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Drogie Koleżanki! 

Drodzy Koledzy! 

 

 

 

 

Ten trudny rok szkolny dobiega końca. Mamy 

nadzieję, że byliście dzielni i pracowici, tak jak my w 

czasie zdalnej nauki. W tym numerze dzielimy się z 

Wami efektami naszej pracy w formie online. Mamy 

nadzieję, że się Wam spodoba. 

 

 

Pozdrawiam! 

Małgorzata Dampz 

redaktor naczelna 
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HISTORIA GITARY 

Instrumenty podobne do dzisiejszych gitar są znane od 
ponad 5000 lat. Gitara być może wywodzi się z 

instrumentu cithara, używanego w starożytnych Indiach i 
Azji Środkowej. W starożytnym sanskrycie słowo tar 

oznaczało strunę. Instrumenty podobne do gitary 
pojawiają się w starożytnych rzeźbach i figurkach z 

Suzy w Iranie. Słowem qitara Arabowie nazywają 
różnego rodzaju lutnie – poprzedników dzisiejszych 
gitar. 

Nazwa guitarra została wprowadzona do języka 
hiszpańskiego po X w., gdy gitary zostały sprowadzone 

na Półwysep Iberyjski przez Maurów. 

 

Gitara – instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych z pudłem 
rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy. Przeważnie ma 6 strun, 
lecz można spotkać również gitary z czterema, pięcioma, siedmioma, 

ośmioma, dziesięcioma lub dwunastoma strunami. Instrument ten odgrywa 
ważną rolę w muzyce bluesowej, country, flamenco, rockowej oraz w wielu 

formach popu.  

Instrument ten transponuje o oktawę w dół, tzn. wszystkie dźwięki zapisane 

w nutach brzmią na gitarze oktawę niżej niż wynikałoby to z zapisu 
nutowego (np. najniższa struna to E wielkie, a zapis nutowy jest 

wykonywany w kluczu wiolinowym jako e małe). Klucz wiolinowy z dopisaną 
małą ósemką pod spodem nazywa się kluczem gitarowym.  

Gitary są wykonywane i naprawiane przez lutników, a obecnie w coraz 

większym stopniu maszynowo, jednak najlepszej jakości instrumenty są 
nadal wykonywane ręcznie bądź z dużym udziałem człowieka.  

Muzyk, który gra na gitarze to gitarzysta. Muzyk grający na gitarze basowej 
to basista (ewent. gitarzysta basowy). 

Majka Patelczyk 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kitara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanskryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lutnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/X_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Iberyjski


 

 

3 

Harfa  

− instrument strunowy szarpany (chordofon) w kształcie stylizowanego 
trójkąta, którego jeden bok stanowi 

rozszerzające się ku dołowi pudło 
rezonansowe. Z niego wychodzi 46 lub 47 

strun naciągniętych na stalowe kołki, tkwiące 
w górnej ramie. Jest to jeden z najstarszych 
instrumentów muzycznych, wywodzący się z 

łuku muzycznego. W starożytności spotykana 
była również w kształcie łuku. Harfa była 

znana już w Azji Mniejszej około 5000 lat 
temu. Znana była również w kulturze w 

starożytnej Mezopotamii. Mówi się, że biblijny 
król Dawid śpiewał psalmy akompaniując 
sobie na harfie kinnor, która w rzeczywistości 

jednak nazywana jest harfą błędnie, będąc 
odmianą liry. Instrumenty przypominające 

harfę znaleźć można w wielu kulturach.  
Po raz pierwszy harfa znalazła się w orkiestrze 

w twórczości Jerzego Fryderyka Haendla oraz 
Christopha Willibalda Glucka. Jednakże stałe 
miejsce w orkiestrze pojawiło się dopiero w 

partyturach Hektora Berlioza oraz Ryszarda 
Wagnera.  

Współczesną popularność instrument ten 
zawdzięcza królowej Francji – Marii 

Antoninie Austriaczce, która była 
utalentowaną harfistką. Dzięki modzie, jaka 
zapanowała na harfę w okresie schyłku 

monarchii francuskiej, instrument ten 
rozwinął się technicznie i stał się bardziej 

interesujący dla kompozytorów, którzy 
dotychczas rzadko komponowali utwory 

harfowe ze względu na niepraktyczność 
instrumentu. Harfa jest instrumentem 
narodowym w Peru, Irlandii i Paragwaju. 

