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FOTORELACJA Z ZIELONEJ
SZKOŁY     KLAS SZÓSTYCH 

W JANTARZE

TOSIA JUŻ TROCHĘ WAKACYJNIE...

 Piszę do Was ostatni raz w tym roku szkolnym. W końcu
nadeszły upragnione wakacje! Nawet nie będę pytać czy się
cieszycie. Macie jakieś plany? Ja w tym roku raczej nie
ruszam się poza Polskę, ale i w naszym kraju jest dużo
ciekawych miejsc. W końcu najważniejsze jest to, by odpocząć
od nauki.
Koniec roku zbliża się ogromnymi krokami, a w naszej szkole
wciąż dużo się dzieje. Wszystkie klasy wróciły już z zielonych
szkół - szóste odpoczywały nad Bałtykiem, piąte w okolicach
Gniezna, a czwarte i siódme w Janowie Lubelskim. Wszyscy
wrócili zadowoleni, a niektórzy nawet opaleni.
Niedawno zakończyła się akcja ,,rowerowy maj”. Lubię akcje
promujące zdrowy i aktywny styl życia. Nie wygraliśmy, choć
niektóre klasy bardzo się starały. Miłośnicy rowerów na pewno
cieszyli się z kolejnej wycieczki organizowanej przez panią
Łyko. Pojechali pod Wawel i z tego co słyszałam, mieli również
okazję sprawdzić swoje umiejętności języka angielskiego
rozmawiając z zagranicznymi turystami. Pewnie było super! W
piątek, 7 czerwca odbyła się parada patronów szkół. Nasz
wspaniały samorząd przebrany za pana Kleksa i jego dzieci
dumnie reprezentował 130-stkę i Jana Brzechwę. Dziękujemy!
Był jeszcze jeden ciekawy, może trochę dziwny dzień w
szkole. Pewnego dnia, gdy przyszłam odwiedzić Was wszyscy
byli w piżamach! Do tej pory nie daje mi to spokoju: czy byliście
aż tak śpiący lub lunatykowaliście czy to kolejny pomysł
samorządu? Ja stawiam na tę pierwszą opcję! Na szczęście,
żebyście za dużo nie spali i rozruszali, szkoła zorganizowała
dużo atrakcji. W połowie czerwca odbędzie się dzień sportu.
Klasy  zmierzą się ze sobą w rozgrywkach siatkarskich i
innych konkurencjach. 

Życzę Wam niezłych świadectw i szalonych, gorących,
niezapomnianych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Liczę, że w nowym roku szkolnym zobaczę Was wypoczętych
i opalonych.
                                                     Buziaczki
                                          Tosia/Iga Jaworska

Do życzeń niezapomnianych i słonecznych wakacji dołącza
się cała Redakcja Żaby Szkolnej. Do zobaczenia!
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ROWEROWE PASJE
PANI BEATY ŁYKO 

I PROGRAM STARS -
ROWEREM DO

SZKOŁY

Jak zaczęły się Pani zainteresowania jazdą na rowerze?
Sześć lat temu zaczęłam regularnie dojeżdżać do szkoły rowerem, aby
schudnąć. Nie schudłam...,ale nawyk pozostał. Rower kupiłam kilka lat
wcześniej, by móc towarzyszyć moim synom w wyjazdach
rowerowych.

Na czym polegały działania STARS Rowerem do szkoły?
Od września ubiegłego roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie
STARS Rowerem do szkoły, a ja jestem jego szkolnym opiekunem. W
tym roku walczymy o brązową gwiazdkę i musieliśmy zorganizować 14
działań rowerowych w trakcie roku szkolnego.

