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LITERATURA FANTASY 
NA ZAMKU W MOSZNEJ

Zaraz po przerwie świątecznej na Zamku
w Gniewnie i na Zamku Moszna  odbywał
się II etap Ogólnopolskiego Konkursu
Literatury Fantasy „Źródła marzeń”, do
którego zakwalifikowało się 80 osób z
prawie 3 tys. biorących udział uczniów w
całej Polsce. Tematem konkursu była
znajomość literatury fantasy takich
autorów jak: J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling,
C. Lewis, J. Flanagan.

22 kwietnia br., w wyznaczonym dla
południowej części Polski Zamku
Moszna, miałam się stawić razem z
osobą towarzyszącą o 12:00.
Punktualnie poszliśmy do zamkowej
biblioteki. Po krótkim powitaniu
koordynatorka konkursu zaprosiła nas do
sali konkursowej- zamkowej sali balowej,
gdzie mieliśmy pisać drugi etap. Każdy
uczestnik , z rąk osoby przebranej za
bohatera poszczególnych powieści,
losował numer stolika i zasiadał w
wyznaczonym miejscu, gdzie leżało
jabłko z wbitym patyczkiem
szaszłykowym, do którego została
przymocowana karteczka z numerkiem.

Po sprawdzeniu obecności, okazało się, że z planowanych 41
osób zabrakło jednego uczestnika spod numeru 13. Następnie
rodzice i nauczyciele zostali poproszeni o opuszczenie sali i
udanie się na warsztaty i wykłady
Nam w tym czasie został przedstawiony regulamin konkursu i
zaczęliśmy pisać. Test składał się z 60 pytań z typu: wyboru
„ABCD”, „Prawda czy Fałsz”, „Odpowiedz na pytania”, „Kto to
powiedział i do kogo?”, O kim/ o czym mowa” oraz 2 zadań
otwartych. Na napisanie testu mieliśmy półtorej godziny.
Kiedy czas minął, w restauracji zamkowej zjedliśmy obiad, aby
potem zwiedzić z przewodnikiem zamek. Dopiero później okazało
się, że w tym samym czasie odbywały się warsztaty z rzucania
zaklęć i kryptografii.
Punktualnie o godz. 16 zebraliśmy się znowu w sali konkursowej,
gdzie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników II etapu.
Uczestników wywoływano po jednej kategorii, od ostatniego do
pierwszego miejsca. Napięcie rosło z każdym wyczytywanym
numerem. 
Ja zajęłam 6. miejsce w kategorii „Zwiadowcy”. W nagrodę
dostałam koszulkę z logo sponsora, książkę „Osobliwy dom pani
Peregrine” R. Riggsa, dyplom i podziękowania dla osoby, która
mnie przygotowała.

Główną nagrodą w każdej kategorii był darmowy wyjazd na obóz
tematyczny w wybranym zamku.

Jestem bardzo zadowolona, ponieważ nie tylko zaszłam tak
daleko w tym konkursie, ale dostałam jeszcze możliwość
zwiedzania pięknego zamku.
                                                            Emilia Wójcik
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NAJFAJNIEJSZA ZIELONA SZKOŁA

9 maja 2017 roku klasy5a i 5B wyjechały na 5-dniową
zieloną szkołę do Janowa Lubelskiego.
Wszystkim podróż minęła przyjemnie i dość szybko.
Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe, zmęczeni
podróżą, poszliśmy do pięknych i czystych pokoi, w
końcu to Hotel Królewski! Po obiedzie czas na
„zwariowaną olimpiadę”. Zaczęliśmy rywalizować w
różnych konkurencjach, skacząc w olbrzymich
spodniach, biegając na wielkich nartach. Liczył się
spryt i współpraca. 

W wolnym czasie graliśmy w piłkę nożną.
Drugiego dnia po śniadaniu wzięliśmy udział w grze na
orientację. Po podzieleniu nas na trzy grupy, udaliśmy
się do lasu z mapą, która pozwalała nam zlokalizować
różne zadania. Mogliśmy np. krzesać ogień za
pomocą krzesiwa albo uczyliśmy się wiązać węzły
ratownicze. Na fajnej zabawie spędziliśmy czas do
obiadu. Po obiedzie czekała na nas kolejna
niespodzianka. Była to zabawa na trzech
dmuchańcach- boks, piłka nożna i rzucanie do celu. Po
3-4 godzinach wspaniałej zabawy, wszyscy poszli na
zasłużoną przerwę. Po kolacji poszliśmy spać. To był
męczący dzień.
 

