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Oto już nam maj zawitał
powód jest do świętowania

wiosnę każdy chętnie wita
i wyrusza w świat!

                      Sposób na majówkę                              

Czy warto w tak piękną pogodę siedzieć w czterech ścianach?
Oczywiście, NIE! 
Tylko jak zaplanować wycieczkę tak, aby spodobała się całej, nawet najwybredniejszej
rodzinie? Oto kilka sposobów, jak spędzić aktywnie majówkę!
1.  Rowerowe wycieczki dookoła Krakowa.
 Bardzo przyjemną trasą jest wyjazd do Tyńca. Wystarczy przejechać w okolice Wawelu, a
tam bulwarami Wisły: dalej i dalej aż do Tyńca. Jeśli natomiast starczy nam sił możemy
pojechać jeszcze trochę, w kierunku Skawiny.
2. Z kajakiem za pan brat
  Całkiem niedaleko, raptem ok.2,5 godziny samochodem od Krakowa, płynie rzeczka
Liswarta. Gdy wypożyczymy kajak możemy ruszać w drogę. Wtedy możemy się poczuć
zjednoczeni z naturą. Na tej trasie nie spotkamy dużo ludzi, jest to kolejny plus.

party.pl

3.   W góry, w góry, 
bracie miły!
Kolejnym ciekawym
pomysłem jest zdobywanie
górskich szczytów. Nie
chodzi mi odrazu o Tatry
(chociaż je także polecam),
ale o takie mniejsze górki,
takie jak Turbacz, Luboń
Wielki, Łysice, Kudłacze,
Babia Góra. Tekie
jednodniowe wycieczki są
bardzo przyjemne.

4. Zwiedzanie, czemu nie.
Jak mogłabym to pominąć?
Czy to ponowne spacery po
Krakowie, czy poznawanie
historii innych zabytków,
zwiedzanie zawsze jest coś
ciekawego do odkrycia.
Niedaleko Krakowa jest
zamek w Tęczynku, a
jeszcze bliżej znany
wszystkim Ojców. ZOBACZ
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  Kącik Mody

W tym miesiącu kącik
modowy zaczniemy od
nietypowo, bo od
obuwia. Mowa tu o
butach, model nazywa
się ,,Superstar", które
są wykonane ze
sztucznej skóry, a ich
podeszwy są zrobione
z kauczuku. Są
dostępne w kolorach
czarnym i białym z
różnymi
dodatkami. Czy wiecie
co to jest CROP-TOP?

Otóż, jest to krótka
bluza lub bluzka nad
pępek, która jest
wykonana z
wygodnych materiałów.
Teraz dostaniemy je w
niemal każdym sklepie
sieciowym oraz przez
internet. 
Ja najbardziej lubię w
kwiaty lub zabawne
wzorki: arbuzy,
okularki, sowy...

Super

                Prima aprilisowy żart,
 w który uwierzyli Anglicy !

spaghetti

Maj

Stacja BBC 
w 1957 roku
ogłosiła, że
dzięki łagodnej
zimie oraz
innym,
sprzyjającym
czynnikom,
szwajcarskim

rolnikom udało
się zebrać
pierwsze plony
spaghetti. Do
informacji był
dołączony
materiał wideo,
na którym
uśmiechnięci 

z drzew
makaron.Tysiące
wkręconych
telewidzów
dzwoniło do
stacji z prośbą o
udzielenie
informacji na
pytanie

- jak wyhodować
spaghetti w
przydomowych
ogródkach.
  Udał się im ten
numer! 

crop top

To jest to!

Uwaga!

Czy bierzesz udział w
kampanii 
"Rowerowy maj"?
Spróbuj. Wystarczy
wziąć rower,
hulajnogę lub rolki i
codzienni jeździć tak 
do szkoły. Za każdy
przejazd uczestnik
otrzymuje dwie
naklejki: kwadratową
do przyklejenia 

w specjalnej
książeczce rowerowej
i okrągłą do
przyklejenia na plakat
klasowy. Kampania
zakłada rywalizację 
w formie zabawy na
trzech poziomach:
indywidualnym,
klasowym i
szkolnym. 
Baw się z nami
 i 
wygrywaj nagrody!
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      NASI  UCZNIOWIE  ZWYCIĘŻAJĄ
                    GRATULUJEMY !!!

Oto zwycięzcy !

9 Kwietnia obyło się uroczyste rozdanie nagród w Urzędzie Miasta Krakowa
w konkursie Gdy pytasz mnie ,czym Ojczyzna jest - odpowiem ... w
kategorii literackiej zwyciężyła Agnieszka Argasińska z kl. 5 D wiersz
powstał  pod opieką p. Marii Antoniuk. II miejsce zajął, również nasz uczeń
Marcin Mazurek z kl. 6 B  praca pt: Gdy pytasz mnie, czym jest ojczyzna,
odpowiem...napisał pod opieką p. Biserki Cejovic , a piąte miejsce ex aequo
Karolina Kiedik i Stanisław Siwek z kl. 6 B. W kategorii Fotografia: II miejsce
zajął Dominik Nawrot z kl. 5 D pracą pod tytułem To co kocham oraz Julia
Mayer z kl. 5 A . Oto zwycięski wiersz: Wyznanie
             Ojczyzna jest dla mnie jak człowiek,
             którego kocham za wszystko.
         Cieszę się, że jest ze mną blisko, bardzo blisko,
         wszak ta oczywistość, nie zawsze jest oczywistością....
          Miłość przysłania mi wiele ojczystych wad.
           Na co dzień smog dusi bury,
                złowieszczo zieją uliczne dziury,
          kłótnie smutkiem rzeźbią czoła liczne,
         a jednak na zawsze zostaną we mnie miłości słowa magiczne.
        Jeszcze nie wszystko rozumiem , ale jedno wiem,
         Polska to nasz język i godło,
         Opasłe historii księgi, na mapie Europy kontur potężny, 
         Lecz Polska to także świat jeszcze niepoznany,
             który tworzymy teraz my sami.

arolina Kiedik kl. 6B
                          Historia mojej ojczyzny
Ojczyzna to miejsce, w którym się urodziliśmy.
Tu jako dzieci bawiliśmy się i wzrastaliśmy.
Tu młodzież chodzi do szkoły, a dorośli pracują,
Tu dzieci, młodzi i starsi po prostu żyją.

Nasza ojczyzna przyjęła chrzest przed 1050 laty, 
w jej dalszych dziejach są bardzo ważne daty.
Kilka z nich chciałabym w tym wierszu napisać, 
bo bez nich nie byłoby Ojczyzny naszej dzisiaj.

I tak w tysięcznym roku odbył się Zjazd Gnieźnieński
Bolesław Chrobry wzmocnił kontakty z cesarzem niemieckim.
Powstała Metropolia Gnieźnieńska z połączenia ziem,
A później Bolesław Chrobry został królem jej.

Później był długi okres rozbicia dzielnicowego,
wykonany zgodnie z testamentem księcia Krzywoustego,
W czasie jego trwania zginęło książąt wielu,
A zakończyło się ono koronacją Łokietka na Wawelu....
          Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

Maria
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