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   Wielkanoc!!!
      

 "Cudowny chłopak"

 Czego się dowiecie?Polska

Na pewno wiesz
czym jest
Wielkanoc i jak ją
obchodzimy.
Podczas
Wielkanocy
możemy
zapomnieć na
chwilę o zadaniach
domowych,
kartkówkach i
sprawdzianach, aby
spotkać się z
bliskimi. Śniadanie
wielkanocne to
ważna tradycja

dlatego powinna się
tam spotkać jak
największa grupa
rodziny.Oprócz
śniadania
wielkanocnego jest
jeszcze dużo
więcej tradycji.
Każdy je zna. Ale
wiedziałeś jak
obchodzona jest
Wielkanoc w innych
krajach? Tego
dowiecie się w tej
gazetce. Lubicie
ozdoby, które mają

symbolizować np.
Wielkanoc, ale nie
wiecie jak je
wykonać? To także
znajdziecie w tym
numerze. A jeżeli
już mowa o
Wielkanocy, nie
zapomnijcie, że w
naszej szkole
organizowana jest
zbiórka żywności
trwałej dla
podopiecznych
PCK. Żywność jest
zbierana na
zapleczu 22C.  

Oprócz tematu
Wielkanocy
znajdziesz w tym
numerze inne także
ciekawe artykuły.
Wiedziałeś, czym
jest Fandom lub co
wspólnego ma z
nim Wikipedia? 
Znałeś wszystkie
sekrety Oscarów?
Chcesz wyjść z
domu, ale nie masz
motywacji i
sposobu?
Chciałbyś,

aby w Twoi domu
było pełno kwiatów,
ale nie wiesz, które
będą ładnie się
prezentowały?
Czasem ciężko Ci 
się pozbierać, ale
czy słyszałeś o
ludziach, którzy
nawet po utracie
pełnosprawności się
nie poddali?
Wszystkie te
tematy znajdziesz
w tym wydaniu. 

Na ten film uda się
cała szkoła. Historia
w filmie pokazana
jest oczami
głównych
bohaterów.
Pokazane są tam
problemy każdego
z nich. Jak się
okazało, nie tylko
tytułowyCudowny chłopak
ma problemy. Ale
całą  fabułę
poznacie dopiero po
obejrzeniu seansu. 

_

Wielkanoc

_
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  Karoly Takacs

   Marla Runyan

    Pal Szekeres

 Startował na
igrzyskach jako
strzelec. Gdy
miał 28 lat,
granat urwał mu
prawą dłoń.
Nauczył się
strzelać lewą
ręką. Dwa razy
zajął 1 miejsce.

Jan Mela
stracił  lewe
podudzie i
prawe
przedramię w
wyniku
porażenia
prądem. Był na

obu biegunach
Ziemi, na
Kilimandżaro,
na Elbrus i El
Capitan. Założył
fundację ,,Poza
horyzonty''. W
2011 roku

powstał o nim
film. Otrzymał
wiele nagród.
Uważam, że
mógłby być dla
nas wzorem,
ponieważ stracił
kończyny

w mniej więcej
naszym wieku i
przez 16 lat się
nie poddał.
Rodzice Jana
też nie mieli
łatwo. Brat Jana
utonął. Miał 7 lat

Jan

Karoly

Pal Szekeres w
1991 r. miał
wypadek
samochodowy i
wylądował na
wózku
inwalidzkim. To
jedyny człowiek
na świecie,
który zdobył
medal

na igrzyskach
olimpijskich i
paraolimpijskich
Jako osoba
niepełnospraw-
na zdobył 6
medali. Żyje do
dziś i ma 53
lata. Startuje w
szermierce.
Jest Węgrem.

Marla Runyan
pochodzi z USA
i jest niewidomą
lekkoatletką.
Zdobyła pięć
złotych i jeden
srebrny medal
na igrzyskach
paraolimpijskich
Wydała swoją

autobiografię. 
Każdy chyba
wie, jak trudno
chodzić z
zamkniętymi
oczami, nie
mówiąc już o
bieganiu. Marla
ma 49 lat.

a

         Ludzie, którzy po utracie           
    pełnosprawności  się nie poddali.
          Nina Borowiec kl. V ai

Mela

Takacs

a
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FANDOM - miejsce łączące
ludzi zainteresowaniami.
Natalia Furgała kl. 5a

Co mogę tam
robić?

Podsumowując 

Dlaczego warto
założyć konto?

