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  Ferie - dobry czas   
 na relaks i zabawę

Gra czy łamigłówka? 
      SCRABBLE

Ignacy Loyola

Od dłuższego
czasu nie byłam w
kinie, dlatego
postanowiłam
nadrobić zaległości
w tej materii. Na
pierwszy ogień
poszedł film o życiu
i działalności
Ignacego Loyoli,
założyciela zakonu
Jezuitów. Niewiele
wiedziałam o tej
postaci, ale film
przedstawił

w bardzo żywy i
ciekawy sposób
życie tego
człowieka.
Szczególnie
inspirująca była
walka duchowa,
przemiana
wojownika i
lekkoducha w
pełnego bojaźni
Bożej zakonnika.
Polecam
wszystkim do
obejrzenia,

a zapewniam, że
warto! Drugim
filmem, który
poleciłabym ze
względu na kreację
aktorską jest "Syn
Królowej Śniegu".
Dziadka - jedną z
głównych ról gra
Franciszek
Pieczka, niezwykle
ciepły i mądry
staruszek,
przyjaciel Marcinka.
(K.G, red.nacz.)

            "Ignacy Loyola" 
 film z dynamicznym bohaterem 
              w roli głównej

W czasie ferii
absolutnie się nie
nudzimy! Jedni
czytają książki,
inni oglądają filmy,
jeżdżą w ciekawe
miejsca, jeszcze
inni spotykają się
z interesującymi
ludźmi. O tym
wszystkim nasi
redaktorzy piszą w
tym numerze
gazetki. Życzymy
miłej lektury!

Ferie

Nic tak nie bawi i
rozwija, jak gry
słowne, w których
musisz wysilić
umysł, aby z
rozsypanki liter
ułożyć wyraz.
Niejednokrotnie są
to litery, które na
pierwszy rzut oka
nie pasują w ogóle
do siebie. Ale na
tym właśnie polega
ta gra. Myślenie,
kombinowanie,
dedukowanie

- wszystkie
operacje myślowe
dozwolone, byleby
tylko stworzyć
słowo funkcjonujące
w języku polskim i
zdobyć więcej
punktów niż
przeciwnicy.
Graczy może być
od 2 do 4. W
zależności od
umiejętności graczy
suma punktów
może osiągnąć od
400 do 800! (K.G.)

deon.pl

kg
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               Kasprowy Wierch - 1987m n.p.m.

Hotel Bania - jak małe miasteczko!

rudi

rudi

                   
                   Tymczasem w Tartach...

 W Bukowinie Tatrzańskiej (niedaleko Zakopanego) znajduje się jedna z
restauracji Pani Magdy Gessler o nazwie ,,Schronisko Smaków''. Pani
Magda (znana z programu Kuchenne rewolucje) bywa często w
Bukowinie, by ustalać nowe menu do swojej gospody. W tej restauracji są
potrawy najwyższej jakości z produktów z pobliskich pól, lasów i od
miejscowych hodowców.   Pani Magda sprzedaje również soki, syropy
oraz alkohole. Wszystkie produkty są świeże i pyszne. Pomimo wysokich
cen poszczególnych  dań naprawdę warto tam pojechać i spróbować tych
potraw, ponieważ są warte tej ceny. Naprawdę polecam! 
                                                                 (rudi)

Kasprowy Wierch to jeden ze szczytów naszych polskich Tatr. Położony
jest w grani głównej tych gór i znajduje się zarazem na granicy polsko -
słowackiej. Szczyt góruje nad trzema dolinami walnymi: Doliną Bystrej i
Doliną Suchej Wody Gąsienicowej po stronie polskiej oraz Doliną Cichą po
stronie słowackiej. By dotrzeć na sam szczyt Kasprowego Wierchu,
trzeba wyjechać kolejką w górę. Wjazd na górę trwa około 8 minut. Ze
szczytu góry można zjechać na nartach, ale mogą to zrobić tylko
doświadczeni narciarze! Lepiej więc przyjechać tu wiosną, latem lub
jesienią i wtedy można spokojnie zejść w dół szklakiem, podziwiając
piękne górskie krajobrazy.    (rudi)

W hotelu Bania, który ulokowany jest w Białce Tatrzańskiej, jest bardzo
dużo różnych atrakcji dla przyjeżdżających gości a zwłaszcza dla rodzin.
45 kilometrów stoków narciarskich o różnych poziomach trudności, basen
,,Terma Bania'', w którym są baseny termalne, saunarium  oraz baseny
dla dzieci. Są też różne restauracje, sklepy i inne niespodzianki. W lecie są
rozkładane specjalne wodne tory przeszkód dla dzieci w basenach na
zewnątrz. Wodny plac zabaw z kolorowymi gejzerami, bramami,
pistoletami, grzybkami - wszystkim co potrzebne, by poddać się wodnemu
szaleństwu!  (rudi)

magda gessler

hotel bania
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    Wymień 3 marki samochodów...  w 5 sekund!!

