
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Batalionu Skała AK 12
31-272, Kraków

Numer 5 04/18



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 5 05/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLMieczysław

Wystawa bukietów wiosennych
Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się kompozycja klasy 1 a.
Składała się z wieńca, na którym znajdowały się maki i stokrotki, oraz
koszyczka w środku. Koszyczek zawierał chabry. Kolory bardzo ładnie ze
sobą harmonizowały. Wieniec był wykonany ręcznie z małych,
drewnianych patyczków, a koszyk z wikliny. 
Małgorzata Hajduk 4 a

Najbardziej podobał mi się bukiet
klasy 2 b. Był on bardzo duży,
kwiaty imponowały swoimi
rozmiarami! W niektórych kwiatach
widać było małe i słodkie pszczółki.
Wystąpiły tu maki, chabry i
stokrotki. Ta kompozycja jako
pierwsza przyciągnęła moją
uwagę. 

Anna Hajduk 6 a
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KARTONOWE RZEŹBY NA LEKCJACH PLASTYKI

Klasy siódme wzięły udział w projekcie tworzenia
rzeźb z surowców wtórnych. Podzieliliśmy się na
grupy i przez trzy lekcje plastyki budowaliśmy
swoją rzeźbę. 

Każda grupa realizowała własną wizję. Mogli to
być bohaterowie z filmów, bajek, gier
komputerowych albo własne twory.

 Największą popularnością cieszyły się Gwiezdne
Wojny: powstał Darth Vader, R2D2 oraz AT-AT.
Zbudowaliśmy też postacie z Harry’ego Pottera
(dementor), z Władcy Pierścieni (Gandalf), a także
bohaterów kreskówek (Spongebob) i kilka
jednorożców.

 Wszystkie prace musiały być przestrzenne i
utrzymywać się w pozycji stojącej. Wystawa była
imponująca, rozciągnęła się na dwie kondygnacje.

Mnie najbardziej podobał się Spongebob klasy 7A
(zwłaszcza kiedy miał nogi). Odznaczał się dużą
precyzją wykonania. Na pewno kosztował dużo
pracy. Moim zdaniem najlepiej ze wszystkich
odzwierciedlał swój pierwowzór.

Mateusz Rokita 7D
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Legendy krakowskie w klasach
czwartych - drama

W klasach czwartych przygotowaliśmy zbiór legend w
formie dramy. Podzieliliśmy się na grupy, a pani
rozdała nam tematy. To było pięć, najbardziej
znanych krakowskich legend: O trębaczu z Wieży
Mariackiej, Wiano Świętej Kingi, O Wandzie, co nie
chciała Niemca, Pan Twardowski i O szewczyku i o
smoku.
Sami decydowaliśmy, którą wersję znanej legendy
wybierzemy. Sami pisaliśmy scenariusz,
przydzielaliśmy sobie role, wymyślaliśmy kostiumy i
rekwizyty. 
W każdej klasie czwartej ( 4a,4b i 4c) wszystko
wspaniale się udało. Każda grupa przygotowała swoją
scenkę, nikt nie zawiódł! Każdy miał swoją rolę i
wywiązał się z niej. W ten sposób poznaliśmy
krakowskie legendy i ich interpretację przygotowaną
przez koleżanki i kolegów. Potem mówiliśmy, co nam
się najbardziej podobało w każdej inscenizacji.
Było dużo emocji i wspaniała zabawa. Mieliśmy
mnóstwo okazji na wykazanie się inicjatywą i
kreatywnością. Niektórzy wykorzystali swój talent
literacki, inni – zdolności aktorskie. Umiejętności
krawieckie także się przydały. Nikt się nie nudził, to
pewne.
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Apel poświęcony Konstytucji 3 Maja w setną
rocznicę odzyskania niepodległości

Apel przygotowały panie Urszula Walaszczyk i
Stanisława Mierzwa, a pani Małgorzata Goldman-
Żukowska zajęła się choreografią. Udział brali
uczniowie z klas 7 c, 7 a, 4 a, 4 c, 5 a i 5b.
Uroczystość miała podniosły, patriotyczny charakter.

 Wspomniane zostały działania Sejmu Wielkiego,
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, drugi rozbiór Polski,
insurekcja kościuszkowska i trzeci rozbiór, będący
jednocześnie wymazaniem Polski z mapy Europy.
Oddaliśmy hołd tym pokoleniom Polaków, którzy
walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Poznaliśmy wygłoszony przez Kościuszkę tekst
przysięgi, którą złożył swemu narodowi na rynku w
Krakowie. Wysłuchaliśmy wzruszających pieśni
patriotycznych. Niezwykle podobało nam się
odtańczenie poloneza przez klasy czwarte. Dzięki tej
inscenizacji nikt z nas nie zapomni, że Polska była w
niewoli przez 123 lata, i że w tym roku obchodzimy
setną rocznicę odzyskania niepodległości.
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Matematyka na wesoło

Spotkanie z pisarzem 

LEGENDY, KTÓRE TWORZYŁY
KRAKÓW

25 maja 2018 roku w zaprzyjaźnionej Filii nr 20 Biblioteki Kraków odbyło
się, po raz pierwszy w Polsce, spotkanie z  obcojęzycznym autorem
książek dla dzieci pochodzącym z Ghany Panem Patrickiem K.Addaim.
W tym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas 3b i 3d. Wszyscy
znakomicie się bawili, bo autor swoje opowieści ubarwiał grą aktorską-
robił „miny”, tańczył, poruszał się jak bohaterowie jego utworów. Często
towarzyszyła mu rytmiczna, afrykańska muzyka, która zapraszała do
tańca. Uczniowie chętnie włączali się do wspólnej zabawy. Autor to
radosny, otwarty człowiek, z dużym poczuciem humoru, wspaniały
gawędziarz. Podczas wywiadu                   z publicznością udało się
dowiedzieć jak powstały napisane książki, jak wyglądają szkoły                 
w Ghanie, co lubią jeść afrykańskie dzieci, jakie mają tradycje i wiele
innych rzeczy. 

