
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa 130
os. Oświecenia 30
31-636, Kraków

Numer 19 10/17

Z PERSPEKTYWY ŻABY TOSI

Witam Was pod długiej przerwie! Tu Wasza (mam nadzieję)
ulubiona redaktorka- Tosia. Jak wam minęły wakacje? Moje były
fantastyczne. Znów odwiedziłam  ukochaną Sycylię. Jak
myślicie, co może robić żaba nad morzem? Oczywiście,
najwięcej czasu moczyłam się w wodzie. Niestety, nie opaliłam
się zbytnio, bo… wyobrażacie sobie zieloną opaleniznę?
Choć rok szkolny już dawno się zaczął, ja wciąż mam niedosyt
tego wspaniałego, włoskiego słońca. Ale trzeba żyć tu i teraz, a
w naszej szkole też jest całkiem ciekawie.
Namiastkę wakacji i egzotycznych krajów mogły dać uczniom
warsztaty z dzikimi zwierzętami. Do SP 130 przyjechały
kolorowe jaszczurki, skorpion, wąż i ogromne, włochate pająki.
Te ostatnie niektórych (w tym mnie) przyprawiły o mdłości. Mimo
wszystko lekcja była bardzo ciekawa. W wakacje wielu z Was
pewnie zwiedziło jakieś ciekawe miejsca. Powrót do szkoły
wcale nie oznacza końca ekscytujących podróży! 6 i 7 listopada
część klas 7 i gimnazjum odwiedzi Wiedeń, Bratysławę i Brno.
Planowana jest noc na statku, zwiedzanie pałacu Schonbrunn,
wzgórza Kahlenberg wieży telewizyjnej oraz zabawa w parku
wodnym w Brnie. Dziewczyny, przyznajcie się, która zaczęła już
dietę? Ci, którzy tęsknili za wspinaczką, pojechali na dwudniowy
rajd górski. Jak co roku w Dzień Papieski w naszej szkole
odbyły się wybory do samorządu. Wygrała nasza redakcyjna
koleżanka Nicole Paolucci z kl. 7c.
Życzę Wam dużo radości i uśmiechu pomimo zbliżającej się
jesieni. Znajdźcie dobre strony w szkolnej rutynie, bo optymizm i
dobre nastawienie sprawi, że będziecie lepiej się czuć.                
                      Do zobaczenia!
                                                Tosia / Iga Jaworska/

Zdesperowany chłopiec, w którego rodzinie
muzyka jest zakazana od pokoleń, pragnie
udowodnić światu swój talent muzyczny.
Marzy, by pójść w ślady swego idola.
Nieoczekiwanie trafia do Krainy
Umarłych.Tam spotyka uroczego oszusta.
Wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę
rodziny chłopca.
                      poleca    Magda Szarek

  Mieliśmy okazję
przyglądnąć się
dokładnie, jak
wyglądają te
zwierzęta, jak
żyją, co jedzą i jak
się zachowują.
Pan przewodnik
opowiedział nam,
co trzeba zrobić,
aby uzyskać
miód.
Kosztowaliśmy
go, był pyszny! Na
koniec wycieczki
poszliśmy do lasu,
gdzie
obserwowaliśmy
przyrodę i
rozmawialiśmy o
tym, z czego
składa się las.
Przed powrotem
do szkoły
zjedliśmy wspólny
posiłek – pieczone
kiełbaski.
Wycieczka była
udana, pogoda i
humory nam
dopisały.

Amelka Bizoń 3c

ZWIERZYNIEC
KOPYTKOWO
Byłam niedawno z
moją klasą na
wycieczce.
Odwiedziliśmy
Zwierzyniec
Kopytkowo w
miejscowości
Izdebnik.
Karmiliśmy
wspólnie znajdujące
się tam zwierzęta,
między innymi:
osiołka o imieniu
Ciapek,
konika, strusia emu,
alpaki, szopa
pracza, kaczki,
kury, papugi,
przepiórki, jeża,
kota, króliki,
owieczki, kozy,
daniele, kangura
Maciusia i krowę
Melę.

.

idziemy do kina...                   propozycje na listopad
Coco familijny

Dwunastoletni meksykański chłopiec imieniem Miguel pragnie
zgłębić tajemnice rodzinnej legendy.

.
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II ŚNIADANIE czy warto je jeść?
Wiemy, jak ważne jest II śniadanie, które zjadamy w
szkole. Dostarcza nam energii na długie godziny,
które spędzamy poza domem. Zapytaliśmy prawie
wszystkich uczniów klas IV-VII , czy zabierają
posiłek do szkoły, co jedzą, czy raczej kupują coś
niekoniecznie zdrowego w sklepiku. Okazało się, że
nie jest tak źle. Wykresy, które opracowaliśmy,
pokazują, jak odpowiadaliście na poszczególne
pytania. 

