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  Kiedyś byliśmy mali (na okładce)
Z okazji Dnia Dziecka, każda klasa przygotowała plakat pod wyżej wymienionym tytułe. Plakaty
przedstawiały nasze zdjęcia z wczesnego dzieciństwa. Najbardziej podobały nam się prace „z
pomysłem”. Zaliczylibyśmy do nich plakaty klas: 4c, 3b, 3a, 6d i 5 b. Klasa 4c na środku plakatu umieściła
słońce, które w wyciągniętych rękach trzyma kostkę z tytułem wystawy. Każdy z promyków zakończony
jest chmurką, a na niej – zdjęcie dziecka. Z plakatu 3 b uśmiecha się do nas stonoga. 3 a wykonała dość
duży wózek dziecięcy z uczniami w środku. Klasa 6 d wykonała jabłoń. W koronie drzewa znajdują się
jabłka, a na nich nasze podobizny.
Zdjęcia często bywały zabawne, a komentarze do nich jeszcze lepsze.
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  Konkurs wiedzy o patronie
szkoły

 
  W dniu 27 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się turniej wiedzy o
patronie – królu Władysławie Jagielle, pod nazwą „Jeden z dziewięciu”.
Formuła i zasady konkursu były oparte na popularnym telewizyjnym
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Każda z dziewięciu klas od 4 do 6 była
reprezentowana przez trzyosobowy zespół. W pierwszym etapie każda z
drużyn udzielała odpowiedzi na dwa pytania. Ten etap przeszły wszystkie
startujące ekipy. W drugiej rundzie po zaciętej rywalizacji pozostały jedynie
trzy drużyny, które wzięły udział w finale.
Finał po pasjonującej rywalizacji wygrał zespół klasy 6a, tuż za nim
uplasowała się drużyna klasy 6c, a na trzecim miejscu sklasyfikowano
ekipę klasy 6b.
  Rywalizacja w konkursie była bardzo zacięta i wyrównana, a poziom 
wiedzy uczestników – zbliżony. Wypada jedynie żałować, że zawody
rozstrzygnęły się zanim padły w nim najtrudniejsze pytania. Mimo to,
turniej należy uznać za udany, albowiem w opinii wszystkich okazał się
przyjemną formą przypomnienia wiadomości o patronie naszej szkoły.
  Paweł Korniak kl. 6b
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Dzień Patrona
Na pamiątkę koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski, co roku w naszej  szkole uroczyście obchodzony jest
Dzień Patrona.
Zgodnie z tradycją 1 marca w sali gimnastycznej spotkali się nauczyciele i uczniowie, aby godnie uczcić pamięć
Patrona. Pod pamiątkową tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze.
Następnie wszyscy udali się do kościoła Świętej Jadwigi Królowej na uroczystą mszę świętą.
W tym czasie uczniowie klasy V a i V b, pod opieką wychowawców pani Magdaleny Jabłońskiej i  pani Barbary
Oparowskiej,  przygotowywali się do występu na scenie Sali Teatralnej. Przygotowaniom towarzyszyły ogromne
emocje.
Na „Wycieczkę z Patronem” zabrali całą szkołę. Przed oczami widzów przewinął się korowód postaci
historycznych i współczesnych. Młodzi aktorzy pokazali, że królewska para polskich władców to wzór do
naśladowania, a historia wcale nie musi być nudna.
Z widzami pożegnali się słowami:

Królu Władysławie, tak Cię szanujemy, 
za Twoją obecność bardzo dziękujemy.
W dniu Twojego święta 
Kłaniamy się nisko
bądź z nami na zawsze
i bądź z nami blisko.

