim ratuszu. 
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Aktualności 
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Nasi zwycięzcy 

12 



Aktualności 

Alicja Frątczak została recytatorem roku 2021/2022 i laureatką w konkursie  
„W kręgu poezji polskiej”. 
 
Gratulujemy! 
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Aktualności 
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Aktualności 

Uczennice naszej szkoły - Jagoda Krzyżaniak oraz Zuzanna Bodys 

reprezentowały naszą szkołę na XV Międzyszkolnym Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej w Szkole Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu. 

Jagoda zajęła I miejsce w kategorii klas 4-6.  

 

Gratulujemy! 
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Aktualności 
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Aktualności 

Zespół uczniów z klasy 6A zajął III miejsce w kategorii klas starszych  

w eliminacjach powiatowych dla Miasta Kalisza Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  

Maja Bała, Lena Kubicka oraz Eryk Jajko odebrali puchar, dyplom oraz 

nagrody z rąk Dyrektora Delegatury Kuratorium w Kaliszu p. Violetty 

Słupianek, Dyrektora SP nr 14 w Kaliszu p. Dagmary Zimoch oraz 

Komendanta Miejskiej Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieńka. Trójkę naszych 

reprezentantów do Turnieju przygotowywała p. Marta Lisiak.  

Gratulujemy! 
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Aktualności 

18 

         Fot.: SP nr 8 



Aktualności 

IV Konkurs Piosenki Anglojęzycznej TEEN VOICES – „Muzyka filmowa”. 

Konkurs zorganizowano 30 maja 2022 w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu. 

Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte 

oraz Rada Osiedla Asnyka w Kaliszu. Uczestnicy konkursu zaprezentowali 

wysoki poziom wykonania, uczniowie akompaniowali na pianinie i gitarze 

oraz wykorzystywali półplaybacki.  
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Aktualności 

Naszą szkołę reprezentowała Kornelia Zadka z klasy 8f, która zaśpiewała 

piosenkę: „I don't want  to miss a thing” z repertuaru zespołu Aerosmith. 

Piosenkę tą wykorzystano w filmie pt: „Armagedon” oraz Maria Błaut  

i Marta Kasprowicz klasy 7a, które zaprezentowały piosenkę z repertuaru 

Bilie Eilish z filmu o przygodach agenta 007, Jamesa  Bonda  pt: „No time  

to die”. Konkurs poprowadziły uczennice klasy 7c: Agata Matelska i Oliwia 

Mądrzak. 
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Aktualności 
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Aktualności 

Jury pod kierownictwem p. Agnieszki Dobrzańskiej – kierownika Klubu 

osiedlowego „Blaszak” - przyznało nagrody i dyplomy ufundowane przez 

Radę Rodziców przy SP nr 8 w Kaliszu, Radę osiedla Asnyka, kaliskich 

przedsiębiorców oraz kaliskich szkół językowych. Pierwsze miejsce  

w kategorii klas  4-6 przyznano Kai Gierłowskiej ze Szkoły Podstawowej  

nr 11 w Kaliszu. Pierwsze miejsce w kategorii klas starszych ex aequo 

wywalczyli Jan Oligny ze Szkoły Podstawowej  nr 11 w Kaliszu oraz Kornelia 

Zadka ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu.  
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Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów 
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Aktualności 

13 czerwca odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów  
w konkursach i zawodach międzyszkolnych. Wszystkich uczniom gratulujemy!  
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        Zofia Barańska (kl. 8a) 



Aktualności 
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Aktualności 
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Kącik literacki 
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Kącik literacki 

 

 

Recenzja 
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Kącik literacki 

 

 

,,Upiór w Operze”- Gaston Leroux 
 

 
 

29 29 



Kącik literacki 

 

Niezwykle poruszająca opowieść o okropnie potraktowanym przez los, lecz 

niezwykle uzdolnionym mieszkańcu podziemi opery, jego 

nieszczęśliwej miłości i rywalizacji, jaką musiał podjąć o swoją 

ukochaną; budzi niesamowite napięcie podczas czytania.  

Powieść Gastona Lerouxa jest godna uwagi już przez samą jej konstrukcję.  

Nie do końca wiadomo bowiem, jaki gatunek przedstawia. Trudność jego 

zdefiniowania wynika z wprowadzanych stylizacji: na sprawozdanie albo 

reportaż, trochę też na powieść detektywistyczną. Narrator,  

aby uwiarygodnić przedstawiane przez siebie fakty, wychodzi  

do czytelnika z pozycji obserwatora i badacza wydarzeń. 
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Kącik literacki 
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Bardzo polecam tę książkę każdemu kto lubi połączenie miłości, akcji  
i dramatyczności. Niezwykle wciągająca lektura, która w bardzo szybkim 
tempie przeniesie nas w bieg wydarzeń do paryskiej opery i jej podziemi. 

Julia Rubińska (kl. 7a) 



Kącik literacki 

 

 

Porada językowa 
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Kącik literacki 
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Ach, te przecinki… 

 
Przed „że" oraz „który” zazwyczaj stawiamy przecinek. Należy jednak 
zapamiętać, że często oba te wyrazy tworzą całość wraz z innymi spójnikami. 
Wtedy przecinek stawiamy przed takim połączeniem. Dlatego też zamiast: 
„Obejrzeliśmy mecz podczas, którego padło wiele bramek”,  napiszemy: 
„Obejrzeliśmy mecz, podczas którego padło wiele bramek". 
 
