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Допомагаємо змінити світ на краще!
Wschód okiem uczniów
24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę z Ukrainą.
Nasz sąsiad został najechany z trzech stron - północnej, południowej i wschodniej.
Mieszkańcy, w szczególności kobiety z dziećmi, zaczęli opuszczać Ukrainę.
Schronienia szukają w Polsce oraz innych sąsiadujących krajów:
Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Mołdawii.
Nasza szkoła także nie jest obojętna na obecną sytuację i krzywdę ludzi.
Organizujemy zbiórki dla osób z Ukrainy, które uciekają przed wojną.
Przyjmujemy także nowe uczennic i nowych uczniów w naszych klasach.
Bądźmy solidarni z Ukrainą!
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
W ostatnią niedzielę stycznia odbyły się
zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Celem zbiórki był sprzęt diagnostyczny
do badania i leczenia wzroku u najmłodszych.
W tym dniu harcerze oraz ochotnicy zbierali
pieniądze w różnych częściach Teresina. Było to
30-lecie tej fundacji.
Sebastian Lach

Teresińska Księżniczka Sara
W ostatnich dniach dziennikarze gazetki szkolnej mieli szansę porozmawiać ze swoją
rówieśniczką - Julią Kołodziejak.
Jakbyście nie wiedzieli, Julia jest uczennicą klasy 5, ma 11 lat i mimo tak młodego
wieku, już osiągnęła wiele sukcesów artystycznych.
Przeczytajcie wywiad z Julią, aby dowiedzieć się, jak wyglądają narodziny Gwiazdy.

Redakcja Kapsel: Od którego roku życia
uczysz się śpiewać?
Julia Kołodziejak: Rozpoczynałam naukę
śpiewu w zespole „Oreganki” w Teresiński
Ośrodku Kultury pod kierunkiem pana Zbyszka
Murawskiego. Miałam wtedy 5 lat.
RK: Pamiętasz swój pierwszy występ w teatrze?
JK: Najbardziej zapamiętałam pierwszy
Spektakl w Studio Buffo. Przygotowywałam się

wtedy do musicalu „Piotruś Pan”. Podeszła do
mnie pani Mariola, która uczy śpiewać dzieci
i powiedziała żebym zaczęła przygotowania do
zupełnie nowej roli. Tydzień później zagrałam
w musicalu
„Polita”.
Zapamiętałam
go
najbardziej, bo przed spektaklem była jedna
krótka próba, po której od razu było
przedstawienie. Miałam tremę, bo był to mój
pierwszy występ na scenie razem z panią

Nataszą Urbańska i
Józefowiczem.

z panem Januszem

RK: Czy wiesz, w jakim następnym musicalu
będziesz grała?
JK: W przyszłości chciałabym zagrać w „Romeo
i Julii” i w „Metrze”.
RK: Jakie znane osoby poznałaś?

Spektakl „Księżniczka Sara”

JK: Poznałam np. Viki Gabor, Marylę Rodowicz,
Alę Tracz, Roksanę Węgiel, Idę Nowakowską,
Sarę Egwu-James, Janusza Józefowicza,
Nataszę
Urbańską,
Kubę
Józefowicza.
Poznałam też serialowego syna „Brzyduli”, który
razem ze mną gra w musicalu „Piotruś Pan”.

RK: Jakie spektakle najbardziej pamiętasz
i którym możesz się pochwalić?

RK: Jak wyglądały przesłuchania do szansy na
sukces?

JK: Oprócz „Polity” i „Piotrusia Pana” w Studio
Buffo gram również w teatrze Rampa
w musicalu pt.: „Księżniczka Sara” i „Opowieść
wigilijna”.

JK: Zobaczyłam w Internecie, że są
przesłuchania. Dwa dni później pojechałam do
siedziby TVP i zaśpiewałam dwie piosenki.
Przeszłam pierwszy etap i kilka tygodni później
zostałam zaproszona na nagranie. W dniu
nagrania spośród grupy dzieci, które
przyjechały, reżyser wybrał siedem osób do
nagrania odcinka. Byłam bardzo szczęśliwa, że
udało mi się dostać.

Spektakl „Piotruś Pan”

Julia Kołodziejak (od lewej) i Sara Egwu-James

RK: Czy wychodząc na scenę, odczuwasz stres?
JK: Mała trema zawsze mi towarzyszy, ale
szybko mija, kiedy zaczynam grać.
Spektakl „Opowieść wigilijna”
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RK: Czy masz ulubionych artystów

„Nasze magiczne Encanto”. Dubbing też mi się
podoba jako praca na przyszłość.

JK: Lubię Alicję Majewską, Annę Jantar,
Roksanę Węgiel.

RK: Czy poprosił Cię ktoś kiedyś o autograf?

RK: Kto cię inspiruje?

JK: Po spektaklu „Polita” podeszły do mnie
dwie panie i poprosił o autograf. Było to dla
mnie bardzo miłe.

JK: Inspiruje mnie Edyta Górniak, ponieważ na
początku swojej działalności muzycznej też
zaczynała w Studio Buffo i też była na Eurowizji,
a Eurowizja jest moim marzeniem.

RK: Jaka jest twoja ulubiona piosenka?
JK: Bardzo lubię piosenki z różnych musicali.
Mam dużo ulubionych piosenek. A ostatnio do
tej grupy dołączyła „Litania” z musicalu „Metro”.

RK: W jaki sposób udaje ci się pogodzić pracę w
teatrze i szkołę?
JK: Jest to bardzo trudne. Często wracam
późno i na drugi dzień idę do szkoły. W każdym
miesiącu mam około 10 dni, które od rana
spędzam w teatrze. W kolejnych dniach
nadrabiam zaległe tematy i odrabiam bieżące
lekcje. Dzięki nauczycielom, którzy pozwalają
mi w późniejszym czasie nadrobić zaległości,
mogę realizować swoją pasję.