Za przedstawione widowisko uczniowie zostali nagrodzeni ogromnymi brawami. Spektakl na długo pozostanie w
naszej pamięci.
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Parki Krajobrazowe i Rezerwaty Przyrody 
Z okazji obchodów dnia Ziemi w naszej szkole została zorganizowana wystawa pt. ,,Parki Krajobrazowe i
Rezerwaty Przyrody okolic Krakowa". Liczne parki i rezerwaty zostały przez nas uwiecznione na plakatach.
Największą popularnością cieszył się Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy(4 plakaty). Na drugim miejscu
uplasowały się Dolinki Krakowskie i Ojcowski PN (po 3 plakaty), a na trzecim miejscu Szlak Orlich Gniazd.
Oprócz tego dowiedzieliśmy się o istnieniu takich parków jak: Dłubniański Park Narodowy, Tenczyński PK oraz
Park Rzeczny Tonianka. Najbardziej podobał nam się plakat Emilii Snopek z klasy 6d,  który prezentował Park
Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Miał on interaktywne elementy, takie jak wysuwane karteczki oraz zawierał
dużo ładnych zdjęć.

Pierwsze kroki na śniegu
W naszej szkole zorganizowano akcję ,,Pierwsze kroki na śniegu". Uczniowie z klas 4-6 mogli zapisać się
na wyjazdy na stok do Sieprawia, aby nauczyć się jeździć na nartach lub snowboardzie. Ale byli też tacy,
którzy już umieli jeździć. W akcji wzięło udział także kilku uczniów z naszej klasy. Wszystkim to bardzo
się podobało. Szkoda, że to był ostatni śnieg w tym sezonie.

                                            

Spotkanie z Jaśkiem Melą
W dniu 28.04 Janek Mela spotkał się z uczniami naszej szkoły. Opowiadał
o tym, jak przeżył swój wypadek, czyli porażenie prądem, a potem utratę
prawej ręki i lewej nogi. Niezwykle ciekawie mówił o swoich podróżach,
min. na Kilimandżaro i Elbrus. Janek założył też fundację ,,Poza
horyzonty", która niesie pomoc ludziom z niepełnosprawnością.
Przekonywał też, aby nie przejmować się większymi lub mniejszymi
ułomnościami, jakie w sobie dostrzegamy. Jaśka Meli można słuchać
godzinami, potrafi zmotywować jak nikt inny, a taka motywacja jest bardzo
potrzebna!
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   Fizyk On
Dnia 18 marca (to jest, w sobotę) pojechałam z grupą uczniów z naszej szkoły (Natalia Dudziak, Paweł Korniak,
Oskar Socha, Krzysztof Zdebski i Jakub Grygorowicz) i panią Borowską do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 na
warsztaty pt ,,Fizyk On" Festiwal Fizyki.
Na pętli Krowodrza Górka wsiedliśmy do tramwaju nr 18 i dojechaliśmy nim na przystanek koło teatru Bagatela.
Następnie poszliśmy w kierunku liceum. Kiedy dotarliśmy na miejsce, udaliśmy się na wykład pt ,,Fizyka w
gwiezdnych wojnach". Pan nauczyciel mówił nam ciekawe rzeczy na temat np.: laserów, mieczy świetlnych itp.
Po wykładzie uczestniczyliśmy w różnych doświadczeniach. 
Do jednego z nich potrzebna była plastikowa butelka, kartka papieru i zapałka. W butelce umieszczone zostały
umieszczone potargane kawałki papieru i zapalona zapałka, a na górze butelki umieszczone było jajko. Po jakimś
czasie z jajka wypłynęła jego zawartość. Kolejne doświadczenie odbyło się również z użyciem butelki
plastikowej. Po wypełnieniu butelki wodą wsadziliśmy do niej nurka. Kiedy butelka była naciskana, nurek spadał
na dół butelki. Po zajęciach mieliśmy poczęstunek. Po nim można było wziąć udział w różnych turniejach i
dodatkowych doświadczeniach.
Ja udałam się na turniej logiczny. Rozwiązywałam ciekawe łamigłówki i myślałam nad odpowiedziami logicznych
zadań. W nagrodę za udział w turnieju dostałam bilet do parku wspinaczkowego ze zniżką i długopis. 
Dwie kilkuosobowe grupy z naszej szkoły wzięły udział w turnieju fizycznym. Jedna z grup zajęła drugie miejsce,
za to otrzymała dla szkoły drona.
Ten dzień był bardzo ciekawy. Zdobyłam wiele cennych informacji, o których wcześniej nie wiedziałam. Była to
dla mnie wspaniała zabawa połączona z nauką.

