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W tym numerze m. in.: 

Noc w szkole 

Dzień Patrona Szkoły 

Dzień Książki 

Stan czytelnictwa w naszej 

szkole  

Galeria karykatury 

Festiwal Małych Ojczyzn 

Lokalnych 

Opowiadanie w odcinkach  

Dzień Sportu 

Bezpieczeństwo nad wodą 

Wywiad ze Stefano Terrazzino 

O reformie edukacji 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  2017   Nr 3 (40)                                                Gazetka dla uczniów  SP 3  w Rudzie Śląskiej       

 

PRZEPIS NA UDANE WAKACJE 

Gdyby wakacje trwały cały rok, 

nie docenialibyśmy ich w pełni, 

bo coś, co mamy na co dzień, 

nie jest tak pożądane jak 

rzadkość. 

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy słonecznych, radosnych, pełnych 

odpoczynku, obfitujących w nowe znajomości i prawdziwe przyjaźnie wakacji. 

 

TO JUŻ PEWNE!!! 

Będziemy ośmioletnią 

szkołą podstawową! 
więcej: s. 6. 

 

- paczka przyjaciół, 

- ogrom słooca, 

- dobry humor, 

- dużo wolnego czasu, 

- żadnych myśli o szkole, 

- zero rodziców, 

- wysypianie się do woli. 

Wszystko wymieszad i konsumowad przez całe 2 miesiące! 

REDAKCJA 

 

Rys. Nikola Sendal  VId 

 

SP3 
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Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 BEZPIECZEŃSTWO 

 

        Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą: 

1. Pływamy tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych. 

2. Jeśli źle się poczujecie - wychodzimy z wody. 

3. Widząc coś niepokojącego w wodzie - wzywamy dorosłych. 

4. Nie wolno podpływać bezpośrednio do tonącego. 

5. Tonącemu zawsze podajemy przedmiot utrzymujący się na 

wodzie 

6. Zawsze kąp się w grupie. 

7. W wodzie to tonący jest zawsze silniejszy. 

8. Na łódce, kajaku, motorówce używaj kamizelki ratunkowej. 

 
    Przestrzegaj żelaznych zasad!    

1. Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu posiłku. 

2. Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem. 

3. Nigdy nie skacz ( zwłaszcza na głowę ) do nieznanej wody. 

4. Zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna. 

5. W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna. 

6. Nie wrzucaj do wody śmieci, szkła. 

7. W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna - natychmiast wyjdź z wody. 

8. Pływając, nie oddalaj się od wyznaczonego  strzeżonego miejsca na kąpielisku. 

 Żródło: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9979,Bezpiecznie-nad-woda-MSW-apeluje-o-rozwage.html 

http://www.wopr.kazimierz-dolny.pl/bezpiecznie_nad_woda.html                                                               Przygotował: Kamil Mesjasz  z VI d 

Warto zobaczyć na wakacyjnym szlaku… 

  

Ferma Strusi. Kiełkowice, gmina Ogrodzieniec. 

Strusie na Jurze? W województwie śląskim? Tak! 

Ferma znajduje się w niewielkiej odległości  

ok. 5 km od ruin największego Orlego Gniazda - 

Zamku Ogrodzienieckiego. 

Miasteczko pszczele. Dzięgielów. 

Miasteczko prowadzi Jan Gajdacz wywodzący 

się z Goleszowa, który chętnie dzieli się swoją 

wiedzą o swojej pasji. Zaprasza więc wszystkich 

pragnących się czegoś dowiedzieć o pszczołach  

i efektach ich pracy. 

 

Przygotowała: Nikola Sendal  VI d 

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9979,Bezpiecznie-nad-woda-MSW-apeluje-o-rozwage.html
http://www.wopr.kazimierz-dolny.pl/bezpiecznie_nad_woda.html
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Z ŻYCIA SZKOŁY Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 

NASZA PATRONKA JEST Z NAMI JUŻ 10 LAT 
28 kwietnia 2017 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Uczniowie, pod kierunkiem  

p. Anny Wagner i p. Aleksandry Smolorz, przygotowali z tej okazji piękną inscenizację, która 

opowiadała o życiu naszej patronki -  Joanny von Schaffgotsch-Gryzik.  