Klasa 2b pracuje metodą projektu:
Uczniowie pracowali w 4 grupach.  Pierwszy etap – uczniowie poznali
cztery legendy związane z naszym miastem Krakowem, następnie każda
grupa wykonała do swojej legendy  storyboard. Drugi etap – grupy
wykonały postacie i zaprojektowały scenografię do legendy. Trzeci etap –
Każda grupa tworzyła swoją animację poklatkową. Animacja poklatkowa
to animacja tworzona za pomocą zdjęć, które zestawione razem, składają
się na film.     I tak powstały nasze cztery wspaniałe filmy.

Czy matematyka może być pełna twórczych pomysłów? Na pewno tak o
czym świadczą prace uczniów klas czwartych. Razem z panią Jolantą
Wydrą-Horwath poznawali zawiłości świata figur geometrycznych,
świetnie się przy tym bawiąc.
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TRZECI PIKNIK RODZINNY

Po raz trzeci spotkaliśmy się na czerwcowym Pikniku
Rodzinnym.
Najpierw odbyło się bardzo kolorowe i wesołe
przedstawienie, przygotowane przez panią Rudnicką. 
Potem można było skorzystać z licznych atrakcji,
przygotowanych dla uczniów i ich rodzin. Młodzi
artyści malowali obrazy na folii przezroczystej.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria
fantowa. Był też kiermasz książek. W kawiarence
można było skosztować pysznego ciasta, napić się
kawy lub herbaty. 
Na większy apetyt mieliśmy kiełbaski z grilla.
Ogromne bańki mydlane zawdzięczamy klasie 8b. 
W salonie fryzur i wizażu malowaliśmy twarze. 
Kasia rysowała na poczekaniu karykatury i portrety. 
Zapraszamy w przyszłym roku, na pewno będzie
jeszcze ciekawiej.
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  8 marca razem z całą klasą obejrzeliśmy
film pt. „Gnomy rozrabiają”

Główną bohaterką filmu jest Elka, która razem z mamą
przeprowadza się do innego miasta. Odtąd wszystko jest
dla niej nowe – szkoła, znajomości oraz dom. To właśnie
dom, w którym zamieszkują, okazuje się najbardziej
tajemniczy. W tym starym budynku mieszkają krasnale
ogrodowe, które pewnego dnia ożywają. Wiadomo już,
że nie są to zwykłe figurki. Skrzaty są legendarnymi
strażnikami i od wieków bronią świat przed trogami –
pozaziemskimi istotami. Dziewczynka na początku boi
się gnomów, ale dość szybko się z nimi zaprzyjaźnia.
Pewnego dnia Elka niechcący uruchamia portale, które
łączą Ziemię i obcy wymiar. Odtąd potwory zaczynają
pojawiać się w jej domu. Gnomy mają teraz pełne ręce
roboty. Elka razem z Leonem, kolegą z sąsiedztwa,
przyłączają się do akcji walczą z istotami z innego
świata. Wspólnie z krasnalami, za pomocą gluto –
pocisków odsyłają ich do pozaziemskich wymiarów. W
ten sposób stają się bohaterami i wspólnie ratują świat.

Film bardzo mi się podobał. Był zabawny i ciekawy.
Szczególnie zapadła mi w pamięć muzyka, która świetnie
pasowała do akcji filmu, a ulubioną postacią został
Zamfir – przywódca gnomów.

Martyna Kurzydło kl. IV a
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Kartka z pamiętnika...
Czy umiemy pisać jak Miziołek?

Kucharz Chwalipięta

Mam kolegę kucharza,
Co często kłopotów przysparza
„Troszeczkę” przyprawiając dania,
Które ciężkie są do przełykania.
Kucharz ma też restaurację.
W której jego zdaniem zawsze ma
rację.
Do lodów dodaje tymianek,
Mieszający się z musztardą cały
ranek.
Myśli, że jest w klubie wielkich
kucharzy
I wielkim szacunkiem się darzy.
Do kelnera mówi:
„Spadaj! Albo więcej też kolacji nie
zjadaj!
Ciągle kogoś zwalnia
I jeszcze bardziej biznes
spowalnia.
Ale nie zwraca na to uwagi,
Tylko do zupy dodaje „Maggi”.
Ale pewnego dnia nikt nie pukał,
A kucharz ledwo dukał.
Bo niestety z biznesu nici
I z głupoty wszyscy mówią:
-„Kici, kici”