Ania Hajduk 5a

Konkurs z okazji
pierwszego dnia wiosny
W tym roku świętowaliśmy nadejście wiosny
przygotowując wiosenne kompozycje kwiatowe.
Uczniowie każdej klasy przynieśli hiacynty, żonkile,
tulipany, prymulki i bratki. Jest piękny, biały kosz
kwiatów 4B, pomysłowo pomalowana skrzynia z
bratkami od 6D i cała masa innych. Przy okazji, nasze
klasy również zapełniły się wiosennymi kwiatami.

Co w ulu brzęczy?
W kwietniu odbyły się lekcje z pszczelarzem. Dzieci
dowiedziały się szczegółów z życia tych pracowitych
stworzeń. Zapoznały się z obowiązkami hodowcy
pszczół i posmakowały różnych rodzajów  miodu.
Można było kupić sobie słoiczek pyysznego miodku do
domu. Smakował Wam? Nam bardzo.
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     Tadeusz Kościuszko - bohater
  Nasza zwycięska ekipa wzięła udział w konkursie „Tadeusz
Kościuszko – symbol walczącej Polski i obrońca Ameryki. Przymierze
polsko-amerykańskie”, organizowanym przez SP nr 113. W Konkursie
wiedzy nasz zespół w składzie Paweł Korniak, Kacper Barnaś i Mateusz
Janczur zdobył II miejsce. W konkursie recytatorskim dla klas I-III „Z
zabawy nauka” Patrycja Farbaniec zdobyła I miejsce, a Weronika
Marchewka otrzymała III miejsce w konkursie recytatorskim „Polaków
drogi do wolności” dla klas IV-VI.
Braliśmy też udział w konkursie „Śladami Tadeusza Kościuszki –
fotoreportaż”, organizowanym przez NSZZ Solidarność i Bibliotekę
Wojewódzką. Zofia Szewczyk i Maciej Pipień zdobyli I miejsce.

Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie
Piękną akademię poświęconą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowały klasy 4a i 4c. 
Przenikało się w nim kilka planów czasowych. Byliśmy w studio telewizyjnym, gdzie na ekranie wielkiego
telewizora prezentowali się Spikerzy - Amelia Bartyzel i Joachim Hanarz. Za chwilę przenosiliśmy się do XVIII
wieku, aby spotkać personifikacje trzech mocarstw zaborczych. Były one ubrane w ładne, kolorowe sukienki - aż
trudno uwierzyć, że miały tak okrutne plany wobec Polski.
Duża grupa patriotów starała się uratować naszą Ojczyznę przed upadkiem, szukali drogi poprzez reformy
wewnętrzne, szukali pomocy za granicą. Ale nawet Robespierre nie pomógł. Choć bardzo ładnie prezentował się
na scenie w białej peruce z epoki.
Historii jednak nie da się zmienić, i dlatego wysłuchaliśmy o rozbiorach i upadku Rzeczypospolitej. Ale symbolem
miłości do Ojczyzny, chęci jej ratowania pozostaje do dziś Konstytucja Trzeciego Maja - najbardziej nowoczesna
w owym czasie ustawa zasadnicza.
Spektakl umocnił w nas niezwykle patriotyczne uczucia.
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Konkurs Czytelniczy 
Jak co roku, nasza szkoła zorganizowała konkurs
czytelniczy. Tym razem nosił on tytuł Zaopiekuj się
mną. Finaliści pojawili się w naszej szkole w galowych
strojach, aby napisać test o przeczytanych lekturach.
Jednocześnie przynieśli własnoręcznie wykonane
prace plastyczne. Najbardziej podobała mi się praca
Patrycji Baran z SP 101 pt. „Świnka morska Monia”.
Praca, wykonana z różnorodnych tkanin, łatwo rzuca
się w oczy, ponieważ jest dość duża. Główny obiekt
został umieszczony na drewnianym tle, co nadaje
pracy japońskiego kolorytu. Mateusz Rokita

Uszyte pieski
Dużo radości sprawiło szóstym klasom zadanie,
którego nauczyli się na technice. Trzeba było uszyć
własną przytulankę - pieska jamniczka z filcu. Pani
dokładnie wytłumaczyła, jak to zrobić. Dostaliśmy
odpowiednie szablony, a jednak ... pieski różniły się od
siebie. Każdy okazał się absolutnie wyjątkowy,
niepowtarzalny, bo uszyty własnoręcznie.