Lubicie książki science-fiction? Jeśli tak to ,,data ważności’’
autorstwa  Williama Campbella Powella jest adresowana do
was. Książka opowiada o tym, jak będzie wyglądał świat w
niedalekiej przyszłości, bo już za 30 lat. A nasza przyszłość
nie zapowiada się ciekawie…  Zbyt duża umieralność ludzi,
brak następnych pokoleń, teknoidy zamiast dzieci… To
według autora tylko niektóre rzeczy które mogą nas spotkać
za kilka lat. Nie wierzycie? Wystarczy, że sięgniecie po tą
książkę i wszystko zrozumiecie. Gorąco polecam!      (wiki) książka

                       ,,DATA WAŻNOŚCI'' - 
     książka, przy której nie będziesz się nudził!

gra

5 sekund to świetna gra towarzyska w której szybko myślisz i
szybko mówisz. Doskonale nadaje się do spędzania długich 
wieczorów z rodziną. A zasady gry? Jedyne co musisz zrobić
to odpowiedzieć na zadane pytanie przed upływem
wyznaczonego czasu. Brzmi banalnie, prawda? To spróbuj w
5 sekund wymienić… trzech znanych Jacków! Albo trzy
osoby noszące kapelusze! Teraz trzeba się chwilę
zastanowić. Ale uwaga na czas! Przy tej fantastycznej grze
planszowej nie można się nudzić.                                   (wiki)

odn - słupsk

         
             Baltie - programowanie dla dzieci

Baltie to system do nauki programowania dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Są tam trzy tryby: budowania, czarowania i programowania.  W
trybie budowania tworzymy scenę w sposób wizualny. W trybie
czarowania nie tworzymy ani nie zmieniamy obiektów, robi to program, my
wydajemy mu tylko polecenia. W trybie programowania mamy możliwość
ostatecznego przygotowania programu przy użyciu innych elementów niż
w pozostałych trybach. W tym trybie tworzymy kod programu, w formie
bardziej "przyjaznej" dla człowieka.
Jeśli jesteście zainteresowani Baltie'im to można go pobrać na stronie 
www.sgpsys.com/pl/.  

wiki

wiki

Balti
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"Czarne stopy" to książka, w której chłopcy wyjeżdżają na obóz harcerski.
Jadą w Góry Świętokrzyskie pod przewodnictwem Andrzeja Wróbla.
Problem dotyczy jedynie Marka, chłopca, któremu ojciec alkoholik nie
chce pozwolić na wyjazd. Po dojechaniu na miejsce  harcerze rozbili
szybko obóz, stawiając namioty. Pewnego dnia jednak ze spiżarni
zniknęło jedzenie - wędlina oraz mleko. Nagle ktoś przekazuje im pewną
wiadomość alfabetem Morse'a, a wkrótce znika  obozowa flaga.  Okazało
się, że to suka podkradała im pożywienia dla nowonarodzonych i
wygłodniałych szczeniąt. Za kradzieżą flagi i przekazaniem wiadomości
stał były partyzant, który nie miał złych zamiarów. Po długim miesiącu
obóz dobiega końca.  M.K. M.K

M.K

    Dixit - gra dla myślących i szybko kojarzących     
                                                  

        
                      Skocznia w Brzozowej

                            ''Czarne stopy''...               
coś dla detektywów

Dixit to świetna gra w gronie rodziny oraz przyjaciół. Polega ona na tym,
że każdy gracz otrzymuje króliczka w wybranym kolorze i umieszcza go
na polu ''0'' na planszy. 84 karty trzeba potasować i rozdać każdemu po 6
kart. Pozostałe karty tworzą zakryty stos dobierania. W każdej rundzie
jeden gracz zostaje narratorem. Narrator wybiera jedną z 6 kart
trzymanych w ręku i wypowiada jakiekolwiek skojarzenie związanie z jej
treścią. Każdy z graczy z pozostałych kart wybiera jedną z sześciu, która
najlepiej pasuje do skojarzenia wybranego przez narratora. Następnie
narrator zbiera karty i rozkłada. Pozostali gracze muszą odnaleźć kartę
narratora. Wygrywa osoba, która odgadnie tę kartę. W tej grze nie ma
ograniczeń wiekowych, natomiast wskazane jest myślenie :-) M.K.