Harfa jest również spotykana jako 
instrument koncertowy.  
Odmiany harf:  

 harfa birmańska 

 harfa celtycka 

 harfa chromatyczna 

 harfa eolska 

 harfa haczykowa 

 harfa koncertowa 

 harfa laserowa 

 harfa paragwajska 

 harfa walijska 

Zuzanna Paszki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Saung
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harfa_celtycka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Harfa_chromatyczna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harfa_eolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harfa_haczykowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Harfa_koncertowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harfa_laserowa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Harfa_walijska&action=edit&redlink=1
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Nowinki 
 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE…? 

A RACZEJ W NASZYCH DOMACH;)? 

 

UROKI ZDALNEJ NAUKI - 
UCZNIOWIE KLASY 5E 
PRZY ZDALNEJ NAUCE   
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UCZNIOWIE NA LEKCJACH ONLINE 

Uczniowie klasy 5c w czasie zdalnej nauki omawiali lekturę „Ania z Zielonego 

Wzgórza”. Stała się ona inspiracją do tworzenia dzieł plastycznych i literackich, 

które związane są z marzeniami.  

Oto opowiadanie inspirowane książką Lucy Maud Montgomery napisane przez 

Macieja z klasy 5c oraz plakaty uczniów klasy 5c o marzeniach: 

 

Moja przygoda z Anią Shirley 

 

Wracałem ze szkoły cały w skowronkach. Dziś po raz 

pierwszy dostałem szóstkę z wypracowania i bardzo 

byłem z siebie dumny. Lubię pisać wypracowania, ale 

jakoś nieszczególnie wychodzi mi to w szkole. 

Szczerze mówiąc, nie wiem z czego to wynika. Może 

przez ograniczenia czasowe i stres? A może w domu czuję się swobodniej? W każdym razie ta 

pierwsza szóstka wprawiła mnie w doskonały humor. Szedłem dobrze znaną mi drogą i 

mijałem znajome miejsca. Po drodze wstąpiłem jeszcze do sklepu po butelkę wody. A kiedy z 

niego wyszedłem, to zobaczyłem na parkingu dwa drzewa, których tu wcześniej na pewno 

nie było. Drzewa łączyły się koronami i wyglądały jak tajemnicza furtka. W pierwszym 

momencie wystraszyłem się i chciałem zawrócić. I wtedy zorientowałem się, że wszystko 

wokół wygląda inaczej. Nie było domów, tylko rzepakowe pola. Nawet asfalt zmienił się w 

piaszczystą, czerwoną drogę. Pomyślałem, że śnię. Wreszcie postanowiłem zaryzykować i 

przeszedłem przez tajemniczą furtkę. Moim oczom ukazał się kwitnący sad. Pod jednym z 

drzew siedziała dziewczynka. Nie widziałem jej zbyt dobrze, bo oślepiało mnie słońce, ale 

jednego byłem pewien – taki marchewkowy kolor włosów mogła mieć tylko Ania z Zielonego 

Wzgórza. A to znaczyło, że w jakiś magiczny sposób znalazłem się w Avonlea.  Czy to 

możliwe? Podszedłem bliżej i stanąłem tuż za drzewem, pod którym siedziała. Teraz nie 

miałem żadnych wątpliwości. Dziewczynka była bardzo szczupła, miała bladą, upstrzoną 

piegami twarz i rumiane policzki. To musi być Ania. Siedziała na ściętym pieńku i w dłoniach 

trzymała zieloną ropuchę i była tak zajęta rozmową z żabą, że mnie zupełnie nie zauważyła.  

– Mój zielony przyjacielu – mówiła rozmarzonym głosem – gdybyś mógł chociaż na chwilę 

zmienić się w królewicza, to zabrałabym cię na piknik do Diany. Chociaż pewnie nic by z tego 

nie wyszło, bo ty byś nawet nie spojrzał na rudowłosą Anię. Gdybym była Kordelią, to co 

innego. Kordelią każdy by się zachwycił.   
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Stałem obok i z ledwością powstrzymywałem śmiech. Nie 

chciałem jej urazić, ale sytuacja była dość zabawna. A wtedy 

zrobiła coś jeszcze bardziej szalonego.  Zamknęła oczy i 

pocałowała ropuchę. Ropucha natychmiast czmychnęła w 

trawę, a ja roześmiałem się w głos.  

– A jednak! – Ania spojrzała wprost na mnie i klasnęła w 

dłonie. – Nie wierzyłam, że to prawda.  