Mitologiczne zabawy
Klasa czwarta c pokazała nam postacie bogów
greckich i ich atrybuty, przebierając się za nich. To
zawsze ciekawe - poczuć się Afrodytą! Natomiast
Szymon Zawadziński otrzymał list gratulacyjny za
udział  w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W kręgu
mitów i kultury antycznej”. 
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Spotkanie z ekspertem
od grzybów !
W poniedziałek 2 października 2017r mieliśmy
możliwość uczestniczenia w  zajęciach  z krajowym
ekspertem od grzybów, który przyjechał do naszej
szkoły na zaproszenie Szkolnego Koła Ligi Ochrony
Przyrody. W czasie zajęć dowiedzieliśmy się m.in.
jakie gatunki grzybów podlegają ochronie, jak
wykorzystywane są grzyby w medycynie, na temat
profilaktyki zatruć, ale przede wszystkim jak
rozpoznawać i prawidłowo zbierać grzyby. 
Spotkanie z panem Justynem było bardzo ciekawe.

Jesienny pejzaż
Pod koniec września w naszej szkole zorganizowano konkurs na
najładniejszą pracę klasową o jesieni. Najbardziej podobał nam się plakat
klasy 1 A. Od razu widać, że długo nad tym pracowali, a efekty są
zaskakujące. W oko wpadają od razu cekinowe liście i kolorowe wiewiórki.
Bartek K. i Mateusz R.

Mnie spodobała się praca klasy 5 a. To ładny jesienny pejzaż, jak nazwa
wskazuje. Przedstawili kolorowy las, środkiem płynie rzeka obsypana
liśćmi na brzegach, na których rośnie dużo brzóz. Całość mocno
kontrastuje ze sobą.
Kacper Gądek
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Zielona Szkoła w Żywcu - klasa 4 a 
W dniach 9.06-13.06 ( piątek – wtorek) nasza klasa i klasa 6”c” były na „zielonej szkole” w Szczyrku. W trakcie
podróży zatrzymaliśmy się w Żywcu. Zwiedziliśmy stary zamek i słuchaliśmy ciekawych historii rodziny
Habsburgów, oraz oglądaliśmy wystawę wypchanych zwierząt. Mieliśmy też okazję zjeść drożdżówki przy
wielkim okrągłym stole.
  Po przyjeździe do Szczyrku, zamieszkaliśmy w pensjonacie „Sasanka” i wreszcie mieliśmy czas wolny.
  Drugiego dnia po śniadaniu wyszliśmy na spacer po leśnych ścieżkach oraz „Szlakiem Emerytów”. Wieczorem
każdy, kto chciał, mógł oglądać mecz piłki nożnej ( Polska –Rumunia).
  Niedziela była trzecim dniem naszego pobytu. Wyruszyliśmy na wielką wyprawę na mszę do Sanktuarium na
Górce, jeszcze nigdy nie cieszyliśmy się tak na widok kościoła. Po powrocie z wyprawy do kościoła
odpoczywaliśmy pensjonacie grając w gry planszowe.
  W czwarty dzień pobytu, byliśmy w siedzibie GOPR-u. Dowiedzieliśmy się tam wielu ciekawych rzeczy np.:, co
należy wziąć na wyprawę w góry, jak należy się zachować, gdy spotkamy dzikie zwierzę. Po wizycie w siedzibie
GOPR-u nastąpił długo wyczekiwany przez nas czas, czas przeznaczony na kupowanie pamiątek. Ten dzień
zakończył się wielkim ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Wtorek to ostatni dzień naszego klasowego wypadu. W tym dniu odwiedziliśmy chatę „Kawuloka”, w której pan z
humorem opowiadał nam jak się żyło dawnej i jakie dzieci się bawiły. Zwiedziliśmy też muzeum koronek w
Koniakowie, oraz mieliśmy warsztaty wełniarskie, dowiedzieliśmy się jak pasie się owce i jak robi się swetry.
  „Zielona Szkoła” minęła za szybko, podobały mi się nasze spacery i zabawy. Mam nadzieję, że za rok też
pojedziemy na taką wycieczkę.
  Amelka Bartyzel