Jakie działania podjęliście?
We wrześniu odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z
przedstawicielami Straży Miejskiej na temat bezpiecznej drogi do i ze
szkoły. Wielokrotnie uczniom przypominano również o konieczności
noszenia odblasków z jednego bardzo istotnego powodu: Być
widocznym to być bezpiecznym na drodze!
26. października 2017 dla uczniów klas 5-7 została zorganizowana
wycieczka rowerowa na Cmentarz Rakowicki 'W hołdzie bohaterom I
wojny światowej'. Na cmentarzu uczniowie zapalili znicze na grobach
żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.
14. listopada w ramach działania "99 rowerów i hulajnóg na 99. rocznicę
odzyskania niepodległości", aby uczcić 99. rocznicę odzyskania
niepodległości uczniowie tłumnie przybyli do szkoły na rowerach,
hulajnogach a nawet deskorolkach i utworzyli liczbę 99 na placyku
przed głównym wejściem do szkoły.
11. grudnia odbyły się po raz trzeci Rowerowe Mikołajki. W konkursie
wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy 3-6. W
konkurs zaangażowali się rodzice, którzy pomogli dzieciom stworzyć
kreacje łączące elementy mikołajkowe i rowerowe oraz licznie przybyli
na konkurs, aby dopingować uczestników. Kreatywność uczniów i
rodziców nie miała granic. Mikołajki i Mikołaje przyjechali na rowerach
w czerwonych strojach, zaopatrzeni w dzwonki, oświetlenie a nawet w
blokady i zestawy naprawcze.
19. grudnia w klasach czwartych odbyły się lekcje cykloedukacji
"Wyższa kultura mobilności: rowerem sprawnie, bezpiecznie i na czas"
wprowadzające do zagadnień wyboru roweru jako środka codziennego
transportu w mieście.

W grudniu w klasach piątych
odbyły się "rowerowe" lekcje.
Uczniowie poznali części roweru
w języku angielskim, uzupełnili
tekst piosenki Katie Melua- Nine
million bicycles oraz obejrzeli
film The weirdest bikes o
najdziwniejszych rowerach na
świecie. Otrzymali również
kaligram roweru z wpisanymi
nazwami części rowerowych.
Na przełomie stycznia i lutego
we wszystkich pięciu klasach
trzecich odbyły się rowerowe
lekcje plastyki. Uczniowie
najpierw przygotowywali projekt
na kartce papieru a następnie na
jego podstawie na
podkoszulkach lub tekstylnych
torbach tworzyli rysunki
rowerowe wykorzystując
specjalne farby i pisaki. U wielu
uczniów pojawiły się również
hasła rowerowe.

07. lutego odbyły się pokazy
filmów "Rowerem między
samochodami" oraz
"Samochodem między
rowerami" dla szóstoklasistów.
Tematyka filmów dotyczyła
poruszania się na rowerze w
mieście i związanymi z tym
niebezpieczeństwami.Po
obejrzeniu filmów podzielili się
własnymi doświadczeniami
dotyczącymi ich rowerowych
podróży po Krakowie.
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CO CZYTA ŻABA...
recenzja bardzo subiektywna
Emilki Wójcik

W lutym i marcu uczniowie klas
czwartych przygotowali w
ramach zajęć technicznych
plakaty przedstawiające historię
roweru. Wszystkie prace zostały
zaprezentowane na holu
głównym i na tablicy ściennej.
W dniu 06.04. 2018 uczniowie
klas piątych spotkali się z
serwisantami rowerowymi,
którzy w ciekawy sposób
opowiedzieli jak dbać o rower i
jak utrzymać rower w dobrym
stanie technicznym. Uczniowie
mieli okazję zobaczyć wygodny,
lecz dosyć ciężki rower
składany oraz rower z pojemną
przyczepką bagażową.
Piątoklasiści w ramach zajęć
praktycznych nauczyli się
naprawy dętki rowerowej.
Od 07. maja do 30.maja
uczniowie uczestniczyli w
rowerowym maju- ogólnopolskiej
inicjatywie, w której wzięło udział
około 35 krakowskich szkół.
Wszyscy, którzy zgłosili chęć
udziału przez 18 majowych dni
dojeżdżali do szkoły na rowerze,
hulajnodze, rolkach i skrzętnie
zbierali naklejki i naklejali je w
swoich rowerowych
książeczkach oraz na plakatach
klasowych Inicjatywa spotkała
się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony
uczniów. 
Uczestniczyło w niej aż 254
uczniów z 22 klas naszej szkoły
podstawowej oraz niestety tylko
2 nauczycieli. Do akcji włączyli
się również uczniowie, którzy
początkowo nie planowali
udziału. 31 uczniów
uczestniczyło w tym wyzwaniu
rowerowym we wszystkie dni
jego trwania. Przez 18 dni
wszystkie stojaki rowerowe były
zapełnione
Uczniowie zostawiali hulajnogi
obok stojaków, przypinali rowery
do ławeczek a nawet do poręczy
przy schodach.