W czasie ferii można było poszaleć na śniegu.
Wykorzystaliśmy ten fakt i obok mojego domu ja, mój brat
Mariusz oraz dwóch kolegów - Stanisław i Adrian
wybudowaliśmy skocznię. Prawie codziennie odbywały się
na niej skoki. Jej wysokość wynosi 1,20 m. Rekordzistami
są  Adrian oraz Mariusz. Skoczyli oni 7,30 m. Okazuje się, że
można było spędzić dobrze czas na powietrzu, zamiast
przesiadywać przed telewizorem czy komputerem. M.K. Mój skok

M.K

M.K

mk
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Harry Potter i Insygnia Śmierci to film, który powstał na podstawie książki
J. Rowling. Jako film został podzielony na dwie części. Ja opowiem Wam
o pierwszej części. Poznacie w nim kolejne przygody Harry'ego,
Hermiony i Rona, którzy muszą zniszczyć horkruksy, w których Lord
Voldemord ukrył cząstki swojej duszy. Zanim jednak wyruszą w podróż
uczestniczą w weselu brata Rona, Billa i Fleur Delucor. W samym środku
zabawy miejsce, w którym przebywali nawiedzili śmierciożercy.
Przyjaciele deportowali się do Londynu. Teraz muszą włamać się do
najlepiej strzeżonego w świecie czarodziejów banku. A w odległym lesie
czeka na nich tajemniczy Miecz Godryka Gryffindora. Czy go znajdą?
Tego dowiecie się po obejrzeniu filmu. CD-Action

Dom Tajemnic - cz. I

Dom Tajemnic to książka autrostwa Chris'a Columbus. Opowiada ona o
rodzinie Walker'ów, a konkretnie o trójce dzieci: Brendanie, Elenaor i
Kordelii. Rodzina przeprowadza się do ogromnego domu, który należał
kiedyś do pisarza Denvera Kristoffa. Dzieci spotykają jego córkę Dalię,
która nazwała się Wichrową Wiedźmą. Chcę ona zdobyć  Księgę życzeń i
zagłady, która spełnia marzenia. Ojciec postanowił chronić swoją córkę,
więc ukrył Księgę w książkach, które napisał. Wiedźma przeniosła
młodych Walker'ów do trzech książek, by zdobyli Księgę. Dzieci spotkały
rozbójników, kolosów, piratów i wiele innych postaci. Jeśli chcecie
dowiedzieć się więcej przeczytajcie Dom Tajemnic. 

cz. 1

cz. 2

W drugiej części książki pt. Dom Tajemnic poznajemy dalsze przygody
trójki dzieci i ich przyjaciela Willa, którego poznały podczas
wcześniejszych. Znów będą musieli zmierzyć się z Wichrową Wiedźmą,
która ukryła się w najmniej oczekiwanym miejscu i spokojnie czekała, aby
zaatakować Walkerów. Będą świadkami zabójstwa Kristoffa i
wywoływania duchów w kryjówce Strażników Tradycji. Wylądują w
samym środku walk gladiatorów, zmierzą się z lwami i nazistowskimi
cyborgami oraz razem z mnichami będą musieli pokonać potwory mrozu.
Co wpiszą do Księgi życzeń i zagłady? Jak dostaną się do domu? I czy w
końcu uda im się pokonać Wiedźmę?    

         Harry Potter  i Insygnia Śmierci                             część I

Dom Tajemnic - cz.II 
                                                    STARCIE POTWORÓW

lord Voldemort

Dom Tajemnic

dom tajemnic



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 39 02/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGONIEC SZKOLNY 2

BMW - najlepsza marka samochodów na świecie?

                          Kingsman - złoty krąg

kingsman

Kingsman - złoty krąg to film akcji opowiadający o tajnych agentach
broniących ludzkości. Działają pod przykrywką firmy szyjącej garnitury. W
fabule filmu chodzi o to, że mafia narkotykowa do swoich używek dodała
wirus, który wywoływał paraliż, a w późniejszym okresie śmierć. Istniało
jednak antidotum na tę przypadłość. Agent Kingsmanu wyrusza na
wyprawę do Kambodży, aby odebrać lek od złoczyńcy. Przeżywa wiele
mrożących krew w żyłach przygód. Więcej nie będę opowiadał. Film
bardzo mi się podobał i polecam go wszystkim, który lubią film akcji typu
James Bond itd. Jeżeli moją recenzja spodobała Ci się bierz laptop włącz
stronę cda.pl i oglądnij ten film, naprawdę polecam. 
                                                                                     stagot

                             Słotwiny Arena - 
            najlepsze miejsce do spędzania ferii

jeździmy....