Kopiec Piłsudskiego 
Aby zamknąć cykl wycieczek po krakowskich
kopcach, wybraliśmy się z naszą panią na Kopiec
Piłsudskiego. To najmłodszy z czterech kopców.
Potem urządziliśmy sobie ognisko w specjalnie do tego
przygotowanym miejscu. Sami zadbaliśmy o opał i
kiełbaski, tzn. przynieśliśmy je sobie. Następnie
bawiliśmy się w "tradycyjną" zabawę w chowanego.
Gdyby nie zgubiony telefon Bartka, wycieczkę można
by zaliczyć do całkiem udanych. Na szczęście, telefon
się znalazł w krzakach. Pani nie wierzyła, że Bartek go
jeszcze kiedyś zobaczy. 
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Zielona Szkoła klasy
5 b - dzień po dniu

  Uczniowie klasy 5b  wraz z wychowawcą p. Oparowską i przewodnikiem
górskim p. Kasią wyruszyli  8 maja na wymarzoną Zieloną Szkołę.
Rano po pożegnaniu rodziców pojechaliśmy do Wisły, gdzie wyjechaliśmy
kolejką linową na Soszów podziwiając krajobraz górski i jego piękne
widoki. . W Wiśle obejrzeliśmy rzeźbę przedstawiającą Adama Małysza z
białej czekolady. Pomnik nie był wysoki, jednak ważył 180 kg. Zuzanna
Duniec oraz Gabriela Synowiec 

W drugi dzień zielonej szkoły 9.05. 2017 r. wybraliśmy się do Leśnego
Parku Niespodzianek. Mogliśmy podziwiać dzikie zwierzęta, oglądać lot
drapieżnych ptaków oraz poznać ich ciekawe życie. Mieliśmy możliwość
karmienia np. kóz, saren, muflonów. Po południu na świeżym powietrzu
bawiliśmy się w gry integracyjne. Wieczorem czekała nas kolejna atrakcja
– dyskoteka, na której wszyscy się świetnie bawiliśmy. Dzień był bardzo
ciekawy, pełen niespodzianek i niesamowitych wrażeń.Weronika Główka

Po rozgrzewce poszliśmy na pyszne śniadanie. Najedzeni udaliśmy się do
Muzeum Ustrońskiego. W muzeum widzieliśmy śliczne obrazy,
eksponaty i patchworki. Zobaczyliśmy jak się wykuwa metal.
Rozegraliśmy mecz siatkówki i badmintona. Po zabawach, przy ognisku,
upiekliśmy sobie bardzo dobre kiełbaski. Najedzeni śpiewaliśmy różne
piosenki.  Następnie wróciliśmy na zajęcia plastyczne. Robiliśmy
pocztówki i pachnące  kule do kąpieli, które będą miłym prezentem dla
mam z okazji Dnia Matki. Gabriela Synowiec

Podzieliliśmy się na dwie grupy, ponieważ chcieliśmy się bawić w
podchody po Ustroniu. Jedna grupa wymyślała różne zadania dla drugiej,
rysowała strzałki, zostawiała w ukrytych miejscach koperty z dziwnymi
zadaniami, a na końcu schowała się w Pijalni Wód. Zadaniem drugiej
grupy było iść śladami pierwszej, rozwiązywać zadania, a na końcu ją
znaleźć. Wszystkie zadania udało się wykonać i wszystkim bardzo się ta
zabawa podobała. Wieczorem odbyło się oczekiwane ‘’Mam talent’’.
Gabriela Synowiec

