
„Marzę o ...” 
 
Ja i Ola marzymy o tym, by wkrótce było lato, bo kochamy słońce i ciepło. 
Cieszymy się kiedy rosną pachnące kwiatki i jest zielono wokół nas. Chciałybyśmy 
pojechać do takiego kraju, w którym morze jest błękitne, a plaże mają czysty, 
złocisty piasek. Cały dzień pływałybyśmy, a na obiad jadłybyśmy kolorowe zimne 
lody. Marzymy również o tym, żeby na świecie panował pokój i wszystkie dzieci 
były radosne i uśmiechnięte tak, jak my. 
 

Natalka Radziewicz 
Ola Kostka 

 
„Podróż w przyszłość” 
 
Moim marzeniem była podróż w przyszłość. Pewnego razu stało się tak, że 
wybrano mnie, bym przetestował machinę czasu. Ustawiłem ją na rok 2500. 
odbyło się to tak. Kazano mi wejść do tego wynalazku. Później profesor uruchomił 
machinę i już przenosiłem się w czasie. Leciałem dobry kwadrans, no i w końcu 
wylądowałem cały i zdrowy. Nic nie było takie, jak sobie wyobrażałem. Budynki 
wielkie jak wieża Eiffla. Auta były napędzane wodą, że aż oczu od nich nie 
mogłem oderwać. Po kilkunastu godzinach wróciłem do prawdziwego życia. 
Opowiedziałem wszystkim o swoich niesamowitych przygodach. 
 

Adrian Grzesiak 
 

„Jestem śnieżną gwiazdką” 
 
Gdybym była śnieżną gwiazdką, to spadłabym na ziemię po to, by dzieci mogły 
lepić bałwana, rzucać się śnieżkami i zjeżdżać na sankach. Kiedy zbliży się wiosna 
i zaświeci słonko wyparuję do nieba, aby znaleźć się na ziemi w postaci 
cieplutkiego deszczu, który ożywi kwiaty, drzewa, zieloną trawę. Bo tak 
naprawdę jestem z Wami przez cały rok, tylko pod różnymi postaciami. 
 

 
Marysia Kunert 

 

 

„GAZETKA 
DZYŃ DZYŃ DZYŃ” 

 

 
 

To już 3 numer naszej gazetki! 
Tym razem numer specjalny pod hasłem 

„Wyobraźnia nie zna granic” 
 
 

W bieżącym numerze: 

- Wywiad z panią Teresą Maćkowiak 

- Dowiecie się, co na temat wyobraźni sądzi Pan Twardowski 

(ten z Księżyca) 

- Możecie skorzystać ze wskazówek podróży w przyszłość lub 

przeszłość 

- UWAGA!!! UWAGA!!!! W środku dodatek specjalny 

 

ZAPRASZAMY!!! 
 

Odpowiedzialne: Barbara Jania, Alicja Komorowska 
Grafika komputerowa: Mirosława Szostakiewicz 

Korekta: Jolanta Belka 
 

„Gazetka Dzyń Dzyń Dzyń”, Nr 3, Wrocław, kwiecień 2006r. 



„Moja praca nad machiną czasu” 
Nad wehikułem czasu pracowałam miesiąc. To była bardzo ciężka praca, ale było 

warto. Postanowiłam sprawdzić swój wynalazek i wpisałam datę: 14.12.2006 
potem wzięłam oddech i wcisnęłam klawisz: ENTER. Przez chwilę spadałam, 

widziałam wokół siebie kolorowe, wirujące światła. Na chwilę zrobił się ciemno, a 
potem znalazłam się w szkole, w jednej ławce z Kasią Bastą. Ojej, jak dużo tutaj 

się zmieniło! Natalka Radziewicz ścięła włosy, a Michał Zapaśnik przerósł Olę 
Kostkę. Jesteśmy w czwartej klasie. Każdego przedmiotu uczy inny nauczyciel. 