 

 

Nasza patronka jest już z nami 10 lat, ponieważ 

to 27 IV 2007 r. naszej szkole nadano imię Joanny 

von Schaffgotsch-Gryzik i sztandar, który od 

tamtej pory towarzyszy nam zawsze podczas 

uroczystości szkolnych. To był wyjątkowy dzień.

 

 

 

Uczniowie, pod kierunkiem p. Teresy 

Szydłowskiej-Kajzer, przygotowali przedstawienie, 

które przybliżyło postać hrabiny Joanny. 

Nasz pierwszy poczet sztandarowy: od prawej Karolina 

Becher, Mateusz Stanik, Agnieszka Cyrnik (nasi 

absolwenci). Sztandar szkoły ufundowali: ówczesny 

Prezydent Miasta Andrzej Stania, p. Mariusz Furtek,  

                               ks. dziekan Józef  Mazur,  

                               Rada Rodziców SP3. 

Honorowym gościem był potomek patronki szkoły – 

hrabia Hans Ulrich  Schaffgotsch, który przyjechał 

do nas z Niemiec. 

 

Tablicę pamiątkową ufundował 

poseł na Sejm RP  

Grzegorz Tobiszowski. 
 więcej: s. 4. 

Fot. p. Anna Wagner 
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KRONIKA WYDARZEŃ Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 

Nadanie imienia naszej szkole odbiło się 

szerokim echem w mediach 

NAPISALI O NAS 

POWSPOMINAJMY 
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Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 JAK CZYTAMY 

Światowy Dzieo Książki i Praw Autorskich 

24 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji odbyła 

się w sali gimnastycznej uroczysta akademia, podczas 

której uczniowie z kółka teatralnego prowadzonego 

przez panią Joannę Muskus wystawili przedstawienie 

pt. "Calineczka". W tytułową bohaterkę wcieliła się 

Zosia Ruda z kl. VIc. W tym dniu w  bibliotece na 

czytelników czekały zagadki literackie. 

Tekst i zdjęcia: p. Anna Wagner 
 

  Czytać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej… 

Przez cały rok szkolny panie bibliotekarki monitorowały stan czytelnictwa w naszej szkole. 

Towarzyszyła im biblioteczna sowa, która zaszczycała swoją obecnością te klasy, które  

wypożyczyły najwięcej książek w danym miesiącu. Poniższe zestawienia pokazują, kto  

czyta najwięcej w naszej szkole.  

Miesiąc Klasa Nagroda 
Liczba 

wypożyczonych 
książek 

Wrzesieo 2 d 
 

23 

Październik 4 b 
 

57 

Listopad 

3 a 
 

36 

4 b 
 

26 

6 c 
 

26 

Grudzieo 2 d 
 

25 

Styczeo/Luty 3 f 
 

88 

Marzec  1 a 
 

74 

Kwiecieo 2 a 
 

38 

Maj 1 a 
 

33 

 

ZESTAWIENIE ROCZNE 

Miejsce Klasa 
Liczba 

wypożyczeo 

I 2 d 267 

II 3 d 236 

III 3 a 229 

 

Miejsce Klasa 
Liczba 

wypożyczeo 

I 4 b 188 

II 4 a 172 

III 6 c 121 

 

 

Klasy młodsze 

Klasy starsze 

  Autor: Olga Chomiuk VIb Autor: Kornelia Stemplewska VIb Autor: Marysia Trajdos  VIb 

http://sp3zaczytana.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich.html
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W marcu rudzcy radni zatwierdzili  nową sied szkół. Od 1 września 2017 

roku w mieście będzie funkcjonowad 29 ośmioletnich szkół podstawowych 

(w tym 3 specjalne), 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół 

branżowych I stopnia. 

Źródło: http://rudaslaska.naszemiasto.pl 

Nowa sieć szkół w Rudzie Śląskiej 

 

Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 REFORMA EDUKACJI 

Uczniowskim             

okiem 

Na temat reformy edukacji 

wypowiedzieli się uczniowie  

klas VI. 

- Sadzę, że zlikwidowanie 

gimnazjów i zrobienie 

ośmioletniej podstawówki to 

dobry pomysł. Uczniowie idący 

do gimnazjum uważają się za 

dorosłych i robią dużo głupstw. 