– Co takiego? – spytałem kompletnie zaskoczony. 

– W każdej żabce mieszka zaklęty królewicz. A mnie, zwykłej 

Ani, udało się jednego odczarować. Przepraszam, że nie 

wyglądam jak Kordelia, ale Maryla mówi, że wygląd jest 

sprawą drugorzędną. Ty też tak uważasz?  

– Tak, pewnie, ale… 

– Wiedziałam, że jest jakieś „ale” – załamała głos i zrobiła minę, niczym aktorka 

melodramatu.  

– Nie chodzi o twój wygląd. Nic podobnego. Doszło po prostu do nieporozumienia. Ja nie 

jestem królewiczem. Znalazłem się tutaj przez przypadek. Sam właściwie nie wiem jak to się 

stało. 

– Nie tłumacz się, królewiczu. Gdyby mnie odczarowała taka ruda i piegowata dziewczyna, to 

też bym miała wątpliwości. Wiadomo, że każda żabka wolałaby trafić w ręce przepięknej 

dziewczyny z cudownie kruczymi włosami. A może wolałbyś jednak, żebym była 

oszałamiająco mądra, albo przynajmniej anielsko dobra?  

– Naprawdę nie w tym rzecz.  

– Rozumiem, że jesteś zbyt dobrze wychowany i nie chcesz mnie obrazić. Nie przejmuj się. 

Zniosę to. Możesz z powrotem zmienić się w żabę i poczekać na kogoś odpowiedniejszego.  

– Posłuchaj, nie zmienię się z powrotem w ropuchę, bo nigdy nią nie byłem. Mam na imię 

Maciek. I nie wiem, co robię w Avonlea. Nie rozumiem, jak tu trafiłem – powiedziałem lekko 

już zirytowany, bo pomału traciłem cierpliwość.  

Ania zaczęła się śmiać. 

– Spokojnie! Przecież wiem! Pani Montgomery wspomniała, że wpadniesz. Czekałam na 

ciebie.  Z tą żabką to taki żart.  

– Nie rozumiem. 
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– Nie wszystko trzeba rozumieć – skwitowała. – Czasami lepiej dać się ponieść wyobraźni. 

Nie sądzisz? 

– Chcesz powiedzieć, że to wszystko się dzieje w mojej głowie?  

– Chcę powiedzieć, że czeka nas piknik u Diany. Idziesz? 

Dziewczynka wstała i podała mi rękę. Wszystkie moje wątpliwości znikły i już za moment 

znalazłem się pośród wielu bohaterów książki. Spotkałem Ruby, Muriel, Józię oraz  Gilberta.  

To było niesamowite przeżycie. Bawiliśmy się w berka, graliśmy w piłkę. Jedliśmy pyszne 

owocowe ciasto i piliśmy malinowy sok.   

Wieczorem, kiedy słońce schowało się za horyzont, Ania zabrała mnie do domu. Tu, zanim 

udałem się do gościnnej sypialni i padłem ze zmęczenia, porozmawiałem jeszcze z Marylą i 

Mateuszem.  

Kiedy nastał ranek znowu przeżyłem szok. Obudziłem się we własnym pokoju, w 

swoim łóżku. Długo nie mogłem dojść do siebie, aż wreszcie 

zrozumiałem, że to był tylko sen.  Zerwałem się na równe nogi, 

zajrzałem do zeszytu – na szczęście szóstka z 

wypracowania była na swoim miejscu. To 

zdarzyło się naprawdę.    

AUTOR: MACIEJ KELLER 
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UCZNIOWIE NA LEKCJACH ONLINE 

Uczniowie klasy 5a,5b oraz 5e w czasie zdalnej nauki omawiali lekturę 

„Przygody Tomka Sawyera”. Stała się ona inspiracją do tworzenia dzieł 

rysunkowych i fotograficznych ,które prezentowały 

rekwizyty z lektury. 
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JAK SPĘDZALIŚMY WOLNY CZAS W CZASIE AKCJI 

#ZOSTAŃWDOMU ? 