Maja Dorna

Czwartek 08.03.2018 Dzień Kobiet
Beaty, Wincentego

  Dziś w szkole podwójne święto: Dzień Kobiet i Dzień Czekolady. Mama
wcisnęła mi przed szkołą do plecaka trzy czekolady, które wygrałem na
zawodach narciarskich. O mało się przez nie nie spóźniłem do szkoły na
religię. Gdy zaczęła się przerwa, to podrobiłem czekolady na kostki i
chłopcy rzucili się na mnie, a najbardziej: Dicha, Kokos, Burak, Paweł i
Maciek.
  Po religii była przyrka i króciusieńka kartkówka z układu krwionośnego.
Potem była historia i polak. Na historii o Legionach, a na polaku pani
pytała hymnu narodowego. Dostałem +5, ponieważ zamiast powiedzieć
Józef Wybicki, to powiedziałem Jan Wybicki (ale wtopa). Na końcu była
muzyka, która zrobiła się plastyką. Mieliśmy zastępstwo, ponieważ pani
od muzy pojechała na wycieczkę ze swoją klasą. Na zastępstwo przyszła
pani od religii i rysowaliśmy bukiet na Dzień Kobiet.
  Po lekcjach dawaliśmy prezenty naszym nauczycielom, czyli czekoladki.
O naszych dziewczynach i pani wychowawczyni też pamiętaliśmy. Im
dawaliśmy prezenty w środę na lekcji wychowawczej. Ja dawałem
Baśce, Dicha-Idze, Andrzej-Ani, a Wojtas-Kindze. Chłopcy dawali
prezenty i mówili: ”One dostały więcej niż my na Dzień Chłopaka”.
  To był słodki i udany dzień. Słodki od życzeń i czekolady.

  Szymon Rojek 4c
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Bardzo lubię wspominać wycieczki z panią Zając, ale wyjątkowo utkwiła mi w pamięci ta ostatnia.

Całą klasą pojechaliśmy na Kopiec Kościuszki. Na początku zwiedzaliśmy kaplicę bł. Bronisławy. Potem
weszliśmy na kopiec. Tam Iga rozdała cukierki, ponieważ miała urodziny. Gdy już zeszliśmy, zwiedzaliśmy
muzeum figur woskowych. Kiedy zakończyliśmy oglądanie, całą klasą poszliśmy do kawiarenki, przy której była
toaleta. Wstęp kosztował dwa złote. Do ubikacji wybrałam się wraz z Zuzią, tuż po nas wybrała się tam Emilka.
Już sam początek tej „wizyty” był dziwny. Nie było żadnej osoby, która by zbierała pieniądze, ani skarbonki, ani
mechanizmu. Weszłyśmy więc za darmo. Ponieważ było tam dużo kabin, nie musiałyśmy czekać w kolejce. Ja
z Zuzią przezornie nie zamykałyśmy się, ale Emilka zrobiła to – i to był błąd. Emilka nie potrafiła otworzyć drzwi.
Ja szarpałam za klamkę, a Zuzia pobiegła  po naszą Panią. 

  Historia skończyła się szczęśliwie, lecz każda z nas trzech zapewne nie zamyka się w toaletach publicznych.
  Dzisiaj, kiedy o tym myślę, nie mogę się powstrzymać od śmiechu, ale wtedy bardzo się bałam. Lecz teraz
bardzo się dziwię, że nie umiałam obsługiwać prostego mechanizmu.

  Anna Korniak kl. 4c

kartka z pamiętnika, luty 2018

Przed feriami zimowymi pojechaliśmy całą klasą na film pt: „Cudowny chłopak”.

Jechaliśmy autobusem, gdzie było bardzo ciasno. O mało się nie udusiłem, ale przeżyłem. Wysiedliliśmy na
ulicy Dobrego Pasterza obok Aquaparku. Poszliśmy do Multikina. Gdy byłem w Multikinie, zastałem  duże
kolejki do stoisk popcornu. Pobiegłem do kolejki i kupiłem największe opakowanie popcornu. Byłem dumny, że
przed seansem zdążyłem kupić ten popcorn. Ale jaki! Opakowanie większe niż moja głowa, a wypełniony po
brzegi. Ale moja duma nie trwała długo. Po krótkiej chwili połowa zawartości wysypała się na podłogę! Jakiś
maluch z przedszkola zjadł cały popcorn z podłogi. Było mi żal (popcornu, a nie chłopca). 
Film był wzruszający, a popcornu nie zostało. Wróciliśmy tak samo ciasnym autobusem, jak przyjechaliśmy.
Obiadu nie chciało mi się jeść. Polecam film „Cudownych Chłopak”
  The end
Jakub Liszka

Tej zimy poszliśmy z kolegami do KFC. Kuba wymyślił, że zjemy kubełek
frytek, więc poprosił Mateusza, żeby je kupił. Mateusz nie chciał kupić,
więc ja dostałem od Kuby pieniądze i poszedłem do kasy. Kiedy
zamawiałem, Konrad powiedział, że chce sos czosnkowy. Dostałem
frytki, sos czosnkowy, 2 ketchupy i resztę. Musiałem to wszystko wziąć.
Kiedy Konrad zabierał sos czosnkowy, kubełek z frytkami wypadł mi z
ręki i wszystkie się wysypały. Zbierałem je z podłogi, ale pan dał nam
nowy kubełek frytek. Podziękowaliśmy i poszliśmy na Smoczy Skwer. 