Ci, którzy idą teraz do 7. i  8. 

klasy, będą już znać swoich 

nauczycieli i kolegów z klasy. 

Będzie im łatwiej.  

Magdalena Kocznur  VIa 

 

- Podoba mi się ta reforma, 

ponieważ nie będziemy  

w gimnazjum z dziećmi, które są 

starsze od nas. Bo w sumie to 

jeszcze dzieci, które zachowują 

się jak dorośli. Nie chciałabym, 

aby moja klasa zmieniła się na 

gorszą. Nikola Sendal VId 

 

- Według mnie reforma jest 

nieprzemyślana i źle 

zorganizowana, dlatego że szkoły, 

które są małe, będą przepełnione 

i niektórzy nauczyciele stracą 

pracę. Ta reforma została za 

szybko wprowadzona w życie. 

Polski rząd nie zapytał uczniów, 

co o tym sądzą. Kamil Kaniuk VIa 

 

- Jestem zadowolona z nowej 

reformy, ponieważ nie będę 

musiała zmieniać szkoły. Przez te 

8 lat będę miała lekcje z tymi 

samymi nauczycielami i w tej 

samej klasie, do której jestem 

przyzwyczajona. Julia Buja VIa 

więcej s. 10. 
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TURYSTYKA Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 

W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się trzy 

rajdy szkolne zorganizowane przez  

p. Joannę Stefańską przy współpracy z OM 

PTTK w Rudzie Śląskiej. Propagujemy 

poznawanie piękna Beskidów i Jury 

Krakowsko- Częstochowskiej oraz czynny 

wypoczynek pod czujnym okiem 

przewodników. Na rajdy wyjeżdżamy  

w soboty. Każde chętne do wędrówek dziecko 

może „zabrać” ze sobą rodziców, rodzeństwo, 

dziadków.  Z każdej wyprawy ktoś z naszej 

ekipy wraca z nagrodą zdobytą w konkursach 

sportowych. Zmęczenie związane  

z przejściem trasy wiodącej nas do mety rajdu 

zawsze szybko mija. Wracamy uśmiechnięci  

i radośni, bogatsi o nowe doświadczenia  

i silniejsi fizycznie. Zapraszam do udziału                                                                                                                       

w kolejnych imprezach już od września 

następnego roku szkolnego. Życzę udanych 

wakacji! Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte 

na poznawanie piękna przyrody!  

          Wicedyrektor szkoły Joanna Stefańska                                                                                         

 

 

 
Fot. p. Joanna Stefaoska 
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„Szkoła do poduchy”, czyli noc w szkole 

NIE TYLKO EDUKACJA Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 

Czy to możliwe żeby uczniowie chcieli spędzić całą noc w szkole? Wydaje się to nie do pomyślenia? 

A jednak... 

Z dnia 12 na 13 maja 2017 r. klasy III d i III f wraz  

z opiekunami spędziły noc w szkole i wcale nie była to 

dla nich kara tylko wspaniała zabawa. 

Spotkaliśmy się o godzinie 18.00. Po pierwszych 

okrzykach zachwytu i radości wyrażonej licznymi 

piskami przystąpiliśmy do przedstawienia regulaminu 

naszej szalonej nocy. Szybko się zintegrowaliśmy już 

przy pierwszej wspólnej zabawie. Każda zabawa 

powinna być także nauką – także nasi uczniowie 

podczas tej nocy uczyli się ratować innych, realizując 

tym samym część programu profilaktycznego 

przeprowadzanego w naszej szkole „Ratujemy  

i uczymy ratować”. Następnie podzieleni na grupy 

brali udział w grze terenowej, szukali ukrytych zadań, 

do których przystępowali z wielkim zaangażowaniem. 

Uczniowie zmagali się z zadaniami ruchowymi, 

plastycznymi i językowymi. Dzieci nie poległy nawet 

podczas wykonywania zadań logicznych, każda z grup 

udowodniła, że nauka nie idzie w las. Po zabawie 

terenowej spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie 

podsumowaliśmy efekty naszej pracy, a następnie 

przygotowaliśmy miejsce noclegu. Wszystko zostało 

już przygotowane i nagle okazało się, że kiszki marsza 

nam grają i to nie na żarty, więc skierowaliśmy się  

w stronę naszej szkolnej stołówki, gdzie chętne mamy 

oraz nasza wspaniała pani kucharka przygotowały dla 

nas przepyszną kolację. Po kolacji nastał czas na 

wieczorną toaletę oraz piżamy. Gdy już wszyscy byli 

gotowi ruszył pokaz „Bajek staro-grajek” Dzieci 

czytały i oglądały bajki z tamtych lat….  

