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Góra grosza
W naszej szkole organizowana jest akcja
Góra grosza, trwa od połowy grudnia do 20
stycznia. Uczniowie klas od 1 do 6
wrzucają grosze do skarbonki. Pieniądze 
uzyskane ze zbiórki , będą przeznaczone
na paczki dla  dzieci z  naszej szkoły.
Biorąc w niej udział  uczniowie pokazują,
że widzą słuszny cel i potrafią wiele
zdziałać.
Gwiazdka dla zwierzaka
Od początku grudnia do 12 stycznia trwała
 zorganizowana przez Samorząd  Szkolny
akcja Gwiazdka dla zwierzaka. W tym
czasie zebrano żywność i koce dla
zwierząt ze schroniska. Tata Pauliny Sitarz
zawiezie zgromadzone rzeczy do
krakowskiego schroniska dla zwierząt.

Nad sprawnym przebiegiem obu akcji
czuwały panie Magdalena Brożyna i
Dagmara Palka                      /N. Stanek/

.

SZCZYPTA HUMORU
Nauczycielka pyta największego
lenia w klasie :
- Jakim zwierzęciem chciałbyś być ?
- Wężem!
- A dla czego ?
- Bo on leży , a mimo to idzie ...

.
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Biblioteczny zaułek

Felix, Net i Nika – Rafał Kosik

To bardzo ciekawa lektura dla moli książkowych,
którzy szukają większych wyzwań. Ten cykl książek
opowiada o trójce nastolatków. Ta trójka przeżywa
różne ciekawe i fantastyczne przygody. 
Cykl składa się z 14 tomów. Ta książka należy do
gatunku SF, czyli Science Fiction. Tytuł mówi nam, że
bohaterami tej książki są Felix, Net i Nika . Felix
uwielbia tworzyć roboty, Net jest w informatyce sto
razy lepszy od nauczyciela, a Nika jest czarownicą.

Zachęcamy gorąco do przeczytania tej książki!!!

Adam Wytrwał i Martyna Wnęk

Sylwester na świecie

31 grudnia obchodziliśmy Sylwestra. Zgodnie z
tradycją czuwaliśmy do północy i składaliśmy
życzenia noworoczne. Nie zabrakło też sztucznych
ogni, 
 Sylwester 2017 najwcześniej zaczął się na Kiribati, a
najpóźniej na Hawajach. W każdym miejscu na
świecie sylwester zaczyna się o innej godzinie. Ale
dlaczego? Na świecie istnieją różne strefy czasowe,
dlatego na świecie w różnych krajach jest inny czas.
Gdy u nas jest północ na  Kiribati jest dopiero 11:00. A
w innych krajach 
14:00-Australia, 16:00-Japonia, 17:00-Chiny ,
 22:00-Moskwa , 01:00-Anglia, 03:00-Brazylia, 
06:00-USA Nowy Jork, 09:00-USA Los Angeles,
11:00-Hawaje.

Adam Wytrwał Natalia Stanek

.

SPACERKIEM PO KRAKOWIE
MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego inaczej nazywa
się Collegium Maius jest najstarszym budynkiem
uniwersyteckim w Polsce. W 1400r. król Władysław
Jagiełło przekazał zakupioną kamienicę od ławnika
krakowskiego Piotra Gerhardsdorfa (Gersdorfa) na
potrzeby Uniwersytetu. Collegium Maius, usytuowane
u zbiegu ulic Św. Anny i Jagiellońskiej jest najstarszym
budynkiem uniwersyteckim w Polsce.

Atrakcją muzeum jest grający zegar znajdujący się na
dziedzińcu Collegium. Pierwszy mechanizm zegarowy
powstał zapewne przed rokiem 1465. Zegar
współczesny uruchomiono 30 września 2000 roku.
System komputerowy uruchamia pochód postaci
historycznych.

Na stałą część ekspozycji składają się zabytkowe
wnętrza, takie jak libraria (biblioteka), stuba communis
(dawna jadalnia),skarbiec, pokoje profesorskie,
mieszkanie Jana Kantego oraz  Aula (zawierająca
cenny zbiór malarstwa).
ZACHĘCAMY DO ZWIEDZENIA WSPANIAŁEJ
EKSPOZYCJI MUZEALNEJ.

/Martynka Wnek, Adaś Wytrwał/
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