Paweł Mieszaniec
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„ Rowerem po przygodę”
  Magdalena Stanek SZP 21 Klasa 5a
Marietta szła beżowym korytarzem. Postanowiła
odwiedzić i pomóc w lekcjach swojej małej
przyjaciółce Samancie. Marietta była niską,
brązowowłosą dziewczyną. Miała brązowe oczy,
jasną cerę i 17 lat, a jutro wyczekiwane długo
urodziny. Nie mogła się doczekać, aż pani Beatka
wypuści ją wreszcie z domu dziecka. Tak, Marietta
mieszkała w domu dziecka niemal od urodzenia.
Rodzice nigdy nie chcieli mieć dzieci, kiedy Marietta
się urodziła, czym prędzej oddali ją pod opiekę pani
Beatki i innych pań. Marietta nie miała im tego za złe.
Dzięki temu poznała tam najlepszą przyjaciółkę –
Samantę. Traktowała ją niemal jak siostrę. Samanta
miała jasnobrązowe włosy, niebieskie oczy i jasną
cerę. Była ośmiolatką. Marietta żałowała, że Samanta
nie ma rodziny. Było jej ogromnie żal małej
dziewczynki. Jej matka umarła, tuż po jej urodzeniu, a
jej ojciec wyjechał za morze. Morze… Mała
niebieskooka Samanta zawsze chciała je zobaczyć.
To było jej największe marzenie. Marietta obiecała
przyjaciółce, że kiedy skończy 18 lat i stanie się
pełnoletnia, zaadoptuję Samantę i razem pojadą
rowerami nad morze. Rowerami, bo Samanta
uwielbiała nimi jeździć. Aby sprawić przyjemność
dziewczynce Marietta odkładała pieniążki, które
zarobiła na koszeniu trawników. Wypożyczała dwa
rowery i razem wybierały się na długie, kilkugodzinne
wycieczki. Uwielbiały te wyprawy. W tym tygodniu
Samanta miała dużo zadań domowych, więc
dziewczynki nie mogły sobie pozwolić na rowerowe
eskapady. Marietta właśnie szła pomóc swojej
towarzyszce. Stanęła pod jej drzwiami  i zapukała:
- Sam? Mogę wejść?
- Marietta! Jasne! – odpowiedziała Samanta przez
drzwi. Brązowooka otworzyła drzwi i weszła do pokoju
Samanty. Zastałą małą rysującą coś na swoim biurku.
Marietta podeszłą do Samanty.
- Pomóc ci w czymś?- zapytała.
- Ładne? – spytała Samanta, patrząc na Mariettę
swymi niebieskimi oczyma. Dziewczynka narysowała
małego, szarego kotka.

- Śliczny. – odpowiedziała niemal natychmiast
Marietta. Szary kotek bardzo się jej podobał.
- Dzięki – szepnęła Samanta. – Jutro masz urodziny,
prawda? – powiedziała z nutką pewności i radości w
głosie.
- Tak.
- Czyli będziesz pełnoletnia? – Niebieskooka
przestała rysować drzewka na tle kotka i spojrzała 
w brązowe oczy Marietty.
- Tak, Sam – odparła Marietta – Tak, jak ci obiecałam,
zaadoptuję cię i rowerami pojedziemy nad morze. –
Uśmiechnęła się na tę myśl.
- Dziękuję! – Samanta rzuciła się na szyje Marietty i
przytuliły się do siebie.
- Bez ciebie podróż nad morze to nie byłoby to samo.
– stwierdziła Marietta , Samanta puściła Mariettę i
dalej rysowała tło do obrazku kota. Marietta
przyglądała się uważnie każdemu pociągnięciu
ołówka. „ Ma talent” – pomyślała.
Następnego dnia Marietta wyskoczyła z łóżka, ubrała
się, spakowała się i pobiegła do pokoju Samanty.
- Sam! – zawołała Marietta.
- Wszystkiego najlepszego! – krzyknęła niebieskooka i
podała Marietcie małą laurkę. Marietta wzięła powoli
kartkę i otworzyła ją. W środku był śliczny wierszyk i
rysunek przedstawiający Mariettę 
i Samantę. Wszystko było ślicznie ozdobione
wstążeczkami i rysunkami Samanty.
- Jakie to śliczne! – powiedziała Marietta ze łzami w
oczach. Naprawdę wzruszył ją ten mały, ale ważny
dla niej prezent.
- Dziękuję. – Brązowooka przytuliła Samantę.
- Chodź. – po chwili przerwała ciszę Marietta. – Pora
wyruszyć w naszą podróż. – Obie się uśmiechnęły.
Marietta wzięła swoją torbę, a Samanta pobiegła
pierwsza.
- Sam! Zaczekaj na mnie! – krzyknęła, ale
dziewczynka, już zniknęła w korytarzu. Marietta
mruknęła tylko coś pod nosem i poszła dalej, aż
doszła do portierni. Tam czekało ją niemałe
zaskoczenie. Cały dom dziecka – wszystkie dzieci,
starsze i młodsze oraz pani Beatka stały, a przed nimi
uradowana Samanta. Marietta była zbyt wzruszona,
żeby coś powiedzieć, łzy płynęły jej po policzkach, bo
wiedziała, że oni wszyscy są tu dla niej.
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- Marietto – zaczęła pani Beatka – przyszliśmy tu, aby
cię pożegnać. Samanta powiedziała nam, że
odejdziesz. Życzymy ci wszystkiego najlepszego.
Wniosłaś do naszego domu tyle dobra – mówiła dalej
pani Beatka – Nie puścilibyśmy cię bez pożegnania. A
i tak już to robimy z ciężkim sercem. – zakończyła
pani Beatka.
- Dziękuje wam – powiedziała Marietta, wzruszona
ciepłymi słowami pani Beatki. – Dziękuję – powtórzyła
i przytuliła panią Beatkę. Każdy miał parę słów do
powiedzenia Marietcie. Parę Słów zanim ona
odejdzie. Marietta dostała sporo pieniędzy w
prezencie urodzinowym. Za wszystkie szczerze
dziękowała. Pożegnanie z wszystkimi przyjaciółmi
przedłużało się. Kiedy oficjalne pożegnanie dobiegło 
końca, Marietta koniecznie chciała jeszcze coś
powiedzieć:
- Słuchajcie – zaczęła – Dziękuję za wszystko. Za
wszystkie przyjaźnie i znajomości. Jednych znam
mniej, a innych więcej. Ale wy wszyscy jesteście moją
rodziną. Nigdy o was nie zapomnę – zakończyła ze
łzami w oczach. Nikt nie odchodził, bo wszyscy chcieli
się z nią osobiście pożegnać. Bardzo ją polubili.
Marietta pomagała wszystkim jak mogła, była dobra i
przyjacielska, współczująca, zawsze umiała każdego
pocieszyć. Było wiele powodów, dla których pani
Beatka i inni chcieliby ją bardzo tu zatrzymać, ale
wiedzieli, że Marietta pragnie zrealizować swoje
marzenia a zwłaszcza małej niebieskookiej Samanty.
Po skończonym pożegnaniu Marietta podpisała
dokumenty adopcyjne Samanty.
- Samanto – odezwała się pani Beatka – idź się
pakować! – Niebieskooka pisnęła i przytuliła Mariettę.
- Dziękuję! Dziękuję!
- Nie masz za co dziękować. Należało ci się to. Po za
tym ja dotrzymuję obietnic. – odparła roześmiana
Marietta. – No, co ci mówiła pani Beatka? Pakuj się!
Niebieskooka kolejny raz pisnęła i pobiegła do
swojego pokoju, a Marietta kolejny raz się roześmiała.
- Miło mi patrzeć na to szczęśliwe dziecko. –
powiedziała pani Beatka.
- Tak – potwierdziła Marietta.