.

.

.

Wnioski:
ponad połowa uczniów zawsze je drugie śniadanie,
które przynosi z domu (jest to najczęściej kanapka) i
pije wodę. 
Jest jednak znaczna liczba uczniów, która zapomina
o posiłku (35% czasami zabiera, 6% bardzo rzadko, a
aż 6% nigdy nie ma drugiego śniadania!). 
18% zaopatruje się w sklepiku, kupując najczęściej
zapiekanki, muffinki, drożdżówki i słodycze. Wielu z
was lubi owoce. Większość pije wodę, choć z ankiety
wynika, że sięgacie także po soki (zapewne są wśród
nich napoje), niektórzy piją napoje energetyczne (aż
6%). 
Warto byłoby rozmawiać na godzinach
wychowawczych o znaczeniu posiłku i jego wpływie
na zdrowie, zasób energii i sposób myślenia, a nawet
zachowanie. 
Ankietę przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości
wielu nauczycieli. 
Opracowanie: Wiktoria Gorzkowska, Gabrysia Mars,
Kinga Bolenbach

.

.

.
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W POLSCE BARDZO MI SIĘ PODOBA

W tym roku szkolnym pojawił się w naszej klasie
nowy kolega. Ma na imię Oskar i przyjechał ze
Szkocji. Zgodził się udzielić nam krótkiego wywiadu
do gazetki szkolnej.

- Twoje pierwsze wrażenie o Polsce?
- W Polsce bardzo mi się podoba. Jest to dobrze
rozwijający się kraj z fajnymi ludźmi i ciekawą
historią.
- Jak wygląda nauka w szkockiej szkole?- Ogólnie
uczniowie nie są oceniani tak, jak w polskiej szkole,
czyli nie ma jedynek, dwójek itd., jest mniej zadań
domowych, a więcej czasu wolnego. Wymagane jest
noszenie mundurków.
- Czy w Szkocji uprawia się sporty inne niż w
Polsce?
- Tak, sport w Szkocji różni się od tego w Polsce.
Przykładowo Szkoci grają w rugby i curling.
- Na czym polega gra w curling?-
-Jest to rodzaj polskiego hokeja na lodzie, tylko
zamiast krążka jest kamień, który puszcza się po
lodzie w kierunku ,,domu’’.
- Co sprawia Ci największą trudność w szkole?
- Mam problem z językiem polskim oraz historią. Są
to przedmioty, których nie miałem w dawnej szkole.
- Jaką szkołę wolisz- polską czy szkocką?-
Zdecydowanie wolę polską szkołę, ponieważ jest
ciekawsza, dużo się dzieje oraz mogę dowiedzieć się
wielu nowych rzeczy.
- Czy tęsknisz za Szkocją?
- Nie bardzo. Tutaj jest mi lepiej.
- Dzięki za rozmowę.
                              Michasia Warmińska
CIEKAWOSTKI O SZKOCJI

Festiwal Edynburski ( Edinburgh Festival) to
seria wydarzeń kulturalnych w stolicy Szkocji –
Edynburgu. Jest to największy tego typu festiwal
na świecie!
Tossing the caber – po naszemu po prostu
„rzut pniakiem”, który mierzy ok. 6-7m
długości. Zawodnik rzuca go w ten sposób, by
obrócił się w powietrzu o 180 stopni, a grubszy
koniec uderzył w ziemię.
Owca Dolly - pierwszy sklonowany ssak na
świecie-  to najsłynniejsza mieszkanka Szkocji

                         Nicole Paolucci

Mam kota, którego kocham nad życie,
ma na imię Alexy.

Każdy zwierzak jest niezwykły, czy to pies, kot, królik
lub chomik. Zwierzaki mają różne charaktery i swoje
osobliwe zachowania. Mówi się, że to wierny
przyjaciel, daje dużo radości i kocha bezwarunkowo,
wiem to z własnego doświadczenia.
Mam kota, którego kocham nad życie, ma na imię
Alexy.