Dzisiaj pod lupę biorę "Wiedźmę"
Olgi Gromyko. Tę serię poleciła
mi moja mama, lecz sięgnęłam
po nią, nie tylko z tego powodu.
Czytałam inne książki Olgi
Gromyko i bardzo spodobał mi
się całokszałt jej twórczości.
Więc gdy wypożyczyłam
pierwszą część pięcioksiągu:
„Zawód: Wiedźma. Część 1”, to
miałam niejakie pojęcie, czego
się spodziewać. Tymczasem
książka przerosła moje
oczekiwania. I to o ile! Akcja
wartka, płynna, pełna zwrotów
akcji i niebanalnego humoru
przeplatanego momentami
grozy. Bohaterowie
niewyidealizowani, praktycznie
wyjęci zżycia. Każdy z nich ma
swoje tajemnice, wady i zalety.
Do tego, jak przystało na
książkę fantasy, występuje tam
szeroka gama mniej lub bardziej
magicznych stworzeń.
Główną bohaterką jest studentka
Starmińskiej Wyższej Szkoły
Magii, Wróżbiarstwa i Zielarstwa,
Wolha Redna. Ciekawska,
WRedna, przyciągająca kłopoty
niczym magnes - utalentowana
18-letnia magiczka. To ona jest
naszą narratorką. Pewnego dnia
zostaje wysłana do Dogewy -
miasta wampirów - aby
rozwikłać zagadkę, która
pochłonęła życie 13 osób. Tam
pod opieką władcy Dogewy
Arr’akktur'a czy po prostu Lena,
sprawdza mity dotyczące
"Krwiopijców" i stara się
rozwiązać powierzone jej
zadania,, mimo usilnych
przekonywań, by nie robiła tego.
Książka bardzo mi spodobała i
bez żadnych oporów mogę
polecić ją każdemu.

Wiem, że zajęliśmy 20.miejsce
w Krakowie. Najlepsza okazała
się klasa 3b,2. miejsce zajęła
klasa 2a ,a 3. klasa 3d.
Gratuluję. .
05. czerwca odbyła się
wycieczka rowerowa Piknik pod
Wawelem, w której
uczestniczyło 15 uczniów klas
5-7.Uczestnicy wraz z
opiekunami przejechali nową
estakadą obok Serenady, przez
teren łąk wokół Muzeum
Lotnictwa, następnie ścieżkami
w Parku Lotników i bulwarami
wzdłuż Wisły. Naszym celem
był Zamek Królewski na
Wawelu. Po zrobieniu
pamiątkowego zdjęcia ze
smokiem wawelskim
odpoczywaliśmy i
piknikowaliśmy pod lipami. W
trakcie wycieczki uczniowie
poznali znaki drogowe
obowiązujące na ciągach
komunikacyjnych
przeznaczonych dla
rowerzystów. Wszyscy
uczniowie podróżowali w
kamizelkach odblaskowych, a
większość miała również kaski.
Wszystkim dopisywały humory
mimo deszczu, który pojawił się
w trakcie drogi powrotnej.
Ostatnim działaniem w tym roku
są testy na kartę rowerową w
klasach czwartych.
Jak widać miałam co robić przez
cały rok ale nie byłam samotna
w tych działaniach. Większość
nauczycieli włączyła się.
Wychowawcy pomagali je
organizować w swoich klasach,
wspomagali swoich uczniów
podsuwając im pomysły.
Wszystkim, którzy pomogli
czynem i dobrym słowem
chciałabym podziękować.
Wierzę, że w następnym roku
nasza szkoła będzie
kontynuować działania
rowerowe, bo warto.