- Gdzie jesteście? – spytała pani Beatka. – Samanta
mówiła mi, że jedziecie rowerami po przygodę.
- Nad morze. – potwierdziła Marietta – Sam zawsze
chciała je zobaczyć. To jej marzenie.
- Świetnie!
Po parunastu minutach Samanta wróciła z małą,
szarą walizką.
- Już się spakowałam.
- Dobrze. – powiedziała Marietta – Chodźmy. Daj,
wezmę ci walizkę.
- Jej!
Samanta podskoczyła i po raz ostatni przytuliła panią
Beatkę.
- Pa, Samanto – powiedziała pani Beatka, a Samanta
pobiegła uradowana do wyjścia.
- Do widzenia! – Marietta jeszcze raz pomachała pani
Beatce i odwróciła się do małej Samanty, która już na
nią czekała.
- Chodź. – powiedziała Marietta. Doskonale wiedziała,
gdzie się udadzą – do jej przyjaciółki. Szły
chodnikiem, jedna obok drugiej. Niebieskooka ciągle
podskakiwała obok Marietty albo zatrzymywała się, by
zerwać kwiatki, rosnące na trawniku. W końcu razem
doszły do jasno niebieskiego małego domku z
ogródkiem. Przed domkiem rozciągał się niski, biały
płot, a za nim był ogródek. Rosły tam czerwone i żółte
kwiaty. Mała żwirowa ścieżka prowadziła do ławeczki
, obok której były białe schodki prowadzące do
wejścia. Na dębowej ławeczce siedziała
czterdziestoletnia na oko kobieta z psem. Kobieta
miała miodowe włosy, brązowe oczy i jasną cerę. Była
ubrana w niebieskie ogrodniczki i białą bluzkę. Piesek
był Gold  Retrieverem. Miał złotą sierść i zielone oczy.
Kiedy kobieta zobaczyła Marietta , od razu wstała i
podbiegła do furtki.
- Marietta!! Dobrze cię widzieć!
- Lilka! Ciebie też dobrze widzieć!
Pies pobiegł za swoją panią i zaszczekał przyjaźnie.
- Lilko, poznaj Samantę, Sam poznaj Lilkę, moją
przyjaciółkę.
- Witaj, Samanto – powiedziała przyjaźnie Lilak.
- Dzień dobry. – odparła nieśmiało niebieskooka.
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- Koli bardzo się za tobą stęskniła. – powiedziała Lilka.
- A ja za nią. – odparła Marietta z uśmiechem.
- Tak jak mnie prosiłaś znalazłam rowery. – mówiła
Lilka – Ale może wejdźmy do środka? Przy herbacie
czy kawie, najlepiej  się rozmawia – powiedziała Lilka.
- Jasne, chodźmy!
Samanta z Koli, pobiegła przodem po żwirowej 
ścieżce. Lilka i Marietta szły razem przez ogród. Było
lato, więc trawa była zielona, a kwiaty pięknie kwitły.
Drzewa rosnące na tej ulicy były gęste, ciemnozielone
i pełne życia. Cała ulica składała się z takich samych
niebieskich domków z ogródkami. Ale prawie każdej
ogródek był inny. W niektórych rosły niebieskie, w
innych czerwone, a w jeszcze innych żółte kwiaty.
Było ich bardzo dużo. Świeże powietrze tej okolicy
pozwalało im dobrze się rozwijać, co czyniło je bardzo
pięknymi. Pszczoły radośnie latały od jednych
kwiatów do drugich, zbierając pyłek i nosząc go do
swoich uli, gdzieś daleko.
Marietta i Lilka weszły do domku, puszczając przodem
Samantę i Koli. Marietta rozglądnęła się po pokoju.
Ściany były żółte, wisiały na nich różne zdjęcia,
obrazy i ozdoby. Po lewej stronie, na końcu pokoju
stał stolik, a na nim telewizor. Przed nimi rozpierała
się duża zielona kanapa, a przed nią leżał jasnożółty
dywan. Po prawej stronie był barek, oddzielający
kuchnię od salonu. Kuchnia była 
w jasnożółtych kolorach. Na blacie stały przyprawy i
różne inne sprzęty kuchenne, takie jak: mikser czy
ekspres do kawy.
- Siadajcie! – powiedziała Lilka.
Marietta położyła swoją torbę przy wejściu i oparła
walizkę Samanty o ścianę.
- Już. – mruknęła i usiadła obok Lilki na kanapie.
Samanta głaskała Koli, a pies skakał radośnie wokół
niej.
- Mogę wziąć jakieś zabawki dla Koli? – spytała
niebieskooka.
- Piłka leży przed telewizorem, a reszta zabawek jest
w legowisku Koli, tam na górze – powiedziała Lilka
wskazując na schody prowadzące na górne piętro.
- Dziękuję. – odparła Samanta i razem  z Koli pobiegła
na górę.