Na FANDOMIE
oprócz
tworzenia
artykułów
można też
dyskutować z
innymi fanami,
brać udział w
konkursach i
dowiadywać się
nowych rzeczy.

znaczek

Na pewno wiele
razy
korzystaliście z
Wikipedii.
Jednak strona
np. serialu
zawiera tam
tylko

podstawowe
informacje. Dla
osób znających
się na czymś
bardziej powstał
FANDOM -
miejsce, gdzie
możesz

założyć
Wikipedię tylko i
wyłącznie na
jeden temat.
Wtedy każda
postać, odcinek,
sezon takiego
serialu

ma własną
stronę.
Oczywiście
Wikipedia nie
musi być na
temat serialu :)  

Dzięki
FANDOMIE
dowiedziałam
się wielu
ciekawostek o
np. Harrym
Potterze, czy
Gwiezdnych
Wojnach oraz
wielu innych
rzeczach.

Nauczyłam się
odrobinę
programowania.
Zapisałam się
również do
Hogwartu, bo
jest taka opcja
na fanpedii
Harry'ego
Pottera :).

FANDOM to
ciekawa opcja,
mająca na celu
łączenie fanów.
Razem można
stworzyć wielką
skarbnicę
wiedzy. Np.
angielska
Wikipedia "Star

Wars" ma ponad
100 tys. stron i
jest znana na
całym świecie.
Dołączenie się
do dzieła to
wielka
przyjemność. :)

Logo

Logo

Co tu

-

FANDOMU

FANDOMU

Wikipedii "Star Wars"

wybrać?

-
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 Cały czas siedzisz w domu,chociaż
chcesz się ruszyć z miejsca?Oto 8
sposobów,żeby nie siedzieć w
domu!

 Weronika Czub
kl.5a

 7. Wybierz się na
piknik!

 5.Dobry pomysł
to basen!

 4.Pobaw się na
polu,pobiegaj
lub idź na plac
zabaw!Spytaj
się swojej
mamy, czy
np.nie iść po
coś do
sklepu,po bułki.

Park

 1.Wyjdź na
spacer z
psem!Myślę,że
gdy pójdziesz
np.do parku lub
jakiegoś lasu
niedaleko
twojego domu,to

nie tylko tobie to
dobrze zrobi,ale
i twój pies
będzie Ci 
wdzięczny i
radosny!      
2.Wybierz się
na rowery!Jeśli

jesteś
zmęczona/ny,
to nie mówię,
żebyś
wyjechała na
jakąś górę,tylko
np.na dróżkę,a

potem na jakieś
dobre lody!
 3.Dobrym
rozwiązaniem
jest też park
linowy!Jest to
super zabawa!

Plac zabaw

Park linowy

Basen

Rowery

 6. Świetną
atrakcją może
być też pobyt w
"wesołym
miasteczku".
Sprawi Ci to
dużą frajdę i
możesz poczuć
adrenalinę. Ta
atrakcja jest dla
małych

i dużych. W
Zatorze,
niedaleko
Krakowa, jest
nowe "wesołe
miasteczko" -
Energylandia.
Możesz tam
przeżyć
wspaniałą
przygodę !

 Moim zdaniem
od czasu do
czasu trzeba się
ruszyć z domu!
Wpłynie to
dobrze na twoje
samopoczucie i
zdrowie.
Siedzenie cały
dzień przed

telewizorem to
nie jest dobry
pomysł na
spędzenie
wolnego czasu. 

Park

Plac zabaw

Park linowy

Basen

Rowery
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 Oliwia Barańska 
          kl. 5a

 Czechy

  Anglia

W tym artykule
dowiesz się,
jakie tradycje
panują w innych
krajach. Mam
nadzieję, że Cię
to zaciekawi.
Zapraszam do
czytania.

                Happy Easter! 
  czyli Wielkanoc w innych krajach
                      cz. 1

*

USA
Święta
Wielkanocne w
Stanach trwają
tylko jeden
dzień, w
niedzielę. 

Nie znają także
tradycji
święconki ani
dzielenia się
jajkiem, ale
wierzą, że jajko
ugotowane

w Wielki Piątek,
a zjedzone w
Wielką Niedzie-
lę przyniesie
szczęście
rodzinie.
Popularnym

zwyczajem,
kochanym
przez dzieci jest
„szukanie
skarbów” czy
ukrytych czeko-
ladowych jajek.