Opowiem wam jego historię.
Był to bardzo mroźny wieczór. Usłyszałam cichutkie
miauczenie w krzakach i pobiegłam po rodziców.
Razem staraliśmy się go wywołać z ukrycia, lecz to
nie dawało oczekiwanych rezultatów. Po czterech
godzinach zrezygnowani rodzice weszli do domu, a ja
dalej stałam, czekając na reakcję kotka. Zmartwiona
rozpłakałam się, lecz los się odmienił. Jedzenie,
którym wcześniej próbowaliśmy go zwabić, było
niestety zamarznięte. Ogrzałam je w rękach i
wsunęłam ręce pod krzaki. Słysząc cichutkie
mruczenie i czując ciepły oddech na palcach,
odzyskałam nadzieję. Kot złapał kawałeczek mięsa i
z powrotem ukrył się w krzakach. Niespodziewanie
zawołała mnie mama.
Zostawiłyśmy otwarte drzwi i ja, stojąc za nimi,
miałam zamknąć je od razu po wejściu kotka. Nasz
plan się powiódł. Alexy ukrył się pod stołem....i już na
zawsze został z nami, gdyż wszyscy go bardzo
pokochaliśmy.
Alexy jest tu, leży obok mnie, gdy to piszę i cichutko
mruczy, tak jak wtedy, gdy pierwszy raz się
spotkaliśmy.

                    Milena Pomorska-Różyk

.
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CHEERLEADING moja pasja

.

Cheerleaderki chyba każdemu kojarzą się z
szczupłymi dziewczynami, trzymającymi olbrzymie,
szeleszczące pompony kibicujące jakieś drużynie,
wznosząc głośnie okrzyki. Tak naprawdę niewiele w
tym prawdy.
Cheerleaderki tak naprawdę rzadko kiedy występują
na meczach i machają dużymi pomponami. Częściej
występują na zawodach. Zawody odbywają się w całej
Polsce; począwszy od małych miejscowości typu
Rumia (koło Gdyni), Łochów (koło Warszawy),
kończąc na dużych miastach takich jak Kraków. Są to
zawody z cyklu Grand Prix Polski, najważniejsze z
nich są Mistrzostwa Polski, z których można się
zakwalifikować na Mistrzostwa Europy.
Na zawodach pokazuje się choreografie, które ćwiczy
się i doskonali przez cały rok. Zawodniczki dzieli się
na:
-grupy wiekowe: dzieci, junior młodszy, junior, senior i
senior plus.
-dywizje POM dane premier elite oraz frestyle POM
- trzy podstawowe kategorie:

DANCE- są to choreografie taneczne, zawierające
elementy typowe dla tej kategorii typu: piruety,
skoki taneczne, skoki cheer, airmotion oraz
czasami elementy akrobatyki i stunt.

STUNT- jest to kategoria polegająca na
wynoszenia flyerki (osoby na górze) przez bazy
(jak sama nazwa wskazuje służą jako baza
stunt) i becka ( Beck stoi z tyłu i pomaga
wychodzić flyerce w górę i pomaga jej utrzymać
równowagę), a obok zawsze stoi spotter, który
czuwa nad bezpieczeństwem stunt. W tej
kategorii jest duża dowolność jeśli chodzi o
elementy, flyerka może być wyrzucana w
powietrze, wynoszona, stojąc na jednej nodze,
na klatce lub na proste ręce. To może się
wydawać niebezpieczne, ale jak robi się to
poprawnie, to nie ma prawa stać się nic złego.
CHEER MIX- jest to kategoria, która łączy
wszystko. Choreografia zawsze zaczyna się
skandowaniem (okrzykami), potem są stunty i
piramidy (kilka stunt łączy się), tumb ling
stateczny ( skoki cheer), tumbling akrobatyczny
(akrobatyka). Nasze dziewczyny z Chilli zajęły w
tym roku 8. miejsce na Mistrzostwach Europy w
tej kategorii.

Ja trenuję cheerleading rekreacyjnie od 3 lat i
sportowo od roku. Należę do zespołu Cheerleaders
Kraków, który dzieli się na kilka podzespołów: Małe
Gwiazdki ( junior młodszy), Mini Stars( junior
młodszy) oraz Chilli (senior). W tym roku z Małych
Gwiazdek po bardzo udanym sezonie ( nie
przegrałyśmy z żadnym polskim zespołem, a to
oznacza że jesteśmy mistrzyniami Polski w naszej
kategorii w Dance,a w cheer niestety nie poszło nam
tak dobrze i tylko raz zdobyłyśmy brąz) przeszłam do
Chilli. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu po 3
godziny. Po treningu zawsze strasznie mnie bolą
nogi. Dlatego uważam, że jest to sport dla osób
aktywnych fizycznie, wytrzymałych zarówno
psychicznie jak i fizycznie. Wymaga wyrzeczeń i
nieustających ćwiczeń, także w domu. Pomimo to
jest wart tego poświecenia, ponieważ jeździ się na
obozy 2 razy w roku razem z genialnymi
dziewczynami, między którymi tworzy się
niesamowita więź, zwiedza się całą Polskę, jeżdżąc
na zawody, a nic nie zastąpi uczucia, kiedy twój
zespół zdobywa złoto!
W 2020 cheerleading stanie się sportem
olimpijskim.

                                 Emilka  Wójcik
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