- Posłuchaj Marietto – zaczęła mówić Lilka – udało mi
się znaleźć rowery. W sam raz dla ciebie i małej. -
powiedziała wskazując kciukiem na górne piętro.
- Dzięki.
- Możesz je pożyczyć za bardzo małą cenę albo
kupić, ale nie wiem czy masz pieniądze. Są dość
dobrej jakości, więc obojętnie co wybierzesz, dobrze
wam się będzie jeździć. Jutro możecie je zobaczyć.
Tymczasem przenocujecie u mnie.
- Dzięki wielki.
- Nie ma sprawy.
Samanta  i Marietta przenocowały u Lilki, a
następnego dnia razem wybrały się po rowery.
Okazało się, że Samancie przypadł górski,
ciemnozielony rower, a Marietcie - ciemnoniebieski.
Na szczęście Marietcie starczyło pieniędzy na kupno,
więc dziewczyny wracały do domu Lilki na rowerach.
Po tygodniu były gotowe do podróży. Marietta
zarezerwowała wszystkie noclegi, jakie były im
potrzebne. Wymyśliła też małą niespodziankę dla
Samanty. Rankiem Samanta i Marietta przygotowały
się do podróży. Za nim opuściły Lilkę, Marietta chciała
jej koniecznie podziękować.
- Lilka?
- Tak, Marietto? – Marietta oparła się o framugę drzwi.
Uśmiechała się. Była szczęśliwa, że choć
w małym stopniu pomoże spełnić marzenie małej
Samanty.
- Chciałam ci bardzo podziękować. – zaczęła Marietta
– Dzięki tobie znaleźliśmy rowery, noclegi
i  wszystko. – Marietta przytuliła Lilkę.
- E tam – mruknęła Lilka – To nic. To ty to wszystko
zaplanowałaś. – puściła Mariettę – Idźcie. Bo nie
dojedziecie do pierwszego noclegu. Marietta
uśmiechnęła się i ruszyła w stronę rowerów, przy
których stała Samanta.
- Jedziemy. – powiedziała Marietta i obie wsiadły na
rowery. Na początku jechały wolno, a potem coraz
szybciej. Po długiej jeździe wyjechały z miasteczka.
Jechały przez kolorowe pola, bujne lasy, małe
mieściny i ruchliwe drogi. Zatrzymywały się, aby
przenocować, a rankami wyjeżdżały prędko. Po
kilkunastu dniach zbliżyły się w okolice morza.
Jeszcze go nie widziały, ale po niebie latały mewy. 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 5 05/2019 | Strona 15 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Mieczysław

W powietrzu unosił się zapach morza.
- Ile jeszcze? – to pytanie padało prawie ciągle z ust
Samanty. Widziała morze na zdjęciach, filmach, ale
nadal nie mogła się doczekać.
- Troszkę. – odpowiedziała dzisiaj Marietta. Według
planu za kilka minut powinny być przy morzu. Drzewa
przysłaniały krajobraz więc, dopiero kiedy wyjadą z
lasu Samanta zobaczy morze. Po chwili Marietta
wyjechała z lasu, a za nią Samanta.
- Jesteśmy.
Samanta otworzyła szeroko oczy i zeszłą z rowerem
na skraj plaży.
- Łał. – W jej niebieskich oczach odbijały się fale.
- Ale tu pięknie.
- Tak.- Marietta podeszłą do Samanty.
- Wydawało mi się zawsze, że kiedy zobaczę morze,
nigdy się stąd nie ruszę. – Samanta spojrzała swoimi
niebieskimi oczami na Mariettę. – A teraz wiem, że tu
nie skończy się nasza przygoda. Nasza przygoda
zawsze będzie trwać. Chciałabym zobaczyć inne
kraje, zwiedzać góry i lasy. Zobaczyć to wszystko.
Alenie wiem czy mi starczy czasu. – powiedziała
Samanta patrząc się na morze.
- Ja też chciałabym zobaczyć inne kraje… - zaczęła
Marietta.
- Ale nie wiesz czy się uda nasza kolejna wyprawa.
Potrzeba pieniędzy, czasu… wiem.- Marietta była
zdziwiona tym ile wie jej młodsza towarzyszka.
- Ale spełniłam twoje marzenie, prawda? – spytała
niepewnie – Morze się podoba?
- Jest przepiękne. Chciałabym tu mieszkać.
Codziennie widzieć je przez okno, ale też ruszać w
kolejne podróże rowerowe.- Może uda się to pierwsze
załatwić. – powiedziała Marietta, wyjmując z kieszeni
spodni klucze. – Wynajęłam mieszkanie.- Samanta
otworzyła bardzo szeroko oczy.
- Nie mówisz poważnie.
- Mówię i myślę, a po za tym klucze mam w garści.
- Zrobiłaś to… dla mnie ?
- Tak, Sam.