A o 22.30 nastała cisza nocna. 

A rano? Pobudka…. Miło było nam wstać w tym 

gronie. Poranna toaleta, sprzątanie, pakowanie, 

wspólne śniadanie, pożegnanie i o godzinie 9.00 

musieliśmy opuścić szkołę. Nigdy wcześniej tak nas  

to nie zmartwiło. 

Szkoła okazała się nie tylko miejscem nauki, ale także 

zabawy i rozrywki lepszej od komputera czy telewizji. 

 

 



 
9 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 NIE TYLKO EDUKACJA 

 

Głównym celem imprezy, obok integracji uczniów oraz umacniania więzi koleżeńskich, było pokazanie szkoły 

od innej, mniej oficjalnej strony. W pracy dydaktycznej i wychowawczej, przyjazne, pozytywne nastawienie, to 

połowa sukcesu. Szczególnie w przypadku uczniów klas III, którzy już za chwilę rozpoczną nowy etap, 

niezbędne są rozmaite działania, które zminimalizują lęk, stres czy inne bariery utrudniające dziecku 

odnalezienie się w nowej sytuacji. Nauczycielom i wychowawcom bardzo zależy, aby nasi uczniowie lubili 

swoją szkołę, chętnie do niej przychodzili, by była dla nich zarówno miejscem rozwoju, jak i przyjemnego, 

beztroskiego dzieciństwa. Mamy nadzieję, że atmosfera zabawy, akceptacji i życzliwości, która towarzyszyła tej 

imprezie, pozwoliła uczniom jeszcze bardziej polubić szkołę,  odnaleźć tu swoje miejsce i traktować szkołę jak 

drugi dom. 

 

Zamiast złotej rybki… aksolotl? 
Jest gatunkiem endemicznym, co oznacza, że 

występuję tylko w jednym miejscu na świecie, 

jest to jezioro Xochimilco w Meksyku.  Na 

szczęście w niewoli rozmnaża się dość dobrze.  

Może oddychać poprzez skrzela oraz przez 

płuca. Długość życia wynosi nawet 15 lat! 

Osiąga 15-30 cm długości. Na dno akwarium 

najlepiej dać piach, zniwelujemy wtedy ryzyko 

połknięcia jakiegoś żwiru i zaczopowania gada. 

Niestety, przy polowaniu są dosyć nieporadne  

i chwytają wszystko, co im wpadnie w paszczę, 

kawałki kamieni też. Jest to płaz prowadzący 

nocny tryb życia, więc w kwestii oświetlenia 

nie ma specjalnych wymagań. Jest żarłocznym 

drapieżcą, można karmić go różnymi 

zwierzętami karmowymi, jak np. karaczany,  

 
źródło:smakterrarium.pl 

 

świerszcze, dżdżownice lub też ryby. Sporadycznie podaje się 

granulowany pokarm dla ryb. Trzeba uważać, aby nie przekarmiać, 

bo te płazy naprawdę nie mają umiaru. 

 
Przygotowała: Nikola Sendal  VI d 

Fot. p. Joanna Stefaoska 

Przygotowała: p. Aneta Lis 
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Opowiadanie w odcinkach 
Częśd III ostatnia 

W tym momencie mój nowy przyjaciel zapytał: 

- Może opowiemy coś o sobie? Mam ośmioro 

starszego rodzeństwa i tatę. Uwielbiam piłkę nożną, 

koszykówkę i piłkę podwodną. A ty? 

- Jestem jedynakiem. W tej chwili Oliwier zrobił 

dziwną minę, a ja do dziś zastanawiam się 

dlaczego. Mam wspaniałą mamę, ale taty nie 

mam… Zginął, ratując mi życie. Starałem się nie 

płakać, ale nie bardzo mi to wychodziło.  