Anglicy z okazji
świąt mają aż
cztery dni
wolnego.Trady-
cją już jest
rozdawanie
przez królową
pensów. W
Wielki Piątek
królowa

brytyj-ska
obdarowuje ludzi
specjalnie na tę
okazję wybitymi
mone-tami. W
niedzie-lny
poranek dzieci
raczone są dużą
ilością
czekoladowych
jajek. 

*

Wielkanoc ob-
chodzona jest
jako pierwszy
dzień wiosny. W
Wielkim Tygod-
niu Wielki jest
tylko piątek, a
kolejne dni mają
swoje kolory. W
tradycję wpisują

się również
ciasta w
kształcie
baranków oraz
tzw. „Judasze”,
czyli ciastka
drożdżowe z
miodem.

USA

Anglia "Judasze"

*

*

USA

Anglia Czechy
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  Ach, te Oscary Filip Satoła VIc

Scenariusze

Animacja 

Za najlepsze
efekty Oscara
dostał "Blade
Runner 2049",
ale według mnie
nagrodę
powinna dostać
"Wojna o
Planetę Małp".

==

Oscary to
ważne
wydarzenie dla
każdego z
branży filmowej,
przedstawię
najważniejsze
kategorie. 

 Spośród
nominowanych:
"Czasu Mroku",
"Czwartej
Władzy",
"Dunkierki",
"Lady Bird",

"Nici Widmo",
"Tamtych Dni
Tamtych Nocy",
"Trzech
Bilbordów za
Ebbing
Missouri"

i "Uciekaj"
najlepszym
filmem został
"Kształt Wody"
Guillermo Del
Toro,

Spośród "The
Breadwinner",
"Fernando",
"Dzieciak
rządzi" (Który
jest tam chyba
przez pomyłkę) i
polsko -angielski
film "Twój
Vincent" wygrał
"Coco" Disneya

Pixara. Brak
"Lego Batman
Film" na liście
nominowanych
to jakiś skandal,
zwłaszcza, że
"Dzieciak
rządzi" dostał
nominację.

Z
adaptowanych,
czyli "Disaster
Artist", "Logan",
"Gra o
wszystko" i
"Mudbound"
wygrało "Tamte
dni, tamte noce",
a z oryginalnych

"I tak cię
kocham",
Trzech
Bilbordów...",
"Kształtu Wody"
i "Lady Bird"
wygrało
"Uciekaj". 

Filmy nominowane

Jimmy
=

'

==

za efekty specjalne

Kimmel
=

Oscar
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Kinga
Machniewicz 5ai

          Kartki
    wielkanocne

Poszukujesz
pomysłu na
ozdoby
wielkanocne? W
tym artykule
znajdziesz na
nie wiele
ciekawych
inspiracji :)

              Ozdoby

          Wielkanocne

Jeśli masz
ochotę zrobić
jakieś ozdoby
Wielkanocne, to
istnieje wiele
pomysłów i
materiałów, z
których można

je wykonać. Oto
parę pomysłów:
1.Koszyczki-
możesz je 
wyciąć z
papieru,zrobić z
filcu, ulepić z
gliny, upleść

z wikliny itp.
(według
własnego
pomysłu):)
2.Króliczki-
wykonasz je
np. 
przyczepiając

do wydmuszki 
królicze uszka
wycięte z filcu
lub papieru.

         Coś ze
      styropianu...

Również ze
styropianu
można tworzyć
wielkanocne
cuda. W wielu
sklepach jest
możliwość
kupienia 
styropianowych
jajek, króliczków

i kurczaczków,
które możesz
samodzielnie
udekorować.
Np.takie
styropianowe
jajko można 
ozdobić
cekinami.

Ciekawym
pomysłem
mogą być też
własnoręcznie
robione kartki
wielkanocne.
Oprócz życzeń 
można użyć
wiele fantazji  na
obrazki. Mogą
być

one
przestrzenne,
płaskie...
Jednym słowem
pomysłów jest
wiele! A osoba,
której wręczysz
taką kartkę, na
pewno się
ucieszy.
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  KAKTUS

 Aglaonema

    Zamiokulkas   
       zamiolistny

   Kaktusy to
kwiaty idealne 
dla tych, którzy
ciągle
zapominają o
podlewaniu
roślin. To rośliny
doniczkowe
odporne na
suszę.

   Jakie kwiaty ładnie będą wglądały 
w twoim mieszkaniu. 
                    Natalia Mikołajczyk 5a
     

-

Zamiokulkas
wymaga
stanowiska
półcienistego,
ale toleruje
całkowite
zacienienie.
Zbyt silne
oświetlenie
powoduje
robienie się na

liściach
brązowych
plam. Roślina ta
wymaga
wysokiej
temperatury
Przy temp.
niższej niż
18 °C  zrzuca
listki.