Mamy nową wychowawczynię. Musimy się bardzo dużo uczyć. Postanawiam 
wracać do swojej ulubionej III klasy i naszej pani. Na szczęście wehikuł czasu 

przywiózł mnie z powrotem. 
Kamila Erd kl.III 

 
 
 
 

„W niedzielę zamienię się” 
 
W niedzielę zamienię się w odlotową agentkę. Będę ratować świat przed                                 
niebezpieczeństwami. Pomogą mi w tym Alex (Asia) i Clover (Kamila). Ja – Sam,         
jestem dowódcą naszej grupy. Nasz dyrektor Jerry daje nam różne sprzęty, 
takie jak: laserowa szminka, odrzutowy plecak, atomowe buty, kostium nurka i 
inne. Kiedy siedziałyśmy w szkolnej stołówce Jerry zadzwonił do nas i powiedział,  

że musimy jak najszybciej się u niego zjawić. Pojechałyśmy, a na 
miejscu okazało się, że jakiś człowiek chce zamrozić cały świat. 
Jak najszybciej ruszyłyśmy. Gdy dotarłyśmy do mrocznego 

laboratorium profesora Edmunda, Clover 
powiedziała: Zniszczę sobie nowe buty! Gdyby nie 
nasza grupa, to cały świat byłby w lodzie i śniegu. 
Szkoda, że tylko dzisiaj mogłam się zamienić w 
odlotową agentkę.  

Kasia Basta kl.III 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Twardowski szlachcic polski, który wedle podania zaprzedał duszę diabłu, 
jest głównym bohaterem kilku baśni i legend, z których niemal każda 
przedstawia odmienną historię. Pan Twardowski zgodził się specjalnie dla 
naszych czytelników zdradzić całą prawdę.  

- Witam Pana bardzo serdecznie. Jestem dziennikarką gazetki „Dzyń dzyń 
dzyń” i chciałabym przeprowadzić z Panem wywiad. 

- Ja również serdecznie witam. Cieszę się, że w końcu ktoś przypomniał 
sobie o mnie. Już dawno nie udzielałem wywiadu. Minęły już dwa lata 
mojej sławy. Ha, ha! Teraz dzieci wolą oglądać telewizję, niż czytać i 
uczyć się historii. 

- Zapewniam Pana, że w naszej szkole jest inaczej. Ale przejdźmy do 
pytań. Nasi czytelnicy są ciekawi, dlaczego właściwie sprzedał Pan duszę 
diabłu? 

- To długa historia. Już od małego interesowały mnie sprawy niezwykłe, 
związane z magią i wiedzą. Jednak nigdy nie miałem tylu ambicji, by 
samemu zdobywać wiedzę i uczyć się. Pewnego  wieczoru szedłem lasem i 
nagle zza drzewa wyłonił się diabeł. Pamiętam, że nieźle mnie wtedy 
nastraszył. Podpisaliśmy umowę, że w zamian za wielką wiedzę i 
znajomość magii zaprzedam mu duszę. I tak to właśnie było. 

- Czy naprawdę miał Pan zamiar dotrzymać umowy?  
- Nie miałem zamiaru dotrzymać umowy. Zanim diabeł zabrał moją duszę 

musiał spełnić 3 życzenia. Haczyk polegał na tym, że zabrać moją duszę 
diabeł mógł tylko w Rzymie. Jednak wcale nie miałem zamiaru tam jechać. 

- Dlaczego diabeł wyskoczył z kielicha w karczmie, kiedy Pan się dobrze 
bawił? 

- Ponieważ ta karczma nazywała się „Rzym”. Nie o to mi chodziło, ale 
trudno. Miałem pojechać do Rzymu, przecież to miasto, a ja byłem w 
karczmie. 

- Przestraszył się Pan widząc diabła? 
- Wcale się nie przestraszyłem, raczej zdziwiłem. Wyskoczył z kielicha i 

zaczął rosnąć. Potem mówił mi, że miałem przyjechać do Rzymu rok po 
naszej umowie, a minęło 7 lat. 

- To chyba wszystko, o co chciałam Pana zapytać. Serdecznie dziękuję za 
wywiad. 

- Ja również. 
- Do widzenia!  