- Twój ojciec nie zginął przez ciebie, on zginął dla 

ciebie. Moja mama też umarła, dla mnie, dając mi 

życie. Pamiętaj o tym – z przejęciem wyjaśnił mi 

Oliwier.  

- Nigdy tak o tym nie myślałem…  

Mój przyjaciel uśmiechnął się tajemniczo i dodał: - 

Nie zapomnij! 

Zamknąłem oczy i po policzkach popłynęły mi łzy, 

ale te nie wyrażały smutku i bólu, tylko ulgę  

i radość. Kiedy je otworzyłem, znów znalazłem się 

w swoim pokoju, głowa mnie już nie bolała, więc 

wstałem z łóżka, podszedłem do okna, popatrzyłem 

w niebo i szepnąłem „dziękuję”. Musiałem 

przenieść się w czasie, aby to zrozumieć, 

powiedziałem sobie w duchu.  

          Od tamtego wydarzenia sporo się zmieniło, 

mam wielu kolegów i koleżanki, zaprzestałem 

nieustannego czytania książek, częściej spotykam 

się z ludźmi i oczywiście nie czuję tego żalu, co 

kiedyś. Dziś jestem już dorosłym mężczyzną, który 

nigdy nie zapomni tego uzdrawiającego snu. 

                             KONIEC 

Ewa Chrołowska 

Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 NASZA TWÓRCZOŚĆ 

 

- Osobiście uważam, że likwidacja 

gimnazjum jest niepotrzebna i robi tylko 

zamieszanie, ponieważ nie dość, że bardzo 

dużo pieniędzy zostanie na to przeznaczone, 

to pomiędzy pierwszoklasistą, który ma 7 lat 

i ósmoklasistą, który ma lat 15, jest za duża 

różnica wieku. Poza tym wolałabym pójść 

do gimnazjum. Mieć nową klasę, nauczycieli 

i wychowawcę.  

                                     Uczennica kl. VI 

- Jestem zadowolona z nowej reformy, 

ponieważ nie chcę odchodzić i zostawiać 

mojej klasy. Bardzo się do nich 

przywiązałam, ale boję się trochę egzaminu 

w ósmej klasie.  

                           Uczennica kl. VIa 

- Nie jestem zadowolona z nowej reformy edukacji, 

ponieważ chciałabym chodzić do gimnazjum. 

Moglibyśmy wtedy więcej i mielibyśmy możliwość 

poznania nowych ludzi i nowego otoczenia. Jeśli 

można by było, cofnęłabym czas… 

                                             Marta Badura VId 

Uczniowskim okiem 

Rysuje Ewa Chrołowska z VId 

 

 

 

Kamil Mesjasz z VI d 
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Nowinki Szkolne 3 (40)    VI 2017 Z ŻYCIA SZKOŁY 

W dniach 16 – 19 maja 2017 r. odbył się w naszej szkole XVIII 

Festiwal Małych Ojczyzn Lokalnych. Nad sprawnym przebiegiem 

całej imprezy czuwały panie: Joanna Muskus, Karina Magdziok, 

Anna Wagner. Uczniowie naszej szkoły i miasta mogli wziąć 

udział w licznych konkursach –  wiedzy,  literackich, poetyckich, 

plastycznych, recytatorskich-gwarowych, fotograficznych 

przygotowanych przez nauczycieli. Na uroczystym zakończeniu 

festiwalu laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

 
 

 

 

6 czerwca odbył się w naszej szkole rodzinny 

festyn, na który każda z klas przygotowała 

wyjątkowe atrakcje.  

Fot. Marta Badura  VI d 

Fot. p. Marcin Jendrosz 

1 czerwca odbył się w naszej szkole, jak co roku, szkolny 

dzień sportu. Po przywitaniu wszystkich przez Panią 

dyrektor i otwarciu zawodów nauczyciele wychowania 

fizycznego przeprowadzili konkurs kulturystyczny, 

który polegał na zbudowaniu najefektowniejszego 

kulturysty przy użyciu koszulki  i różnych balonów. W 

tej rywalizacji wygrała klasa VI a, a kolejne miejsca 

zajęły IVa i Va. Następne konkurencje odbyły się już na 

boisku szkolnym. Klasy I-III: skakańce, gra w klasy, 

strzał na bramkę, rzuty kulkami, stonoga, rozbierz-włóż, 

napełnianie kubka wodą. Najlepsza okazała się klasa 3. 