                                                                                                           Maria Błaut, kl. 7a  



Ekokącik 
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Ekokącik 

 
„Eko” – to bardzo popularne słowo ostatnich lat, jest stosowane niemal 

codziennie. Odnosić może się do wielu dziedzin życia, począwszy  

od żywności, przez kosmetyki, odzież, meble, różnego rodzaju urządzenia 

gospodarstwa domowego i sprzęty elektroniczne, aż po samochody. 
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Ekokącik 

 

 
Ekologia jest to, nauka zajmująca się badaniem zależności między organizmami 

żywymi a środowiskiem żywym i nieożywionym. W języku potocznym termin ten 

zazwyczaj wiąże się z ochroną środowiska, a przymiotnikiem „ekologiczny” 

nazywane są postawy, zachowania lub produkty przyjazne środowisku i bliskie 

naturze. 
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Ekokącik 

 
Jeśli chcesz być „eko”… 

 

1. Zamień samochód na rower lub komunikację miejską.  

 

 Spaliny samochodowe są jednym z największych zagrożeń dla czystego 

 powietrza, a więc w konsekwencji dla naszego układu oddechowego. 
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Ekokącik 

2. Kupuj z głową.  

 

Wybierając się do sklepu korzystaj z toreb i opakowań wielokrotnego użytku. 
Zastanów się też czy naprawdę potrzebujesz tyle jedzenia. Ważne jest 
przemyślane kupowanie i przechowywanie żywności – tak, by niepotrzebnie jej 
nie marnować. 
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Ekokącik 
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3. Oszczędzaj prąd.  

 

Podstawą jest wymiana oświetlenia na np. LED-owe, jak i urządzeń gospodarstwa 

domowego na energooszczędne. Wybierając nowy sprzęt,  

np. odkurzacz, trzeba zwrócić uwagę na dołączoną etykietę energetyczną – 

produkt powinien należeć do najwyższej klasy A, jeszcze lepiej, jeżeli został 

wykonany z odzyskanych i ponownie przetworzonych surowców. 



Ekokącik 
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4. Oszczędzaj wodę.  

 

Wody słodkie stanowią zaledwie około 3% wszystkich zasobów wód na Ziemi. 

Warto więc zrezygnować z kąpieli na rzecz prysznica, dokręcić cieknące krany  

i korzystać ze zmywarki dopiero, gdy cała wypełni się naczyniami. 



Ekokącik 
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5. Zrezygnuj z plastiku – giną przez niego zwierzęta, zapełnia się nim świat. 

 

Poszukując więc alternatyw do jego zastosowań, na pewno bardzo dużą 

popularnością w ostatnim czasie cieszą się opakowania ekologiczne. Te wybiera 

coraz większa grupa świadomych klientów, którzy wiedzą, że zaczynając od siebie, 

można przyczynić się do obecnie panującej zagłady plastikiem. 



Ekokącik 
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Bez wątpienia, tematy związane z ekologią są coraz częściej podejmowane.  

Na popularności zyskują naturalne kosmetyki, żywność bez polepszaczy  

czy ubrania z ekologicznych materiałów. Chcąc ochronić naszą planetę warto 

wybierać rozwiązania, które propagują te zachowania. Tak naprawdę, aby choć 

trochę pomóc Matce Ziemi, wystarczy na co dzień podejmować małe decyzje, które 

mogą dać ogromny efekt. Dając przykład, można zapoczątkować modę na bycie 

eko. 

 

 
Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia 

https://newsroom.electrolux.com/pl/2016/10/11/co-to-znaczy-byc-eko/ 

https://www.decopak.pl/cms/co-to-znaczy-byc-eko 

 

              Lena Kubicka (kl. 6a) 



Warto wiedzieć... 
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Bezpieczne wakacje 
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Warto wiedzieć... 
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Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami. Oto kilka zasad, których 

warto przestrzegać, aby ten czas był dla nas bezpiecznie spędzony: 

 

 
1. Chroń głowę przed słońcem. 

2. Używaj kremów przeciwsłonecznych. 

3. W upalne dni pij dużo wody, aby uniknąć odwodnienia. 

4. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych przez ratownika. 

5. Nie zostawaj dzieci oraz zwierząt w samochodzie. 

 

 



Warto wiedzieć... 
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6. Noś jasną, lekką i przewiewną odzież – wspomoże właściwą termoregulację. 

7. W górach spaceruj po wyznaczonych szlakach. 

8. Po wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

9. Nie przesadzaj z opalaniem i nie przebywaj na słońcu w samo południe. 

10. Podczas wycieczek rowerowych załóż kask na głowę. 

 

 
Aleksandra Tkacz (kl. 8a) 



Rozrywka 

47 47 



Rozrywka 
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1. Stolica Polski. 

2. Największe państwo Ameryki 

Południowej. 

3. Chodzi do tyłu. 

4. Na plaży. 

5. Niezbędne latem. 

6. Dawniej "zeszyt". 

7.  ... polny. 

8. Połowa, ćwiartka, kawałek 

czegoś. 

9. Można jechać nad nie np. na 

Mazury. 

10. Orzeźwiający owoc. 

11. Pakujemy do niego jedzenie 

na piknik. 



Ogłoszenia 
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Uwaga, uczniowie klas 4-7! 

 

Jeśli chcesz współtworzyć z nami szkolne czasopismo, zgłoś się do opiekunów 

zespołu redakcyjnego.  

 

Czekamy na Was od września! :) 
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Ogłoszenia 



Chcesz podzielić się z nami ciekawymi informacjami? Napisz do nas: 

 

 

 

gazetkasp8kalisz@gmail.com 
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