Asia Kaleta kl.III 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mój wehikuł czasu” 
 
Jeśli chcesz uruchomić tę machinę, to najpierw (widzisz ten zegar nad lustrem?) 
wpisz rok, miesiąc i dzień licznikiem, który jest obok korbki, a to wszystko 
pojawi się na zegarze. Pokręć korbką, szybko wskocz do lustra, a wylecisz drugą 
stroną. W ten rok, miesiąc i dzień, który napisałeś.  
 

Tomek Królicki kl.III 
 
„Kraina Hunda – Hunda” 
W piątek rano nasza pani weszła do klasy i oznajmiła, że jedziemy na wycieczkę 
do krainy Hunda – Hunda. Przed szkołą stały nasze kosmiczne pojazdy, 
zaopatrzone w hipersilniki. Po godzinie byliśmy na miejscu. Zobaczyliśmy 
kolorową polanę, a na niej mnóstwo śmiesznych domków. Obok każdego stała 
fontanna, tryskająca sokiem pomarańczowym. Po chwili pojawiły się trzy ludziki. 
Nazywały się: Hundek, Gundek i Kundek. Zaproponowały nam wspólną zabawę. Na 
początku skakaliśmy przez „wężową skakankę”, a póżniej graliśmy w piłkę. 
Poczęstowały nas deserem zrobionym z tęczowych paseczków i płatków róż. 
Wieczorem odbył się pokaz sztucznych ogni. 
To była bardzo udana wycieczka do krainy Hunda – Hunda. 
 
Wywiad z panią Teresą Maćkowiak. 
 

1. - Dzień dobry pani. 
- Dzień dobry. 
2. - Jesteśmy uczennicami klasy III, czy zgodzi się pani udzielić nam 

wywiadu do szkolnej gazetki? 
- Oczywiście, z przyjemnością. 
3. - Co sądzi pani o wyobraźni dzieci? 
- Myślę, że jest bardzo bogata i ciekawa. Dzięki wyobraźni, dzieci mogą 
spełnić swoje marzenia. 
4. - Czy zadaje pani uczniom wypracowania na ten temat? 
- Oczywiście, zadaję w wielu klasach ten temat. 
5. - O czym wtedy piszą uczniowie? 
- Piszą, jak wyobrażają sobie bohaterów książkowych, dopisują ich dalsze 
losy. 
6. - Kiedy była pani dzieckiem, jak wyobrażała pani sobie dorosłe życie? 
- Wyobrażałam sobie, że będzie bardzo ciekawe. 



7. - Czy lubi pani podróżować? 
- Uwielbiam, zwiedziłam wiele zakątków Polski i Europy. 
8. - Czy wybrałaby się pani w podróż kosmiczną? 
- Raczej nie, gdyż sfery kosmosu mnie nie interesują. 
9. - Jak wyobraża pani sobie przyszłość? 
- Żyję teraźniejszością i nie myślę o tym, co mnie w przyszłości czeka. 
10. - Przyszłość, komputery, wirtualny świat, czy sięgniemy wtedy po 

książki? 
- Komputery i wszelkie nowości techniczne nigdy nie zastąpią książek. Dzięki 
nim wzbogacamy nasz świat myśli i uczuć, rozbudzamy wyobraźnię. 

 
Na zakończenie naszej rozmowy prosimy o kilka krótkich odpowiedzi. 

1. - Pani ulubiony pisarz? 
- William Wharton. 
2. - Ulubiony film? 
- Każda komedia z Luisem de Funes. 
3. -Gdzie spędza pani wakacje? 
- Nad morzem. 

 
Bardzo dziękujemy Pani Teresie Maćkowiak za udzielenie wywiadu. 

Dagmara Dzirba 
Marta Ziółko 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Marzenia, jak ptaki, szybują po niebie” 
 
Koniecznie przeczytajcie ten numer gazetki „od deski do deski”, a humory się 
Wam na pewno poprawią. Oto marzenia Waszych koleżanek i kolegi z klasy III. 
 
„Sen o marzeniach” 
 
Marzenia to jak bajka. Nie wszystkie się spełniają. Warto jednak je mieć. 
Wtedy jest nam weselej. Więc oddaj się marzeniom i marz, marz... 
 

Ewa Pudełko 
 
 