(zespół dzieci, które nie wyjechały na „zieloną szkołę”), 

kolejne miejsca zajęły 2d i 2c. klasy IV-VI : skoki na 

linie, zwijanie taśmy, rzut do kosza, kręcenie kołem hula 

– hop, rzuty kółkami ringo, rozbierz – włóż, rzuty hula – 

hop, napełnianie kubka wodą. Wygrała klasa 6c, kolejne 

miejsca zajęły 6d i 6b. Na zakończenie w klasach 

starszych  przeprowadzono konkurs hula – hop w kole, 

gdzie pierwsze miejsce zajęła 6c, drugie 5a, trzecie 6b, 

a w klasach  młodszych konkurs malowania kredą. Tu 

I miejsce zajęła Michalina Mestenhauser z 2d,  

II  miejsce Zuzia Buczek,  Natalia Mnich, Kinga  

 

Karwowska, Natalia Piątek z klas 3f i 3b, III miejsce 

Bartek Piechaczek i Mikołaj Socha z 1a i 2b oraz 

klasa 2b. Impreza przebiegła w miłej atmosferze  

i sportowej rywalizacji. Zwycięskie klasy otrzymały 

dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców 

na apelu porządkowym w dniu 7 czerwca 2017. 

 Przygotowała: p. Małgorzata Kalisz 
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WAKACYJNY HUMOR             

 

 

 

Rozmawiają dwie pchły: 

 - Gdzie byłaś na wakacjach?  

- Na krecie. 

Przewodnik tatrzaoski mówi 

do grupy turystów:  

- Zbliżamy się do bardzo 

niebezpiecznego miejsca. 

Wiele osób poślizgnęło się tu 

i spadło w przepaśd. Gdyby 

komuś z Paostwa to się 

przytrafiło, proszę zwrócid 

głowę w lewą stronę. Z lotu 

ptaka rozciąga się piękny 

widok na dolinę. 

Turysta ogląda w Sopocie 

pokoik do wynajęcia. 

- Miał byd pokój  

z widokiem na morze. 

- A ten obraz 

przedstawiający statek 

podczas sztormu, który wisi 

na ścianie to co?! 

List z wakacji: 

Jest pięknie. Świetnie 

wypoczywam. Bądźcie 

spokojni i nie martwcie się  

o mnie. 

PS  Co to jest epidemia? 

Na pustyni wyczerpany 

turysta pyta Beduina: 

- Jak dojśd do Kairu? 

- Cały czas prosto,  

a w czwartek w prawo. 

Źródło: internet 
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Specjalnie dla naszej gazetki wywiad 

online ze Stefano Terrazzino, 

włoskim tancerzem, piosenkarzem  

i aktorem reprezentującym  

najwyższą klasę „S” w taocach 

latynoamerykaoskich,  

przeprowadziła Marta Badura. 

M. B.: - Jakie emocje towarzyszyły Panu 

podczas udziału w programie Twoja 

Twarz Brzmi Znajomo? 

S. T.: - Różne. Ale przede wszystkim była 

to świetna zabawa. Przed występem 

czułem  stres, ale potem jak już byłem na 

scenie, wszystko układało się dobrze. 

M. B.: - W której roli czuł się Pan 

najlepiej? 

S. T.: - Hmmm…  najłatwiej mi było w roli 

Johna Travolty. 

M. B.: - Jakie ma Pan plany po Dancing 

with Star? 

S. T.: – Przede wszystkim koncerty. 

M. B. - Jaka jest Pana ulubiona 

potrawa? 

S. T.: – Oczywiście pizza. 

M. B.: - A kolor? 

S. T.: - Nie mam ulubionego, lubię różne. 

M. B.: - Czy lubił Pan szkołę? 

S. T.: – Oh! Szkoły nie lubiłem, bo byłem 

nieśmiały, dlatego było mi w niej trudno.  

M. B.: - Dziękuję  

bardzo i życzę  

powodzenia   
 

 
Zdięcie: Wikipedia 

Wyszukała: Marta Badura i A. G.  
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