Pojechaliśmy do Chlebowej Chaty w Brennej. Na miejscu miła pani opowiedziała nam o pszczołach, o tym jak się
robi chleb – historię ‘’Od ziarenka do bochenka’’ itp. Później jedliśmy własnoręcznie zrobione podpłomyki z
miodem, smalcem, masłem oraz piliśmy kawę zbożową. Gdy degustacja dobiegła końca poszliśmy do stodoły,
gdzie pani pokazała nam wiele narzędzi, których dawniej używano – mogliśmy m.in. młócić cepami zboże, mielić
na żarnach zboże, wsiąść na traktor itd.
Następnie zjedliśmy pyszną zupę pomidorową i udaliśmy się do Krakowa. 
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  OD SEGREGACJI NIE MA WAKACJI
Dnia 24.10 cała nasza klasa wybrała się wraz Panią Oliwią na warsztaty pt: ,, Od segregacji nie ma wakacji'' do
MPO -Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które znajduje się przy ul. Nowohuckiej. Na miejsce
dotarliśmy komunikacją miejską. Pan, który prowadził warsztaty, w przystępny i ciekawy sposób tłumaczył, na
czym polega segregacja odpadów i jak należy to robić. Za pomocą slajdów przedstawił nam, jakie są kolory
pojemników na odpady i jak zgodnie z kolorami segregować śmieci. I tak dowiedzieliśmy się, że pojemnik zielony
przeznaczony jest na szkło, żółty na plastik, niebieski na papier, czerwony na metal i brązowy na bioodpady. Pan
opowiedział nam o dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było śmieciarek i segregacji, a ludzie wyrzucali
wszystkie śmieci przez okno. W trakcie zajęć zostaliśmy podzieleni na cztery grupy, każda grupa dostała
kolorowe kartki i różnego rodzaju śmieci. Nasze zadanie polegało na przyporządkowaniu śmieci do
odpowiedniego koloru kartki. Na koniec Pan zrobił nam krótki sprawdzian, aby sprawdzić co zapamiętaliśmy z
jego wykładu. Wszystkie grupy odpowiedziały bardzo dobrze.
Bardzo podobała mi się wycieczka do MPO, ponieważ nauczyłam się jak należy prawidłowo segregować śmieci i
w ten sposób dbać o nasze środowisko.
  MAJA GROMALA  4C

Cykl 
„Spotkania z przyrodą i nie tylko”
Wycieczka do Wieliczki rozpoczęła cykl w tym roku szkolnym.
Wieliczka położona jest na południowy –wschód od Krakowa, Rynek
Górny oddalony jest w linii prostej od Rynku Głównego o 13 km. Wieliczka
rozwijała się od XIII w jako ośrodek wydobywczy, ale już w IX w
odnotowano pierwsze ślady warzelnictwa. Pierwszymi osadnikami byli
prawdopodobnie Celtowie, później wyparci przez ludność słowiańską.
Za czasów Władysława Jagiełły nastąpił rozwój terytorialny miasta.
Wieliczka znana jest z unikatowej w skali świata kopalni soli, którą rocznie
odwiedza 1 milion turystów.

W Rynku Górnym podziwialiśmy Solny Świat – malowidło 3D, które jest
malarską wizją podziemi kopalni. Jest to największe w Polsce i drugie w
Świecie po londyńskim malowidło 3D. Mogliśmy także inhalować się w
tężni solankowej, która znajduje się w sąsiedztwie szybu Daniłowicza.
Wielicką tężnię zbudowano z drewna modrzewiowego ponieważ może ono
przetrwać nawet 1800 lat, narażone na kontakt z wodą około 500 lat, jako
jedyne nie gnije w morskiej wodzie. Konstrukcja wyłożona jest tarniną do
odparowywania wody z solanki. Wdychając solny aerozol oczyszczamy
nasze drogi oddechowe. Panoramę Wieliczki możemy podziwiać z 22
metrowej wieży tężni.
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Noc Muzeów w Krakowie

To dzieło, przed którym staje się i milknie.
Niezależnie od tego, czy ktoś jest
historykiem sztuki, czy tylko jej miłośnikiem