Słotwiny arena to stok narciarski w Krynicy-Zdrój, na którym byłem. W
tym roku są otwarte 4 trasy. Najdłuższa trasa ma odległość 1350 m.
Szlaki przechodzą przez las, między drzewami lub na szerokim stoku.
Jak wyjeżdżać w górę? To proste, na stoku znajduje się wyciąg
krzesełkowy, na który wsiada się po zjeździe i można pięć minut
odpocząć w kabinie krzesełkowej i wyjechać na samą górę. Od
następnego roku po wyjeździe na górę będzie można chodzić po trasie
widokowej prowadzącej między koronami drzew. W tej chili jest on w
budowie, ale za rok powinno być już otwarte dla zwiedzających. Trasa
widokowa będzie miała długość około 2 km. Warto tam się przejechać
choćby na narty. Gorąco polecam!                           stagot

BMW

BMW to niemiecka marka samochodów. Najnowszy model tej firmy to
BMW X7, które wyjdzie na salony w 2018 r. Oprócz samochodów fabryka
BMW tworzy również motocykle, skutery i silniki. Rozszerzenie skrótu
BMW to Bayerische Motoren Werke tzn. Bawarskie Zakłady Silnikowe.
Firma powstała na początku lat 20. XX w. Tyle o historii tej marki,
ponieważ pytanie brzmi: Czy BMW jest najlepszą marką samochodów na
świecie? Otóż, wielu specjalistów nazywa ją najlepszą marką na świecie,
gdyż wyróżnia się wieloma rzeczami m.in. jakością produktów,
wytrzymałością. Jak każda marka musi mieć coś złego w sobie. Jedyną
wadą jest to, że nie każdemu się podoba.    stagot     

sg

sg

slusarczyk
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                           TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO                                 
                      SPEKTAKL PT.,,TAJEMNICZY OGRÓD"

  W sobotę 17-go lutego wraz z rodzicami, kolegą z klasy  i jego rodziną
wybraliśmy się na spektakl ,,Tajemniczy ogród" do teatru im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie. Pierwszy raz byłem w teatrze i miejsce to wywarło
na mnie ogromne wrażenie. Akustyka, aktorzy, scenografia i atmosfera
jaka tam panowała to coś naprawdę fantastycznego. ,,Tajemniczy ogród"
to lektura, którą przerabialiśmy w ubiegłym roku, dlatego znam jej treść, a
w teatrze czułem się jakbym ją czytał pierwszy raz i osobiście
uczestniczył w przedstawianych wydarzeniach. Gorąco wszystkim
polecam wyjazd do teatru i sam nie mogę się doczekać wycieczki
szkolnej do Krakowa do teatru Groteska.                     (mrz)

Teatr im.Ludwika Solskiego w
Tarnowie

              KRĘGIELNIA ... LA GONDOLA W OLSZYNACH
  

Kręgielnia La Gondola znajduje się w Olszynach na trasie Zakliczyn -
Wojnicz. W czasie ferii byłem tam aż trzy razy i świetnie się bawiłem.
Są tam dwa tory, dlatego jednocześnie mogą grać dwie drużyny.
Przyjeżdża tam wiele osób z okolicy, więc można poznać nowych,
ciekawych ludzi. W czasie ferii jest tam dosyć tłoczno, więc warto sobie
wcześniej zarezerwować tor. Dodatkowo znajduje się tam bar i pizzeria,
więc po takiej długiej, wyczerpującej zabawie można sobie zjeść pyszną
pizzę. Jak się okazuje, nie trzeba szukać daleko atrakcji i możliwości
spędzenia wolnego czasu - wystarczy skorzystać z ofert znajdujących się
nie tak daleko od Brzozowej! Gorąco polecam! (mrz)

Kręgle - Dużo śmiechu i zabawy

     

              MISTRZOSTWA OLIMPIJSKIE W PYEONGCHANG 2018

Igrzyska olimpijskie w tym roku dla Polaków były bardzo udane. Olimpiada
zaczęła się w czwartek, 8 lutego 2018 r. Pierwszym sukcesem polskich
zawodników było pierwsze miejsce i złoto Kamila Stocha, które zdobył na
skoczni dużej. Miejsce drugie zajął niemiecki skoczek Andreas Welliger 
oraz miejsce trzecie Robert Johansson z Norwegii. Następnym sukcesem
było zdobycie brązowego medalu w konkursie drużynowym przez Polskę.
Miejmy nadzieję, że następna olimpiada też będzie udana dla naszych
skoczków. Dobrze, że mieliśmy ferie zimowe i mogliśmy więcej czasu
poświęcić na oglądanie występu naszych olimpijczyków. (mrz)                 
             

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2018

.

