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Witaj Wiosno!

Cieszymy się, że jesteś!
Niedługo rozpoczną się wyjazdy na wycieczki
turystyczne i zielone szkoły.
Przygody czekają na nas!

Nie zapominajcie jednak o nauce, bo już całkiem
niedługo...... wakacje!
                                                                                    redakcja                       
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4+: Co pani lubi tańczyć i dlaczego?
SK: Lubię tańczyć do muzyki szybkiej i
lubię tańczyć w parze.

4+: Jakie są różnice pomiędzy szkołą
prywatną a publiczną?
SK: Nie widzę różnic.

4+: Co Pani lubi w pracy nauczyciela?
SK: Uwielbiam  wychowywać i uczyć.
4+: Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiały Zosia Bobak i Ania Kolberg z 5b

Rozmówki z...........
z Panią Sylwią Kondek
-  nauczycielką
matematyki i
informatyki

4+: Co Pani woli:  matematykę
czy informatykę i dlaczego?
SK: Wolę matematykę, ponieważ
lubię rozwiązywać zagadki
logiczne i nie lubię siedzieć
przed komputerem.
4+: Jak zrodziła się Panie pasja
taneczna?
SK: Byłam osobą, która nie
potrafiła usiedzieć na miejscu.
Lubiłam sport. Ja uważam taniec
jako sport. Kocham tańczyć!
4+: Proszę powiedzieć co zrobić,
aby polubić matematykę?
SK: Trzeba rozwiązywać
wszystkie zadania i poprzez
rozwiązywanie różnych zagadek
można polubić matematykę.
 

liczydło pixabay
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Aktualności
1. W marcu w naszej szkole trwały dni regionalne
pod hasłem "Zabytki Krakowa". Uczniowie klas 1-7
mogli wziąć udział aż w 11 konkursach związanych
z dawna stolicą Polski. Odbył się klasowy quiz
wiedzowy, a także lepienie z gliny zabytku
krakowskiego, tworzono prezentacje
multimedialne, odbył się konkurs plastyczny, gadki
krakowskiej i inne. Podczas uroczystego rozdania
nagród 22 marca zwycięzcy zostali nagrodzeni,
mogli się także zaprezentować publicznie.
2. 15 marca na terenie naszej szkoły odbyła się
Gala rozdania nagród w Gminnym Konkursie
Polonistycznym. Nagrodzono najlepszych 25
polonistów z miasta i gminy Skawina ze szkół
podstawowych. Weronika Wink z 6b uzyskała
wyróżnienie. Gratulujemy!

4. Dnia 21 marca obchodziliśmy Światowy
Dzień osób z zespołem Downa. nasi
uczniowie wzięli udział z tej okazji w
święcie skarpetek polegającym na
założeniu 2 różnych skarpet na znak
solidarności z osobami chorymi. 

5. Pierwszego dnia wiosny, czyli 21
marca, świętowaliśmy pożegnanie zimy.
Tego dnia klasy ubrały się na kolorowo
oraz chętni uczniowie wzięli udział w
konkursie Mam Talent. Pierwsze miejsce
zajęli Michał Janek z 6b oraz Marcel Kula
z 4a z Hanną Płonką z 3a . Gratulujemy!

Sukiennice

7 kwietnia obchodzono Światowy Dzień
Zdrowia. Z tej okazji w naszej szkole
uczniowie mogli uczestniczyć w
przedsięwzięciu z tej okazji
zorganizowanym przez p.p. R.
Drożniowską (biologia, chemia) i R.
Mlostek (pedagog). Uczniowie mogli
poznać zasady zdrowego odżywiania się i
wziąć udział w konkursach. Na koniec
odbyło się spotkanie z p. dietetyk.

15 marca w naszej szkole odbył się Dzień
Otwarty. Przyszli uczniowie warz z
rodzicami mogli zwiedzić szkołę i wziąć
udział w zajęciach organizowanych przez
naszych nauczycieli. 

                                                             redakcja 
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Kulinaraia
Przepis na przepiórcze jajko na
toście z musztardowym sosem
holenderskim 

składniki :
-2 kromki białego chlebem
-60 g miękkiego masła
-1 łyżeczka białego octu winnego
-2 łyżeczki oleju arachidowego
-sól i świeżo zmielony pieprz
-60 g roszponki warzywnej, oczyszczonej
i umytej
-6 jajek przepiórczych
-100g musztardowego sosu
holenderskiego

jajka

Z kromek chleba wycinamy 6 kółek o
średnicy 4cm. Opiekamy je pod grillem,
następnie smarujemy z jednej strony
masłem; trzymamy w cieple.
Ocet winny mieszamy z olejem, odrobiną
soli i pieprzu. 
Takim sosem skraplamy roszponkę.
Nieprzywierającą patelnię smarujemy 
resztą masła, podgrzewamy i smażymy 
jajka przepiórcze, zostawiając je na ogniu
1 1/2 -2 minuty . Zdejmujemy z patelni i
przycinamy tak , żeby zrobić z nick kółka
o średnicy 4 cm.
Tosty układamy na ciepłych talerzach ,
posmarowaną stroną do góry, na każdym
z nich umieszczamy sadzone jajko
przepiórcze. Część jajka polewamy
musztardowym sosem holenderskim,
łyżkę sosu nakładamy obok. Listki
roszponki układamy z drugiej strony
tostu. 
                   wyszukała Ania Kolberg z 5b
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palma wielkanocna