- Dziękuję! Naprawdę dziękuję!!! Jak mam
dziękować?! – wykrzyknęła przeszczęśliwa Samanta
i przytuliła Mariettę.
- Nie musisz.
- Muszę.
- Nie, nie musisz dziękować. To bardzo ładna okolica.
Fajnie będzie tu mieszkać.
- Dziękuję! – Samanta przytuliła się jeszcze bardziej
do Marietty.
Tak jak powiedziała Marietta, obie wprowadziły się do
ładnego mieszkania w pobliskim miasteczku.
Samanta poznała nowych przyjaciół, a Marietta
znalazła dobrze płatną pracę niedaleko ich
mieszkania. Mimo tego, że razem się ustatkowały,
Samanta nadal uwielbiała podróżować. Przez to
Marietta miała ciągle wrażenie, że tak jak mówiła
niebieskooka, ich przygoda zawsze będzie trwać.
I chyba Samanta miała rację…
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Zielona Szkoła 
klas 6b 4a i 4c

- Dziękuję! Naprawdę dziękuję!!! Jak mam dziękować?! – wykrzyknęła przeszczęśliwa Samanta
i przytuliła Mariettę.
- Nie musisz.
- Muszę.
- Nie, nie musisz dziękować. To bardzo ładna okolica. Fajnie będzie tu mieszkać.
- Dziękuję! – Samanta przytuliła się jeszcze bardziej do Marietty.
Tak jak powiedziała Marietta, obie wprowadziły się do ładnego mieszkania w pobliskim miasteczku. Samanta
poznała nowych przyjaciół, a Marietta znalazła dobrze płatną pracę niedaleko ich mieszkania. Mimo tego, że
razem się ustatkowały, Samanta nadal uwielbiała podróżować. Przez to Marietta miała ciągle wrażenie, że tak
jak mówiła niebieskooka, ich przygoda zawsze będzie trwać.
I chyba Samanta miała rację…
  
Magdalena Stanek

21 maja 2018 r. wyruszyliśmy w podróż w góry na Zieloną Szkołę. W wyznaczonym dniu o godzinie 7.30
zebraliśmy się pod naszą szkołą, po sprawdzeniu obecności wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się w drogę. Po
dwóch godzinach jazdy dotarliśmy do Zakopanego.
    Wypoczynek rozpoczęliśmy od zabawy w grę ”Zakopane Quest” na Krupówkach.
    Następnie ruszyliśmy na Gubałówkę. Gubałówka wznosi się na wysokość 1126 m. n. p. m. w Paśmie
Gubałowskim położonym w północno-zachodniej części Zakopanego. Widoki jakie rozciągają się z jej szczytu
na Tatry są naprawdę niezapomniane.    Po dniu pełnym wrażeń pojechaliśmy do naszego ośrodka
wczasowego ”Zbójnik” w miejscowości Murzasichle.
  Nazajutrz naszym celem była Sarnia Skała, która ma wysokość 1377 m. n. p. m., wejście i zejście z tego
szczytu było dla nas bardzo wymagające, ale nam się udało. To nie była jedyna niespodzianka tego dnia i gdy
wróciliśmy do ośrodka rozpoczął się konkurs karaoke.
  W trzecim dniu zostaliśmy na miejscu w Murzasichle. Graliśmy w różne gry m. in. ”Flagi” oraz ”Handel
wymienny”. Wieczorem zamiast zwykłej kolacji mieliśmy ognisko wraz z muzyką góralską.
  W czwartkowy poranek wyruszyliśmy do Doliny Kościeliskiej, na halę Ornak.  Po drodze mogliśmy podziwiać
florę i faunę polskich Tatr. Ten wesoły dzień zakończyła dyskoteka.
    Piątek był dniem pożegnalnym z górami, spakowani wyruszyliśmy na Termy Bania, gdzie przeżyliśmy
świetną wodną zabawę. Niestety wszystko co dobre zawsze się kończy i musieliśmy wracać do Krakowa.
Żałowaliśmy, że nasza przygoda już się kończy. Nie zapomnimy jednak wspólnie spędzonych chwil. To co
widzieliśmy, to co zrozumieliśmy i tego co doświadczyliśmy nie da się nauczyć z żadnej książki ani
podręcznika. Tam trzeba być samemu i to przeżyć. Samemu doświadczyć, by zrozumieć lepiej.
Autor: Oliwia Cupiał VI b
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Spotkanie autorskie
23 V 2018r. klasy I – III zebrały się w sali
gimnastycznej by uczestniczyć w zorganizowanym
przez bibliotekę szkolną spotkaniu autorskim z p.
Waldemarem Cichoniem. Gościa powitali p. dyr. Ewa
Nering oraz licznie zebrani uczniowie wraz z
nauczycielami.
  Waldemar Cichoń jest autorem serii cenionych i
lubianych książek dla dzieci (m. in. serii o niesfornym
kocie Cukierku). Pozycja pt. „Cukierku, Ty łobuzie!”
znalazła się w nowym obowiązującym od września
kanonie lektur szkolnych MEN.
  W trakcie spotkania autor opowiadał o warsztacie
pracy pisarza. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób
przebiega proces od powstania pomysłu na książkę
do jej wydania i trafienia na półkę w księgarni. Autor
wplatał w swoje wypowiedzi ciekawe informacje
dotyczące historii, współczesności i przyszłości książki
oraz krótkie anegdotki.
  Następnie kilkanaście minut poświęcił na głośne
czytanie fragmentów swoich tekstów.
  W dalszym etapie spotkania  odpowiadał na pytania
słuchaczy. Okazało się, że jest to dla wielu uczniów 
bardzo interesujący temat, więc pytań było sporo.
  Istniała też  możliwość zakupu książek z dedykacją
autora.
Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze.
M. Wierzbicka
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Zosia
zaprasza
swego niezbyt
lubianego
kolegę:
- Przyjdź
dzisiaj do nas.
- Do was, a po
co?
- Mam nowego
pieska, chcę
wypróbować,
czy mocno
gryzie.
* *
- Dlaczego
orkiestra nie
gra na
moście?
- Bo most to
nie
instrument.* *

W przedszkolu
pani pochyla
się nad
Marysią:
- Co rysujesz?
- pyta.
- Kotka,
proszę pani -
odpowiada
Marysia.
- A gdzie twój
kotek ma
ogon? - pyta

pani.
- Jeszcze w
kredce - mówi
Marysia.