Dama z gronostajem

Dnia 18 maja 2017 roku, o godz. 18:00 w Muzeum
Narodowym w Krakowie, przy ulicy 3 Maja odbyło się
oficjalne otwarcie wystawy „Leonardo jest tu”. Pokaz
został uświetniony przez wielu znanych ludzi, min.
przez ministra kultury prof. Piotra Glinśkiego oraz
lokalne władze. Ja również miałem przyjemność
uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Wystawa ta prezentuje obraz, pt. „Dama z
gronostajem”, który został niedawno odkupiony przez
państwo polskie od właścicieli – rodziny Czartoryskich.
Dzieło to zostało namalowane przez Leonarda da Vinci
między 1488 a 1490 rokiem. Natomiast w 1788 roku
zakupił go książę Adam Jerzy Czartoryski i
sprezentował go swojej matce Izabeli Czartoryskiej.
Obecnie spełniło się jej marzenie, o tym by obraz był
dostępny dla wszystkich ludzi.
Sam obraz wywołuje ogromne wrażenie. Przedstawia
on tajemniczą kobietę trzymającą gronostaja na
rękach. Wiele lat musiało minąć by naukowcy
stwierdzili, iż jest to postać Cecylii Gallerani, kochanki
księcia Ludwika Sforzy.
Moim zdaniem odwiedzenie tej wystawy winno, być
miłym obowiązkiem wszystkich rodaków oraz
turystów odwiedzających nasze piękne miasto.
Kacper Barnaś

W portrecie urodziwej Cecylii Leonardo zdołał
doskonale oddać rzeźbiarską bryłę ciała. Pokazał
także, że w obrazie można zatrzymać poruszenia
duszy. Dziewczyna odwraca się od nas i nie wiemy,
co przyciąga jej uwagę. Przebywa w swoim świecie,
ale jej oczy błyszczą inteligencją.
Natalia Dudziak
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Wycieczka do Warszawy
W dniu 1.06.2017r. o godzinie 6:50 z okazji Dnia Dziecka nasza klasa spotkała się pod szkołą, aby razem
wyruszyć do Warszawy. PKP już drugi rok z rzędu zorganizowało ,,Dzień Dziecka z PKP Intercity”, co oznacza,
że w dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca, dzieci i młodzież do lat 16, jeżdżą pociągami za darmo. Również my
skorzystaliśmy z tej okazji. Pociąg, którym podróżowaliśmy odjechał z Dworca Głównego w Krakowie o godzinie
7:37. Był to bardzo nowoczesny skład Express Intercity Premium zwany ,,Pendolino”, którym podróż do
Warszawy zajęła tylko dwie godziny i 20 minut. W pociągu było bardzo nowocześnie i wygodnie, a każdy z nas
mógł wybrać sobie coś do picia. Śmialiśmy się i żartowaliśmy, a podróż minęła bardzo szybko. (Emilia Snopek) 

  W katedrze św. Jana mogliśmy podziwiać panteon wielkich Polaków, takich jak: Ignacy Jan Paderewski, Stefan
Starzyński, Józef Piłsudzki i wielu innych. Na ścianach powieszone były sztandary z herbami różnych oddziałów
wojskowych. Poznaliśmy legendę o włosach Jezusowych oraz figurce pośród rannych powstańców
warszawskich. Najbardziej zaciekawiły mnie jednak herby prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego. 
  Następnie zwiedziliśmy komnaty Zamku Królewskiego. W czasie ll Wojny Światowej został zburzony, a
odbudowany w  ’74. Najbardziej podobała mi się komnata balowa. Nie odbywały się tam bale, ale przyjęcia, np. z
okazji imienin Króla. Ściany przyozdobione złotymi liśćmi, pomnik Ateny i Apolla, herby sprawiedliwości-to
wywarło na mnie największe wrażenie. (Ola Wajda) 

  Największe wrażenie zrobiła na mnie urna z sercem Tadeusza Kościuszki. Postać ta jest mi o tyle bliska, że 6
czerwca 1774 roku T. Kościuszko stoczył bitwę pod Szczekocinami, a jest to miejscowość, skąd pochodzą moi
rodzice i co rok organizowany jest tam festyn upamiętniający to wydarzenie. (Emilia Snopek)

  Po zwiedzeniu zamku poszliśmy na jedną z uliczek Starego Miasta i przeszliśmy obok tzw. „Dzwonu
szczęścia”, z którym wiąże się legenda – jeśli obejdziesz go trzy razy, będziesz miał szczęście. Następnie
udaliśmy się na obiad do restauracji „Stolica”. Z pełnymi brzuchami mieliśmy okazję zobaczyć Barbakan, Stare
Mury i pomnik Małego Powstańca. Ten ostatni przedstawia kilkuletniego chłopca w opadającym na oczy
niemieckim hełmie z orzełkiem. Jest w za dużych butach, płaszczu i z pistoletem maszynowym. Upamiętnia
młodych bohaterów powstania warszawskiego z 1944 roku.  (Julia Maluty)