jajka

Ciekawostki o Wielkanocy

1. W świecie pogan jeden z
najstarszych i najbardziej
popularnych obrazów
stworzenia
świata przedstawia wykluwanie
się wszystkiego z olbrzymiego
jaja.
2. W tradycji chrześcijańskiej
uroczyste śniadanie
wielkanocne poprzedza
ceremonia dzielenia się jajkiem
poświęconym w Wielką Sobotę.
3. 76% ludzi zaczyna jeść
wielkanocnego, czekoladowego
zająca od uszu. 

4. 36,4 m to rekord lipnickiej
palmy.
5.Wielkanoc jest najstarszym
świętem chrześcijaństwa,
obchodzona jest od drugiego
wieku naszej ery. Co ciekawe,
tradycyjnie, Wielkanoc zaczyna
się już w Wielką Sobotę po
zachodzie słońca.
                                                           
                  Wyszukała Ala Rusek
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GWIAZDOZBIÓR:

Taco Hemingway,
właściwie Filip Tadeusz
Szcześniak urodził się 29
lipca 1990 w Kairze.
Polski raper oraz autor
tekstów.
27 czerwca 2015 roku
wydał minialbum pt..
Umowa o dzieło. Płyta
zadebiutowała na 2.
miejscu polskiej listy
przebojów – OLiS,
sprzedając się w ilości
ponad 15 tys.
egzemplarzy uzyskała
status złotej
płyty. Kolejna jego
płyta pt.
Szprycer  debiutując na
1. miejscu polskiej listy
przebojów.

mikrofon

 Na początku 2018 roku media
obiegła informacja jakoby raper
miał nagrać płytę, wspólnie z
raperem Quebonafide. 16 marca
2018 roku ukazał się pierwszy
singiel duetu pt. „Art-B” na
kanale wytwórni QueQuality.

Wyszukała Zosia Bobak
 Źródło; Wikipedia
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Wzmocnienie szarych
komórek

Sprawdź się!
Uzupełnij ó lub u:

O roztargnionej kr…lewnie
Pewien kr…l miał c…rkę hożą.
Tę por…wnać m…głbyś z zorzą
Albo ze świeżą c…dną r…żą.
…w monarcha przed podr…żą
Rzecze głosem dziwnie
rzewnym:
„Proszę c…rki mej, kr…lewny,
r…szam precz za g…ry sine.
Wr…żbom …fam, że nie zginę.
Hen, o tam, sp…jrz, za g…rami
Mieszka mędrzec. On to da mi
Spos…b pewny, by ma c…ra
Nie splamiła odtąd pi…ra
Błędem w słowach: p…łka, b…
łka,
Pr…chno, dł…to, chr…st, jask…
łka
Czy też w…jt, og…rek, pł…tno.
Żegnaj”. C…rka z miną sm…tną
Czeka kr…la. Czeka z lękiem:
„Może wr…ci z r…zeg pękiem?”
Jakoż wkr…tce grzmią kopyta,
Wraca kr…l, a z kr…lem świta:
„C…r…ś moja, wnet potrafisz
Pisać pięknie. Rozchm…rz
czoło.
Masz skarb: teksty ortografii,

Wykreśl wyrazy z u:

C A W P R F B N M S P O

 F Z C B A M B U S P J P

G W G S Ć L G H J R I O

Y I H L I Z U S K A Z C

U Z J Z E P U C H W W Z

J E K W R T Y Ó H U I Ę

M R A C H U N E K N A S

M U L M R T U U O E S T

K N S Ń H J K L P K T U

L E P B U D U L E C U N

W K W E R T Y Ć N M N E

Ą S B R Z Y D U L A R K

buźka pixabay



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 8 04/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka z plusem

Spis treści:

Rozmówki    s. 2
Aktualności     s. 3
Kulinaria     s. 4
Ciekawostki    s. 5
Wzmocnienie szarych
komórek     s.6
Gwiazdozbiór   s. 7

Redakcja: Zosia Bobak,
Ala Rusek, Ania Kolberg
5b

Rozwiązanie ortograficznego wierszyka:
O roztargnionej królewnie
Pewien król miał córkę hożą.
Tę porównać mógłbyś z zorzą
Albo ze świeżą cudną różą.
Ów monarcha przed podróżą
Rzecze głosem dziwnie rzewnym:
„Proszę córki mej, królewny,
ruszam precz za góry sine.
Wróżbom ufam, że nie zginę.
Hen, o tam, spójrz, za górami
Mieszka mędrzec. On to da mi
Sposób pewny, by ma córa
Nie splamiła odtąd pióra
Błędem w słowach: półka, bułka,
Próchno, dłuto, chrust, jaskółka
Czy też wójt, ogórek, płótno.
Żegnaj”. Córka z miną smutną
Czeka króla. Czeka z lękiem:
„Może wróci z rózeg pękiem?”
Jakoż wkrótce grzmią kopyta,
Wraca król, a z królem świta:
„Curuś moja, wnet potrafisz
Pisać pięknie. Rozchmurz czoło.
Masz skarb: teksty ortografii,
Ortografii na wesoło.