Storczyki to
jedne z
najpiękniej
kwitnących
roślin i bardzo
modne jako
kwiaty
doniczkowe.

Choć tak
piękne, to
jednak
wymagające i
wcale niełatwe
do utrzymania
w warunkach
domowych. Podlewanie

to bardzo
ważny zabieg w
pielęgnacji
storczyków. Do
podlewania
storczyków
używamy letniej
(nie zimnej!)

wody, najlepiej
wcześniej
przegotowanej i
odstanej.

-

Lubią stałą
wysoką
temperaturę (20-
25 °C) i dużą
wilgotność
powietrza,
 Aglaonema nie
lubi zmiany
miejsca. Rośliny
wymagają

stanowiska
półcienistego. W
zbyt ciemnym
miejscu liście
tracą
ubarwienie.

-

.

-

-

-

-

.

-



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 42 03/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kropek

 Oliwia Barańska
        kl. 5a

 Austria

 Niemcy

Napisałam cz. 2
ponieważ mam
bardzo dużo
ciekawych
informacji i nie
chciałam ich
zostawiać na
kolejny rok.
Zapraszam
więc do
czytania. :-)

            Frohe Ostern Welt! 
  czyli Wielkanoc w innych krajach 
                        cz. 2

*

*

Włochy
Wielka Niedzie-
la obchodzona
jest w gronie
rodzinnym,
gdzie najważ-
niejszy jest

uroczysty
obiad. Jako że
Włosi zwracają
dużą uwagę na
posił ki,
świąteczny
obiad obfituje

w wymyślne
dania z
jagnięciny,ba-
raniny, przysta-
wki czy wielka-
nocną Colombę,
czyli placek,

który po
złożeniu
przypomina
lecącego ptaka.
Symbolem
świąt jest
baranek.

Święta w Niem-
czech to przede
wszystkim sym-
bol świąteczne-
go zająca, który
zostawia preze-
nty. Ponadto
przyjęło się
dekorować
drzewka, na
których wiesza

się kolorowe
jajka.Jest rów-
nież zwyczaj
palenia ognisk i
zbierania się
przy nich w celu
pożegnania zi-
my, a powitania
wiosny.

Wielkanoc w
Austrii wygląda
prawie tak sa-
mo jak
w Niemczech,
jednak z kolei
warto zwrócić
uwagę na
świąteczne
menu. Tam na

wielkanocnych
stołach
pojawiają się
naleśniki,
ciasteczka
anyżowe oraz
delikatna legu-
mina z sosem
truskawkowym.

Włocgy

Niemcy Naleśniki

*

*

Włochy

Niemcy Austria
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     <3

 Ciekawostka

  Pielęgnacja 
     i opieka

Mops – rasa
psa należąca do
grupy psów do
towarzys-twa,
zaklasyfi-
kowana do
sekcji małych
psów moloso-
watych. Nie
podlega próbom
pracy.

        Mops
       Oliwia Barańska kl. 5a

*

*

W XVIII
wieku założono 
zakon, którego
symbolem stał
się mops. Pies
ten był postrze-
gany przez
członków tego
stowarzyszenia
jako uosobienie

zaufania i
wierności.
W 1745 roku
oficjalnie
powstał
w Norymberdze 
Zakon Mopsów.

Historia
-Najbardziej
wiarygodna
wersja
pochodzenia
mopsa to teoria
mówiąca

o przybyciu
mopsa z Chin
szlakiem
jedwabnym.     
 - Odkrywane 
są szkielety
mopsów

w starożytnych
grobowcach.     
 - Do XIX wieku
mopsy  mogli
posiadać tylko
przedstawiciele
dworu

cesarskich
Chin. Za
hodowlę poza
murami pałacu
groziła kara
śmierci. 

Mopsy wymaga-
ją nadzwycza-
jnej opieki z
powodu spłasz-
czonego pysku.
Po pierwsze,
mops ma wysu-
niętą gałkę ocz-
ną, przez co
może ona 
wypaśc. Dzieje

się tak, kiedy za
bardzo go po-
ciągniemy. Po
drugie, trzeba
mu co dwa -
trzy dni
wycierać fale
("zmarszczki"),
żeby zapobiec
infekcji
bakteryjnej.

*

* *

*

*

*

* *

https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1745
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norymberga
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