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Przepis na …Kleksografię

1.  Zrób na kartce  kleksa.
2.  Złóż  kartkę  na pół
3.  Dopisz historię 

Czy to wiewiórki 
które  się  bawią?
Tak!  A jak się wabią?
Może Julka, może Lenka,
może  Krys …o patrz  tam jest 
syrenka!
Niektóre chmury 
przypominają mi wiewióry,
ale to tylko chmury.
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IV PRZEGLĄD PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ

9 listopada uczniowie klas
1-3 uczestniczyli w
niezwykłej lekcji muzyki,
aby wspólną pieśnią
uczcić 98 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI.
Powszechne śpiewanie
rozpoczęło się od
najważniejszej dla
każdego Polaka pieśni,
czyli Mazurka
Dąbrowskiego - HYMNU
POLSKI.

 Wywiad 
 Krystianem Jagielskim 
przewodniczącym szkoły

1.  Jak się czujesz, jako
przewodniczący szkoły? 
Jest to bardzo
 odpowiedzialne zajęcie, ale
myślę, że daję radę.  

2.  Jak przeprowadziłeś
swoją kampanię
wyborczą? 
Chodziłem po klasach
przedstawiając  swoje
plany i rozdając cukierki.  

3.  Co Samorząd
zorganizował od
wyborów? 
Zorganizowaliśmy zbiór
paletek (zebrane paletki
przechowywane są u
trenera), dyskotekę
 szkolną, a teraz ma być
dyskoteka Andrzejkowa
 oraz stoisko z wróżbami. 

4. Co chcesz zmienić w
naszej szkole?  Każdego
21 dnia miesiąca nie będzie
pytania na lekcjach. 

5. Czym się interesujesz?

  Lubię uprawiać  sporty,
szczególnie interesuję się
piłką nożną. 

6. Który przedmiot
najbardziej lubisz? 
Najbardziej lubię przyrodę

.
Wywiad przeprowadzili:
Martynka Wnęk, Kinga
Wojtyś i Adam Wytrwał.

ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI 

Uczniowie klas 4-6 uczcili
Niepodległą poprzez udział
w pięknej, patriotycznej
akademii - przygotowanej
przed klasę 4A z p. Beatą
Arend. Uczniowie ukazali
nam, jak Polska została
zniewolona, a następnie po
123 latach niewoli powróciła
na mapy - odzyskała swoja
NIEPODLEGŁOŚĆ.

Opracowały: Agata
Walczak i Natalia Stanek

.

.

MK

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 2 11/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW kręgu 92

   BIBLIOTECZNY ZAUŁEK              
Charlie i fabryka czekolady  Pierwsze wydanie książki ukazało się w roku
1964.Jej autorek jest Roald Dahl. Charlie to ubogi chłopiec, który jest
szczęśliwy. Żyje w miasteczku, w którym znajduje się największa fabryka
czekolady na świecie. Fabryka Willy Wonki - najbardziej tajemnicze
miejsce.Nikt nie wie, jak Willy Wonka produkuje tak dobrą czekoladę. Aż
pewnego dnia pięcioro dzieci otrzymuje szansę poznania wielkiej tajemnicy
Willy Wonki. Dyrektor niesamowitej fabryki wypuszcza w tabliczkach
czekolady pięć złotych biletów, których znalazcy odwiedzą fabrykę,
otrzymując zapas czekolady na całe życie, a jednemu z pięciu
szczęśliwców zostanie ofiarowana nagroda specjalna. Charlie, który staje się
jednym ze szczęśliwców, wyrusza w wycieczkę swojego życia.

Charlie i wielka szklana winda  Charlie zostaje właścicielem Fabryki
Czekolady i ma w niej zamieszkać z całą rodziną. Pan Wonka zabiera ich
tam Wielką Szklaną Windą. Po drodze Winda wymyka się im spod kontroli i
pędzi jak rakieta w kosmos. Jak skończy się ich pozaziemska wyprawa?
Warto przeczytać!
Adam Wytrwał
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Spacer po Krakowie
Muzeum Lotnictwa Polskiego
Muzeum Lotnictwa  Polskiego powstało w 1964 roku na terenie byłego lotniska Rakowice – Czyżyny .
Zajmowało ono ocalałe polskie obiekty lotniskowe, w skład których wchodził duży hangar lotniczy
i zaplecze garażowo-magazynowe, zbudowane na przełomie lat 20- i 30-tych oraz dwa małe budynki
zbudowane przez Niemców w okresie ostatniej wojny.
 W związku z tym do Krakowa od 1963 roku zaczęto zwozić eksponaty lotnicze, które były już
wcześniej gromadzone z myślą o przyszłym muzeum.  W dniu 18.09.2010 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie nowego Gmachu Głównego. Nowoczesny obiekt muzealny został wybudowany w latach
2008–2010.
W muzeum jest dużo samolotów, śmigłowców, szybowców  i innego sprzętu lotniczego. Samoloty są w
pomieszczeniach i na terenie Lotniczego Parku Kulturowego. Do niektórych samolotów można
wchodzić.  Zwiedzałam to muzeum i zachęcam wszystkich do obejrzenia tej ciekawej ekspozycji.
Muzeum co roku organizuje Małopolski Piknik Lotniczy. 

Martynka Wnęk
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ŚWIAT JEST PIĘKNY -
KONTYNENTY

            Laponia
W tym numerze gazetki opowiemy o Laponii.
Laponia jest krainą leżącą w północnej części
Europy. Jej obszar podzielony jest między Rosję,
Norwegię, Szwecję oraz Finlandię. Nie można
zapomnieć o tym że Laponia jest nazywana
krainą Św. Mikołaja. Ten „kraj” ma flagę. W
Laponii jest nawet wioska Św. Mikołaja oraz jego
urząd pocztowy, w którym odbiera listy od dzieci
z prośbą o prezenty.
Na kole podbiegunowym, w Laponii, święta
Bożego Narodzenia trwają cały rok. Mikołaj
przyjmuje gości, odpowiada na listy, Rudolf pasie
się za domem.Na adres: Tähtikuja 1, Rovaniemi
96930 Arctic Circle wLaponii przychodzi ponad
pół miliona listów rocznie; Mikołaj jest rekordzistą
w liczbie otrzymywanej korespondencji.
A. Wytrwał
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