Nasza sportowa duma

 Powiatowe Zawody Pływackie .
W zawodach wystartowało 14 szkół podstawowych (6
z naszej gminy oraz z Libertowa, Rząski, Krzeszowic,
Nielepic, Bibic, Zabierzowa, Jerzmanowic i Mogilan)
 W pływaniu indywidualnym uczniowie naszej szkoły
uzyskali bardzo dobre wyniki:

1 miejsce w stylu dowolnym Szymon Maliszewski 
1 miejsce w stylu klasycznym Antoni Kondaszewski
1 miejsce w stylu grzbietowym Kacper Urban 
1 miejsce w stylu motylkowym Kacper Kisielewski
2 miejsce w stylu klasycznym Martyna Płonka
2 miejsce w stylu grzbietowym Aleksandra Płonka
2 miejsce w stylu klasycznym Szymon Kutela
2 miejsce w stylu klasycznym  Aniela Wnęk
2 miejsce w stylu grzbietowym Michał Burzyński
3 miejsce w stylu grzbietowym Zuzanna Zawada

Wszyscy awansowali do zawodów wojewódzkich.

 W pływaniu drużynowym chłopcy uzyskali 2
miejsce (Sz.Maliszewski, A.Kondaszewski, O.Pacułt,
D.Panek, I.Dusak, K.Czopek), a dziewczynki 4
miejsce ( O.Ziarko,  M.Płonka,  O.Płonka, 
M.Jasińska,  Z.Walczyńska,  A.Kolberg)Finały wojewódzkie w pływaniu indywidualnym
chłopców i dziewcząt  - Nowy Sącz
Szymon Maliszewski 2 miejsce w stylu dowolnym 
Antoni Kondaszewski 5 miejsce w st. klasycznym  
Kacper Urban 14 miejsce w stylu grzbietowym       
Martyna Płonka 9 miejsce w stylu klasycznym       
Aleksandra Płonka 20 miejsce w st. grzbietowym   
Zuzanna Zawada 21 miejsce w stylu klasycznym.        
                                                           
Gminne i powiatowe zawody w Narciarstwie
Alpejskim. Gabriela Stochel zajęła 1 miejsce w gminie i
3 miejsce w powiecie krakowskim oraz uzyskała
awans do zawodów wojewódzkich.
Gabrysia w zawodach wojewódzkich zajęła 13 m.

6 kwietnia odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych rocznik 2008 i młodsi. Nasza drużyna
w składzie: Ożóg Maks, Olszewski Filip, Stekla
Patryk, Tylec Piotr, Kula Marcel, Maliszewski Szymon,
Kondaszewski Antoni, Płodzień Tobiasz uzyskała
tytuł Mistrza Gminy.

13 kwietnia na Stadionie Miejskim odbyły się
Drużynowe Gminne Biegi Przełajowe
Dziewczęta zajęły 1 miejsce  (N. Kaliś, E. Pałka, A.
Kania). Chłopcy zajęli 3 miejsce  (Sz. Maliszewski, K.
Musiał, M. Kula, A. Gudowski).
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	Cieszymy się, że jesteś! Niedługo rozpoczną się wyjazdy na wycieczki turystyczne i zielone szkoły. Przygody czekają na nas!
	Nie zapominajcie jednak o nauce, bo już całkiem niedługo...... wakacje!
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	4+: Co pani lubi tańczyć i dlaczego? SK: Lubię tańczyć do muzyki szybkiej i lubię tańczyć w parze.
	4+: Jakie są różnice pomiędzy szkołą prywatną a publiczną? SK: Nie widzę różnic.
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	7 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie mogli uczestniczyć w przedsięwzięciu z tej okazji zorganizowanym przez p.p. R. Drożniowską (biologia, chemia) i R. Mlostek (pedagog). Uczniowie mogli poznać zasady zdrowego odżywiania się i wziąć udział w konkursach. Na koniec odbyło się spotkanie z p. dietetyk.     15 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Przyszli uczniowie warz z rodzicami mogli zwiedzić szkołę i wziąć udział w zajęciach organizowanych przez naszych nauczycieli.
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	Tosty układamy na ciepłych talerzach , posmarowaną stroną do góry, na każdym z nich umieszczamy sadzone jajko przepiórcze. Część jajka polewamy musztardowym sosem holenderskim, łyżkę sosu nakładamy obok. Listki roszponki układamy z drugiej strony tostu.
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