Trzeciego dnia, zaraz po śniadaniu, dostaliśmy
informację, aby przebrać się w rzeczy przeznaczone
do zniszczenia. Czekała na nas prawdziwa przygoda –
off-road. Zajęliśmy miejsca w dwóch jeepach i przez
błoto i wodę jeździliśmy po wybojach i bezdrożach. To
była jedna z najfajniejszych atrakcji podczas tej
zielonej szkoły. Po obiedzie i przerwie poobiedniej
wyszliśmy na grę miejską, podczas której musieliśmy
zdobywać informacje o Janowie Lubelskim. Potem
poszliśmy na lody.
Czwartego dnia po śniadaniu byliśmy na wycieczce w
lesie. Naszym zadaniem było zbudowanie szałasu.
Gdy powstały piękne szałasy, oceniliśmy je i
wróciliśmy do hotelu. Jeszcze przed obiadem zwołano
nas na stołówkę, gdzie była rozłożona wielka plansza
„twister”. Po wielu wygibasach, upadkach i wesołej
zabawie udaliśmy się na obiad.
Później graliśmy w różne gry i zabawy na dworze. Po
kolacji, około godziny 20:00, wyszliśmy do lasu na
nocne podchody. Było strasznie, czyli fajnie.

Aby dotrzeć do „skarbu”, którym okazały się miedzy
innymi marchewki, musieliśmy wykonać wiele zadań,
odgadnąć zagadki, wymagające od nas wysiłku
umysłowego, co, patrząc na porę dnia, a raczej nocy,
było trudne. Trzeba przyznać, że trochę się baliśmy.

Ostatniego dnia od samego rana pakowaliśmy się i
przygotowywaliśmy do powrotu. Po śniadaniu
pojechaliśmy jeszcze zwiedzić miasto Zamość. Z
przewodnikiem zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc i
usłyszeliśmy dużo interesujących informacji,
oddaliśmy wystrzały z armaty. A potem już powrót do
domu.
Po powrocie z zielonej szkoły zatęskniliśmy za
przygodami, które nas tam spotkały. W klasie został
przeprowadzony sondaż,w którym 26 osób stwierdziło,
że było super, a 2 osoby, że było okej. Ja uważam
wyjazd za udany, ciekawy i pełen fantastycznych
wrażeń.

                            Piotr Bojarczuk
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TOSIA
 już prawie
wakacyjnie

Cześć! Piszę do Was ostatni raz w tym roku
szkolnym.
 Będę tęsknić, ale tak jak Wy cieszę się, że wreszcie
nadeszły upragnione wakacje! Mam nadzieję, że
Wam też będzie mnie brakowało. Ach słońce! A już
zaczynałam tracić nadzieję na ładną pogodę. Ale
choć nie dopisała podczas wyjazdów na zieloną
szkołę, to wszyscy wrócili zadowoleni.Trochę
zwiedzaliśmy i ,,zacieśnialiśmy” przyjaźnie. Było
super! Dziękujemy wychowawcom! Na szczęście
pogoda była przepiękna na piknik organizowany
przez Serenadę na terenie naszej szkoły. Zamiast
lekcji uczniowie 130-stki mogli posadzić roślinki, które
potem wzięli do domu, zrobić sobie pyszną kanapkę
i… wyszaleć się na dmuchańcach. Oczywiście ja też
skorzystałam- wyskakałam się jak na prawdziwą
żabę przystało. Pewnie pod wpływem wysokiej
temperatury głowa naszego samorządu szkolnego
wręcz kipi od pomysłów. 9 czerwca, w piątek
odbędzie się Dzień Piżamy. Każdy uczeń, który
przyjdzie w swoim stroju do spania i kapciach, będzie
miał szczęśliwy numerek! Ciekawe tylko, czy to
zachęci do drzemania na lekcji… 10 czerwca kolejny
piknik! Tym razem organizowany przez Radę
Rodziców. Tam też nie zabraknie dmuchanych
atrakcji, muzyki i konkurencji z nagrodami

.Proponowane oceny już wystawione, a koniec roku
szkolnego zapowiada się wyjątkowo ciekawie, więc
oczekiwanie na wakacje będzie bardzo przyjemne.
Jednym słowem: bawmy się! Życzę Wam wakacji
pełnych odpoczynku, słońca i udanych wyjazdów.
Mam nadzieję, że każdy wróci opalony.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!

                                       Tosia (Iga Jaworska)

.

KONIE TO
MOJA
MIŁOŚĆ

Zawody konne
odbywały się
28.05.2017r. w
stadninie
konnej
,,Pegaz''.
Mimo, że to
nie były
pierwsze moje
zawody, 
obudziłam się
rano z wielkim
niepokojem.
Na miejscu
musiałam być
o 10:00, aby
się przebrać.
Zawody
rozpoczęły się
o godzinie
11:00 . Wzięło
w nich udział
11
zawodników. 
Ja
wystartowałam
jako 4.
Jechałam na
biało-
brązowym 

koniu o imieniu Nugat. Czy sobie
poradzę? Wsiadłam na konia i
pojechałam do linii startu. Ukłoniłam
się i usłyszałam gwizdek.
Ruszyłam do przodu. Jechałam
kłusem przez przeszkody.
Końcowym etapem zawodów było
wrzucenie 3 piłeczek do skrzyni,
kopanie piłki slalomem oraz
skakanie w worku .Sędzia ogłosił,
że trasę pokonałam w czasie 1
min. i 40 s. Ostatecznie zajęłam 4.
miejsce . Bardzo się ucieszyłam.
Wszyscy zawodnicy dostali
kotyliony Już nie mogę doczekać
się kolejnych zawodów!   Gabrysia
Mars wspierała Wiki Gorzkowska

Żabka się śmieje...   (cz. I)
Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od
południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się
Jasio.