Dziękuję za wywiad
                   Nicole Paolucci
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TROPEM TALENTÓW

Filip Koperski klasa 4

-Co pokażesz na czwartkowym Pokazie Talentów?
Pokażę między innymi stanie na rękach, czyli
ogólnie gimnastykę sportową
-Jak zaczęła się twoja przygoda z gimnastyką
sportową?
Oglądałem kiedyś film i bardzo mi się spodobało, jak
robili te wszystkie salta i takie tam i dlatego
zacząłem trenować.
-Gdzie trenujesz?
Na AWF Kraków.

Magda Smaga, Elena Paolucci, Ala
Baran

-W czwartek pokazujecie grę na kubkach. Skąd ten
pomysł?
Z Internetu. Zaczęło się od Madzi, która przyniosła
kubki do szkoły. W naszym pokazie ważna jest
synchronizacja, dlatego dużo ćwiczymy wspólnie.
Musimy mieć poczucie rytmu.

Tomek Ordczyński

-W czwartek grasz na wiolonczeli. Jak się zaczęła
twoja przygoda z nią?
Moja rodzina jest bardzo muzykalna. Wiele osób gra
na instrumentach, w tym moja młodsza siostra gra
na skrzypcach, a potem zaczęła druga. W końcu ja
też zacząłem grać i już gram 3 lata.
-Gdzie doskonalisz swoje umiejętności?
Chodzę do szkoły muzycznej.

Dziękujemy za spotkanie z Wami. Czekamy na
Wasz pokaz. Emilia Wójcik, Michasia Warmińska

DRODZY CZYTELNICY!
Tak wiele się dzieje w naszej szkole, że nie sposób
o wszystkim napisać. Staraliśmy się wybierać
sprawy ważne, interesujące. Zachęcamy do
regularnego odwiedzania  gazetki na stronie naszej
szkoły  w zakładce Żaba Szkolna.
Mamy nadzieję, że mimo natłoku pracy, trudnych
egzaminów, które czekają część naszej ekipy
redakcyjnej, uda nam się spotykać na łamach
gazetki z naszymi czytelnikami w przyszłym roku
szkolnym.Do zobaczenia w przyszłym roku!
                                         

Od kilku tygodni trwało usilne poszukiwanie wybitnie
utalentowanych uczniów naszej szkoły. Okazało
się, że jest ich całkiem sporo. Dziedziny, jakimi się
interesują, są bardzo różne. Są talenty muzyczne-
taneczne i wokalne, kilkoro uczniów zagra na
instrumentach – gitarze i wiolonczeli. Duża grupa
podczas uroczystego Pokazu Talentów, który
będzie miał miejsce w czwartek 21 czerwca,
zaprezentuje ewolucje z dziedziny akrobatyki
sportowej i baletu. Są też dziedziny nietypowe, jak
gra na kubkach, pompki na piłkach czy układanie
kostki Rubika. Przygotowaliśmy także pokaz prac
plastycznych. W naszej galerii pojawią się również
obrazy olejne. Cieszymy się, że do tych działań
włączyły się dzieci z innych krajów. Widać, że coraz
bardziej integrują się z naszymi uczniami i naszą
szkołą.
Przeprowadziliśmy krótkie wywiady z niektórymi
uczestnikami Pokazu Talentów. 

Aleksandra Utkina klasa 6

-Co pokażesz na czwartkowym Pokazie Talentów?
Tańczę z moją koleżanką – Gabrysią Dudoń – układ
taneczno-gimnastyczny.
-Gdzie trenujesz gimnastykę?
Chodzę na zajęcia z tańca współczesnego,
podczas których się rozciągamy, wykonujemy
elementy akrobatyczne.
-Jak długo trenujesz?
Trenuję od sześciu lat.

Honorata Gębala klasa 5

-Co zaprezentujesz w czwartek?
Będę tańczyła układ baletowy.
-Jak zaczęła się twoja przygoda z baletem?
Gdy miałam 3 lata babcia zapisała mnie na
pierwsze lekcje baletu. Jeśli dobrze liczę to już
trenuję 9 lat.
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