GALERIA NASZYCH ULUBIONYCH AKTYWNOŚCI 

Umilaliśmy sobie czas, uprawiając sport na podwórku, w lesie, na łące-

daleko od skupisk ludzi. 
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Testowaliśmy różne przepisy i podjadaliśmy przekąski: 

  

 

Zajmowaliśmy się naszym hobby np. fotografią: 
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Poprawialiśmy sobie humor memami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerię zdjęć i zbiór memów przygotowali: Małgorzata Dampz, Majka Patelczyk, Maciej 

Keller 
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Wywiad z panią Kasią Keller na temat jej 

książki „Z kajetu Kajetana”: 

 

Maciej Keller: Skąd pomysł, by akcja najnowszej 

książki rozgrywała się w Luzinie? 

Kasia Keller: W Luzinie mieszkam od dziewięciu lat. 
Jestem związana z tym miejscem, z jego zwyczajami,  z wydarzeniami, które się tu 

odbywają. Świetnie znam dzieci z miejscowej szkoły. Chciałam napisać książkę, 
która będzie osadzona w prawdziwej miejscowości, z prawdziwymi bohaterami.  

Wybór był więc oczywisty – Luzino i uczniowie z „jedynki”. 
Maciej Keller: To znaczy, że Kajetan istnieje naprawdę? 

Kasia Keller: Nie tylko Kajetan, ale też Nick, Kornelia, Kaja, Leszek, Zośka i cała 

reszta bohaterów. Każdy z nich istnieje naprawdę, mieszka w Luzinie i uczy się w 
waszej szkole. Oczywiście każdy, w życiu prawdziwym, nazywa się inaczej, niż moi 

bohaterowie, ale z pewnością czytelnicy odnajdą w książce siebie. Wystarczy nieco 
wysilić wyobraźnię.   

Maciej Keller: A Pogor? 
Kasia Keller: Jest tak samo prawdziwy, jak wszystkie inne postaci. Każdy z nas ma 

swojego Pogora, który mieszka albo w komputerze, albo w telefonie. Nasza w tym 

głowa, by trzymać go w ryzach, być od niego sprytniejszym i nie pozwolić mu 
zawładnąć naszym życiem.  Jeśli nie 

będziemy ostrożni, on wciągnie nas do 
świata wirtualnego i trudno będzie z nim 

wygrać.  
Maciej Keller: Czy to morał  tej książki?  

Kasia Keller: Nie wiem.  Myślę, że każdy 
znajdzie w niej morał właściwy dla siebie. 

Wystarczy ją przeczytać.  

Maciej Keller: A jakie plany na 
najbliższy czas? 

Kasia Keller: Następne książki. Już 
wkrótce w księgarniach, mam nadzieję, że 

również w bibliotece szkolnej, pojawi się 
kolejna historia dla dzieci, podszyta magią 

z tajemniczego pamiętnika.  
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Autor: Zuzanna Szulta 
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Wiedzieliście, że owczarek niemiecki jest rasą tresowaną 

do pilnowania, stróżowania i jest bardzo narażony na raka?  

York jest uparty i niezależny. 

A doberman ma tak krótką sierść, że mogłaby być uznana za skórę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Pastucha 
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Te wakacje będą inne… Zamiast latać, podróżować po całym świecie, 

będziemy poznawać ojczyznę np. nasze piękne miasta-Kraków, Warszawa 

czy Gdańsk. No więc… Czas podjąć decyzje-czy zostać w domu czy 

pojechać …i gdzie…??? 

Zazwyczaj wakacje kojarzyły się z tym, że nie musimy chodzić do szkoły, a 

teraz z tym, że nie będzie lekcji online. Hurra! Schowajcie laptopy do 

szafki, cieszcie się latem i wakacjami! 

Paulina Pastucha 
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ŻYCZYMY WSZYSTKIM 

UCZNIOM, 

NAUCZYCIELOM ORAZ 

DYREKCJI  

SPOKOJNYCH WAKACJI!!! 

REDAKCJA 
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REDAKCJA: 

Małgorzata Dampz -

redaktor naczelny 

Zuzanna Szulta- fotograf 

Maciej Keller-korekta 

Reporterzy: 

Kornelia Dampc 

Aleksandra Reńkas 

Paulina Pastucha 

Magdalena Wunsch 

Zuzanna Paszki 

Zuzanna Budzisz 

Nikodem Dąbek 

Jakub Tederko 

Jakub Jaskułka 

Kinga Klawikowska 

Majka Patelczyk 

Amelia Berlak 

Magdalena Bobkowska 

Paulina Bobkowska 

Natalia Wasielke 

 

INFO 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? 

Odezwij się do nas na szkolnym korytarzu lub napisz do nas e-mail: 

nowinkiz1@wp.pl 
  

 