Jasio kopie dół w ogródku. Zaciekawiony sąsiad pyta:
- Co robisz?!
- Kopię grób dla mojej złotej rybki.
- Ale dlaczego aż taki duży?!
- Bo jest w twoim kocie!!!

- Zosiu, jaki ten twój piesek chudy. Jak się wabi?
- Anoreksio
                          wybrała Michasia Warmińska

.

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaba Szkolna

IDZIEMY DO
KINA 
"Piraci z
Karaibów -
Zemsta
Salazara"

autorska
recenzja 
Oli Zimny

.

Film pt."Piraci z Karaibów-Zemsta Salazara",
wyreżyserowany przez Joachima Ronninga i Espena
Sandberga, to już piąta część przygód o słynnym
kapitanie Jacku Sparrowie (Johnny Depp).Głównym
motywem fabuły jest trójząb Posejdona, który chce
zdobyć odwieczny wróg Sparrowa-kapitan Salazar, a
także Jack. Kompanami Sparrowa staje się znana
nam z poprzednich części załoga, jak i również
Henry-młody chłopak, który poprzez moc artefaktu
chce uwolnić swojego ojca, Willa Turnera, z ciążącej
na nim klątwy. Oprócz nich na pokładzie staje
również piękna astrolożka Karina Smith. 
W filmie nie brakuje epickich walk na okrętach, jednak
jest ich znacznie mniej niż w poprzednich częściach
kultowej serii. Oprócz tego podczas seansu można
się nieźle popłakać ze śmiechu z wyczynów
Sparrowa.
Ogólnie film bardzo mi się podobał, akcja długo
trzymała w napięciu, i w przeciwieństwie do
pozostałych części, film ani trochę nie przynudzał.
Nie polecam wam jednak udania się na wersję z
dubbingiem, gdyż pod niesamowitą postać kapitana
Jacka Sparrowa podkładał głos Cezary Pazura, co
niezbyt dobrze mu wyszło...Szkoda, że Orlando
Bloom (Will Turner) i Keira Knightley (Elizabeth
Swann) zagrali może ledwo w trzech scenach...
Moja ocena 7/10 gwiazdek.

Żabka się śmieje...  (cz. II)

Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla. Jedna
wpadła na genialny pomysł:
- No to może polecimy na Słońce?
Druga odpowiada:
- No coś ty głupia, spalimy się.
- To polecimy w nocy.

KRAKÓW NA WAKACJE 

PARK WODNY : od 1.07 do 31.08 w Parku Wodnym
od 8 rano przed wejściem dzieci i młodzież (z
Małopolski ) mogą dostać bilety na 1,5godz. za 5,50
zł za okazaniem legitymacji szkolnej.
RODZINA DO KINA- W Multikinie przez cały tydzień
rodzice z dziećmi mogą kupować bilety rodzinne w
cenie biletów dziecięcych na wszystkie filmy
familijne.
ŚRODY Z  ORANGE- Wszyscy klienci Orange mają
możliwość zakupu dwóch biletów do kina w cenie
jednego na dowolny środowy seans.
BUENOCZWARTKI-Kup 3 kinder bueno, zostaw
opakowania i wymień na bilet do kina za 12 zł.
GO JUMP – Jeżeli w czasie wakacji będziesz miał/a
ochotę odwiedzić park trampolin, kup bilet przez
internet, aby mniej zapłacić albo umów się ze
znajomymi w 10 lub więcej osób i kupcie sobie
tańsze bilety.
ZATORLAND – Wybierz się z rodzicami i
rodzeństwem do Parku Dinozaurów w Zatorze.
Niedaleko Krakowa możesz się świetnie pobawić
wśród dinozaurów oraz w lunaparku.
ENERGYLANDIA- Jedyny taki w Polsce park
rodzinny niedaleko Krakowa w Zotorze. Nowością
tego roku jest strefa wodna, którą warto odwiedzić w
upalne wakacje. Warto poszaleć na największym i
najszybszym w Polsce Coasterze!
12 sierpnia odbędzie się specjalny event, podczas
którego będzie można się bawić od 10.00 do północy.
                                  wybrała Ola Smaga

Żabka się śmieje...  (cz.III)

Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na schodach stoi
dyrektor i woła:
- Dziesięć minut spóźnienia!
- Ja też! - stwierdza Jasiu ze zrozumieniem.

Poranek, małżeństwo podczas śniadania:
- Ale wczoraj wróciłeś pijany!
- Ja? Wcale nie byłem pijany!
- Nie? W łazience błagałeś prysznic, żeby przestał
płakać!
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