`

`
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     Park trampolinowy w     
            Nowym Sączu

Książka, o wiernym psie,
czyli "Był sobie Pies" 

Reda- 
kcja

Podczas 
ferii,15
lutego w
czwartek
odbyła się
wycieczka do
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Tarnowie. 

S. Gotfryd
E. Cieśla
W. Ozga
A. Szczepanek
M. Kieroński
M. Rzepka
Sz. Nieć

Opiekunowie:
K. Gotfryd
R. Język

Fabuła Hobbita
przedstawia
historię 60 lat
przed głównymi
wydarzeniami w
ekranizacji
Władcy
Pierścieni.
Niezwykła
Podróż
opowiada o  
hobbicie Bilbo
Bagginsie, który

wyrusza wraz z
czarodziejem
Gandalfem i
trzynastoma
krasnoludami  
w podróż do
Samotnej Góry
w celu
pokonania
smoka Smauga.
(szym)

sz

Jest to
opowieść o
oddanym psie,
który życiową
misją czyni
wpajanie swoim
właścicielom
znaczenia

miłości i pogody
ducha.To
powołanie
wypełnia na
przestrzeni...
kilku żyć.
(szym)

Chciałbyś
oderwać się od
codzienności?
Pojedź do Parku
Trampolin Ninja
Jump  w
Nowym Sączu. 
Oprócz

trampolin jest
tam także basen
z gąbkami i
ścianka
wspinaczkowa.
Napewno
będziesz się
tam dobrze
bawił/a!

(szym)

Hobbit - niezwykła podróż

                  Państwowa Straż Pożarna 
                  dla uczniów SP Brzozowa

MDP

15 lutego poje-
chaliśmy do
Tarnowa do
Państwowej
Straży Pożarnej
Niestety z po-
wodu chorób
wiele osób się
wypisało. W
Państwowej
Straży Pożarnej

strażacy poka-
zywali nam   
samochody i
sprzęty gaś-
nicze oraz rato-
wnicze. Po
zwiedzeniu
jednostki
pojechaliśmy do
McDonald's.
            stagot

sz

sg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilbo_Baggins
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	Wymień 3 marki samochodów...  w 5 sekund!!
	5 sekund to świetna gra towarzyska w której szybko myślisz i szybko mówisz. Doskonale nadaje się do spędzania długich  wieczorów z rodziną. A zasady gry? Jedyne co musisz zrobić to odpowiedzieć na zadane pytanie przed upływem wyznaczonego czasu. Brzmi banalnie, prawda? To spróbuj w 5 sekund wymienić… trzech znanych Jacków! Albo trzy osoby noszące kapelusze! Teraz trzeba się chwilę zastanowić. Ale uwaga na czas! Przy tej fantastycznej grze planszowej nie można się nudzić.                                   (wiki)
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	Skocznia w Brzozowej
	W czasie ferii można było poszaleć na śniegu. Wykorzystaliśmy ten fakt i obok mojego domu ja, mój brat Mariusz oraz dwóch kolegów - Stanisław i Adrian wybudowaliśmy skocznię. Prawie codziennie odbywały się na niej skoki. Jej wysokość wynosi 1,20 m. Rekordzistami są  Adrian oraz Mariusz. Skoczyli oni 7,30 m. Okazuje się, że można było spędzić dobrze czas na powietrzu, zamiast przesiadywać przed telewizorem czy komputerem. M.K.
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	BMW - najlepsza marka samochodów na świecie?
	BMW to niemiecka marka samochodów. Najnowszy model tej firmy to BMW X7, które wyjdzie na salony w 2018 r. Oprócz samochodów fabryka BMW tworzy również motocykle, skutery i silniki. Rozszerzenie skrótu BMW to Bayerische Motoren Werke tzn. Bawarskie Zakłady Silnikowe. Firma powstała na początku lat 20. XX w. Tyle o historii tej marki, ponieważ pytanie brzmi: Czy BMW jest najlepszą marką samochodów na świecie? Otóż, wielu specjalistów nazywa ją najlepszą marką na świecie, gdyż wyróżnia się wieloma rzeczami m.in. jakością produktów, wytrzymałością. Jak każda marka musi mieć coś złego w sobie. Jedyną wadą jest to, że nie każdemu się podoba.    stagot
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