* * *
- Chciałbym
mieć same
szóstki ze
wszystkich
przedmiotów,
jak Jacek -
mówi Wacek.
- To Jacek ma
same szóstki?
dziwi się
Zosia.
- Nie, ale on
też by chciał 

* * *

Uczniowie
opowiadają,
gdzie spędzili
wakacje:
- Ja byłem w
górach z
rodzicami.
- Ja na
koloniach.
- A ja byłam na
wsi - mówi
Zosia.
- U rodziny? -
pyta pani.
- Nie, urodziny

obchodzę w
styczniu -
odpowiada
Zosia.

* * *

Na lekcji
geografii pani
pyta:
- Czy na
Księżycu jest
życie?
- Tak! -
wyrywa się
Bolek. -A skąd
to wiesz? -
dopytuje się
pani.
- Widzę
przecież, że co
wieczór
zapalają tam
światło -
wyjaśnia
Bolek.

* * *

Po
zakończeniu
roku
szkolnego
Staś pyta
Olka:
- Jakie
dostałeś

świadectwo?
- Z paskiem -
mruczy Olek.
- Naprawdę?
Przecież nie
uczyłeś się
najlepiej -
dziwi się Staś.
- Pasek był w
domu, gdy
pokazałem
świadectwo -
smutno
odpowiada
Olek.

* * *

- Ile lew ma
nóg? - pyta
pani w
zerówce.
- Osiem! -
wyrywa się
Zosia.
- Jak to
osiem? - dziwi
się pani.
- No tak: dwie
przednie, dwie
tylne, dwie
prawe i dwie
lewe, to razem
osiem liczy
Zosia.

Ksiądz

na katechezie
tłumaczy:
- Więcej
szczęścia jest
w dawaniu,
aniżeli w
braniu.
Na to Jasiu:
- Mój tata
ciągle to
powtarza i
zawsze żyję
zgodnie z tą
zasadą!
Ksiądz
zaskoczony
pyta:
- A kim z
zawodu jest
twój tata?
- Bokserem!

- Co jest
napisane na
grobie
maniaka
komputerowego?
- Game over!

Jasiu
oświadcza
tacie:
- Tato! Umiem
już pisać!
-  Świetnie!
Przeczytaj, co
napisałeś?

- Nie umiem
jeszcze
czytać...

Tylko Chuck
Norris potrafi
porozmawiać z
cyklopem w
cztery oczy...

Bliźniaki
wracają ze
szkoły:
- Mamo,
wygrałaś
konkurs "Czyja
mama
najpiękniejsza"!
Wszyscy
głosowali na
swoje własne
mamy, tylko ty
dostałaś dwa
głosy!
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	KARTONOWE RZEŹBY NA LEKCJACH PLASTYKI
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	Największą popularnością cieszyły się Gwiezdne Wojny: powstał Darth Vader, R2D2 oraz AT-AT. Zbudowaliśmy też postacie z Harry’ego Pottera (dementor), z Władcy Pierścieni (Gandalf), a także bohaterów kreskówek (Spongebob) i kilka jednorożców.
	Wszystkie prace musiały być przestrzenne i utrzymywać się w pozycji stojącej. Wystawa była imponująca, rozciągnęła się na dwie kondygnacje.
	Mnie najbardziej podobał się Spongebob klasy 7A (zwłaszcza kiedy miał nogi). Odznaczał się dużą precyzją wykonania. Na pewno kosztował dużo pracy. Moim zdaniem najlepiej ze wszystkich odzwierciedlał swój pierwowzór.
	Mateusz Rokita 7D
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	TRZECI PIKNIK RODZINNY
	8 marca razem z całą klasą obejrzeliśmy film pt. „Gnomy rozrabiają”
	Główną bohaterką filmu jest Elka, która razem z mamą przeprowadza się do innego miasta. Odtąd wszystko jest dla niej nowe – szkoła, znajomości oraz dom. To właśnie dom, w którym zamieszkują, okazuje się najbardziej tajemniczy. W tym starym budynku mieszkają krasnale ogrodowe, które pewnego dnia ożywają. Wiadomo już, że nie są to zwykłe figurki. Skrzaty są legendarnymi strażnikami i od wieków bronią świat przed trogami – pozaziemskimi istotami. Dziewczynka na początku boi się gnomów, ale dość szybko się z nimi zaprzyjaźnia. Pewnego dnia Elka niechcący uruchamia portale, które łączą Ziemię i obcy wymiar. Odtąd potwory zaczynają pojawiać się w jej domu. Gnomy mają teraz pełne ręce roboty. Elka razem z Leonem, kolegą z sąsiedztwa, przyłączają się do akcji walczą z istotami z innego świata. Wspólnie z krasnalami, za pomocą gluto – pocisków odsyłają ich do pozaziemskich wymiarów. W ten sposób stają się bohaterami i wspólnie ratują świat.
	Film bardzo mi się podobał. Był zabawny i ciekawy. Szczególnie zapadła mi w pamięć muzyka, która świetnie pasowała do akcji filmu, a ulubioną postacią został Zamfir – przywódca gnomów.
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