  Następnym punktem zwiedzania był Plac Defilad, do którego dotarliśmy metrem. Tam zwiedziliśmy
najciekawsze naszym zdaniem miejsce – Pałac Kultury i Nauki. Szybkobieżną windą wyjechaliśmy na taras
widokowy, i tu mogliśmy ujrzeć piękną panoramę Warszawy. Widok zapierał dech w piersiach. Wszystko na dole
wydawało się mikroskopijne.
  Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana i dzięki niej mogliśmy poznać, choć w niewielkim stopniu, naszą
piękną Stolicę. (Maja Pląder)
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Konkurs Palm
Wielkanocnych

Palma to symbol Niedzieli Palmowej obchodzonej
uroczyście w kościele tydzień przed Świętami
Wielkanocnymi. Niedzielę Palmową świętujemy na
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osiołku.
Ludzie witali go gałązkami palm, które kładli pod kopyta
osiołka.
Tradycyjne palmy Wielkanocne przygotowuje się z
gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest
znakiem zmartwychwstania. W Polsce zachowała się
tradycja tworzenia palm, a w zależności od regionu
różnią się one wyglądem i techniką wykonania.
Obecnie najpopularniejsza palma wielkanocna to tak
zwana palma wileńska, wykonana z wysuszonych
kwiatów, traw i zbóż.
  W Niedzielę Palmową w kościele palmy są święcone,
a wielu miejscach towarzyszą temu wydarzeniu
procesje i konkursy. W naszym kościele również
odbywa się konkurs na największa i najpiękniejszą
palmę. Po Mszy Świętej siostry i księża nagradzali
wszystkie ręcznie wykonane palmy.
  Moja rodzina w tym roku także brała udział w
konkursie ( już czwarty raz ).Do palmy
wykorzystaliśmy gałązki wierzby, bukszpan i gałązki
tui, a także kwiaty z bibuły i suche trawy. Cała moja
rodzina była zaangażowana w robienie palmy: ja i moje
obie babcie robiłyśmy kwiaty, mój brat trzymał kij,
mama wszystko układała, a tata mocował. Bardzo
lubię takie prace ręczne, a poza tym cała rodzina się
świetnie bawiła. Nasza palma została wyróżniona w
konkursie, w nagrodę dostaliśmy baranki i książkę o
Ziemi Świętej.  Amelia Bartyzel 

Wiersz o Krakowie
Mieszkam w pięknym mieście Krakowie
W grodzie tym dawniej żyli królowie
Na wzgórzu Wawelskim zamek się wznosi
Jama legendarnego smoka do zwiedzania zaprosi
Każdy żak z radością studiować tutaj zechce
Wiele znanych uczelni jest w naszym mieście.
Piękny Rynek i Sukiennice nasz Kraków ma
Z wieży Kościoła Maryjackiego hejnalista gra.
Teatr Juliusza Słowackiego na spektakl zaprasza
Opera Krakowska to w mieście ozdoba nasza.
Do zwiedzania legendarne wzgórza zapraszają
Każdemu z gości historię chętnie przypominają.
Pięknymi miejscami wypoczynku Kraków się szczyci
Błonia krakowskie, Park Jordana, przyciąga nie tylko
dzieci
Miasto Kraków urocze jest o każdej porze roku
Zaprasza chętnie do podziwiania zabytkowego widoku.

Katarzyna Kwiecińska

Bieżący numer zawiera materiały zbiorcze z kilku
miesięcy roku 2017 – od wiosny do jesieni. 
Opiekun Redakcji – Jolanta Tucholska-Pipień
Redaktorzy: Bartłomiej Krewniak, Mateusz
Rokita, Jakub Wolski
Wspólpraca: Paweł Korniak, Kacper Barnaś,
Maja Gromala, Kacper Gądek, Natalia Dudziak,
Maksymilian Klita, Amelia Bartyzel, Katarzyna
Kwiecińska i inni uczniowie SP 21.
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