RK: Masz jakieś zwierzęta w domu?
JK: Mam dwa koty - Ami i Iryska.
RK: Jakie masz marzenia?
JK: Chciałabym pojechać na Eurowizję junior
i ją wygrać.

RK: Czy śpiew zawodowy widzisz w swojej
przyszłości?

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów
Julii Kołodziejak.

JK: Na razie bardzo podoba mi się gra w teatrze,
ale w przyszłości jeszcze pomyślę, czym się
zajmę. Ostatnio byłam w studio dubbingowym
i podkładam głos do filmów, między innymi

Wywiad przeprowadziły: Magda i Oliwia

Recenzja filmu „Mały Książę”
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Film animowany ,,Mały Książę”
w reżyserii Marka Osborne’a powstał
w 2015r. Animacja także była emitowana
przez ,,Kino Świat”, a obecnie jest
dostępna
na
różnych
stronach
internetowych.

ciekawa historia.
Według mnie nie
dałoby się zrobić tego lepiej. Bardzo
polecam obejrzeć tę animację razem z
rodziną.

Ogólne wrażenie z filmu jest bardzo
dobre. Moją uwagę przyciągnęła bardzo
ciekawa fabuła, która powstała na
podstawie książki Atonie’a de SaintExupery`ego ,,Mały Książę”, oraz
muzyka, dzięki której film jest podobny
do musicalu. Moim zdaniem reżyser
zrobił kawał dobrej roboty, film ma
świetną fabułę; dobrą animację oraz jest
kontynuacją książki ,,Mały Książę”.
Zgadzam się z ocenami krytyków,
film zrobiono bardzo ciekawie oraz jest
świetny dla najmłodszych.

Kuba Jaroszkiewicz

Film animowany ,,Mały Książę’’
bardzo mi się podobał. Wspaniała i
bardzo dopracowana animacja oraz

Recenzja książki „Harrym Potterem i kamień filozoficzny”
J. K. Rowling zanim wydała Harrego
Pottera, napisała jeszcze dwie powieści, których
nigdy nie opublikowała. Zanim jej książka
została wydana, odrzuciło ją aż 12 wydawnictw.
Tłumaczyły się tym, że powieść ta nie będzie
przynosić zysków, ponieważ rodzice głównego
bohatera umierają na samym początku książki,

a sama fabuła jest bardzo skomplikowana.

Jednak autorka nie poddawała się
i razem ze swoim agentem szukali wydawcy
przez ponad rok. W końcu pisarkę pod swoje
skrzydła wzięło wydawnictwo Bloomsbury
Publishing. 26 czerwca 1997 roku ,,Harry Potter
i kamień filozoficzny”, liczący 326 stron, po raz
pierwszy ujrzał światło dzienne. Książka
błyskawicznie podbiła serca czytelników. I tak
w duży skrócie powstała powieść, która cieszy
się ogromną popularnością od ponad 22 lat.

matki, jest nadal zazdrosna o to, że to nie ona
poszła do Hogwartu. Wuj natomiast nigdy nie
dogadywał się z rodzicami głównego bohatera,
więc również nie było mu na rękę wychowywać
ich syna.
Harry był w szkole gnębiony, a w domu
traktowany
jak
służący.
Jego
życie
zdecydowanie nie należało do najłatwiejszych.
Jednak krótko przed jedenastymi urodzinami
chłopca
wydarzyło
się
coś
zupełnie
niespodziewanego.
Do
Harrego
zaczęły
napływać listy. Wujostwo próbowało zataić je
przed chłopcem, jednak pewnego dnia do
głównego
bohatera
przyjeżdża
gajowy
Hogwartu Rubeus Hagrid i opowiada mu o
szkole magii i czarodziejstwa. Chłopiec odkrywa,
że jest czarodziejem i jedzie wraz z Hagridem do
Londynu kupić wszystkie rzeczy niezbędne do
nauki w Hogwarcie. Mam nadzieję, że kogoś
zafascynuje ten magiczny świat, tak jak mnie
zaciekawił przed laty.

Książka opowiada o chłopcu, który jest
sierotą i wychowuje się z wujostwem i kuzynem
Dudleyem. Harry nie dogaduje się ze swoimi
krewnymi, ponieważ jego ciotka, siostra jego

Tosia

7 tradycji wielkanocnych
1. 7 dni przed Wielkanocą odbywa się tak zwana Niedziela Palmowa. W czasie niedzieli palmowej
wiele osób składa bukiety, które następnie są nakrapiane wodą święconą.
2. Parę dni przed Wielkanocą idzie się do kościoła z koszyczkiem wielkanocnym. Znajdują się
w nim między innymi jajka, pisanki, sól i pieprz.
3. Jedną z najbardziej znanych tradycji wielkanocnych jest malowanie pisanek. Pisanka jest
to jajko pomalowane, bądź zabarwione na różne kolory.
4. Następnego dnia po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa obchodzimy lany poniedziałek.
Tego dnia ludzie oblewają się wodą.
5. W środę popielcową zaczyna się 40 dniowy okres postu. Kończy się on w Wielkanoc.
6. Rzeczą, która musi się znaleźć na Wielkanocnym stole, jest obowiązkowe jajko oraz potrawy
z nim w roli głównej
7. Przed ucztą oczywiście jest czytany fragment z Biblii.
Sebastian
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Ogłoszenia
Wiosenna przerwa świąteczna: od 14.04.2022 do 19.04.2020 😊
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