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Helenka z nagrodą główną

zabawa karnawałowa

.

            ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 W NASZEJ SZKOLE        

10 stycznia 2019r. odbyła się
zabawa karnawałowa. Dzięki
wielu Darczyńcom, którzy
przekazali gadżety na loterię
i nagrody zabawa była pełna
miłych niespodzianek. Losy
na loterii jak zwykle szybko
się rozeszły:) Potem było
losowanie nagród, główną
nagrodę otrzymała nasza
redakcyjna koleżanka
Helena Łytek. Piękne stroje
karnawałowe doceniła nasza
p.dyr. M.Mastalerz
i każdemu przebranemu
uczniowi wręczyła  cukierka.
Wolontariusze nie zawiedli 
i bawili się z najmłodszymi:)

.

słodkościami i szalem:)

.

. .
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                                     MOJA ZIMOWA PRZYGODA W ZAWOI        

      Dnia czternastego stycznia 2019
roku wraz z moim wujkiem oraz jego
podopiecznymi pojechaliśmy do
Zawoi na narty. Przywitała nas
piękna biała zima, było aż 70 cm
śniegu.  Na ten wyjazd jechało
ponad 40 osób, a we wtorek
dojechał do nas mój tata z bratem
Erykiem i zostali z nami do końca
obozu (tak im się spodobało :)
     Zbiórka była o godzinie 8:00
rano, a wyjazd dziesięć minut
później. Dojechaliśmy tam około
godziny 9:25. Plan na pierwszy
dzień był następujący.
–  o godzinie 10:10 zbiórka na dole,
bo idziemy na narty,
–  o godzinie 14:00 obiad,
–  o godzinie 15:00 znowu zbiórka
na narty,
–  o godzinie 18:00  wieczorna msza,
–  o godzinie 19:00 kolacja, od
godziny 20:00 do 22:00 mamy czas
wolny,
–  po godzinie 22:00 mamy być 
w łóżkach, albo mamy gadać cicho.

      Taki plan się utrzymywał  się do
końca obozu z małą zmianą 
na msze święte, które były
codziennie  albo o 8:00 albo 
o 8:30.
     Kiedy po paru dniach miałem już
trochę dość stoku odważyłem się
poskakać z małych górek. 
W ten słynny czwartek było tyle lodu
na stoku, że jak chciałem skoczyć to
nie dało się zahamować i z całego
rozpędu skoczyłem
i byłem ponad półtora metra nad
ziemią !!!  I  jak wylądowałem to 
się wywróciłem, ale  mnie nic nie
bolało :-) Również w tym dniu
mieliśmy dodatkowa atrakcję:
kulig czyli konie zaprzęgnięte 
w sanie, a my na saniach, wielkich
saniach!
      Ostatniego dnia było najlepiej,
bo zamiast na narty poszliśmy na
łyżwy. Jak się wywracałem to mnie
tak wszystko bolało, bo na łyżwach
byłem pierwszy raz. Potem już szło
mi  coraz lepiej.  
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      Bardzo podobał  mi się ten
wyjazd i obiecałem kolegom, że 
za rok też pojadę. Było ekstra,
dziękuję wujkowi, że mnie zabrał !!!

                                     Patryk Ołdak

                NIEZWYKŁY MODEL
                   KOSTKI RUBIKA

      Wczoraj od cioci dostałam
pewną zabawkę która jest od 
3+ ale to jest taki inny model kostki
rubika oto nazwa "rotate & slide
puzzle" po polsku ,,obracać 
i przesuwać puzzle". Opis z tyłu
opakowania zabawki w wersji
oryginalnej czyli angielskiej:
The rotate & Slide Puzzle is a
rotating and sliding puzzle that
uses an empty space created by 
a missing piece for strategic
movements. As the learns to use the
empty space, the puzzle 
evolves from a logic mathematical
game into an interactive design.
To begin, solve the puzzle by
creating the suggested patterns.  

Ultimately, the solution will be one
that you create. Suggested for
concentration, fundamental
mathematics & creative
enhancement. 
     Nic z tego zbytnio nie
zrozumiałam w pierwszej chwili, ale
jak wpisałam to sobie na Google to
się z tym zgadzam bardzo fajna
zabawka, super!  
     Od razu jak ją dostałam
wiedziałam, że  nawet bez żadnych
podpowiedzi ją ułożę,  no 
i ułożyłam!  Na początku nie po
kolei, a później zrobiłam tęczę 
i tak dalej i tak dalej… bardzo 
polecam zabawę The rotate &Slide
Puzzle. Nawet jak to pisałam teraz to
się  chwilę bawiłam tą kostką.
Wciągające zajęcie! 
Polecam 10/10 – super !!!
                        Zuzia Setkowicz

. .
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„Walentynki"
     Dnia 14 lutego 2019 w czwartek
był Dzień Zakochanych- piękny
dzień :) Patronem Walentynek jest
Święty Walenty, a wiecie dlaczego?
Jedna 
z legend o Świętym Walentym mówi,
że żył on w Cesarstwie rzymskim za
panowania Klaudiusza II Gockiego,
który  zabronił mężczyznom w wieku
od 18 do 37 lat zawierać związki
małżeńskie. Cesarz był przekonany,
że najlepszymi żołnierzami są
legioniści, którzy nie mają rodzin. 
Po wejściu nowych przepisów 
w życie, Święty Walenty sprzeciwił 
im się i potajemnie udzielał ślubów
zakochanym. 

Cesarz wkrótce jednak poznał sekret
Walentego i wtrącił go do więzienia.
Legenda mówi, że Walenty poznał w
nim niewidomą córkę swojego
strażnika, w której się zakochał do
szaleństwa. 
Jego narzeczona pod wpływem
wielkiej miłości odzyskała wzrok.
Gdy dowiedział się o tym cesarz,
postanowił zabić Świętego
Walentego. Ten tuż przed śmiercią
napisał list do swojej ukochanej,
który podpisał "Od Twojego
Walentego". Według legendy
egzekucja odbyła się 14 lutego. 

.
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W ten sposób Święty Walenty został
patronem zakochanych, których
święto przypada 14 lutego. Jeśli
chcielibyście więcej się dowiedzieć
na ten temat,  to wejdźcie na
wikipedia.pl tam jest wszystko
szczegółow wyjaśnione.   
      A teraz jeszcze kilka słów 
o Walentynkach w szkole. W tym
roku nie było mnie w szkole 
w Walentynki, ponieważ byłam
chora. To było bardzo smutne dla
mnie,  bo ja co roku od pierwszej
klasy wysyłam czterem moim
przyjaciołom walentynkę. Są to nasi
redaktorzy: Patryk Ołdak, Tomek
Bień, Kuba Tokarski i Helena Łytek. 
W tamtym roku Tomek dał
walentynkę Heli, bo myślał, że to
ona mu daje od pierwszej klasy
walentynki. Tomek do tej pory nie
wiedział, że ja mu wysyłałam
walentynki, ale postanowiłam o tym
napisać, bo może Tomek przeczyta
ten artykuł 
i będzie mógł się kiedyś
odwdzięczyć :) 
     Pamiętajcie, że 14 lutego 
można zrobić miłą niespodziankę
różnym osobom, żeby zobaczyć 

w ich oczach radość, a na twarzy
uśmiech. Nie tylko zakochani
wysyłają sobie  14 lutego
walentynki. 
     Dziękuję, że przeczytaliście ten
artykuł i zachęcam przeczytajcie też
poprzednie i kolejne artykuły.
                                  Zuzia Setkowicz

                 Sword Art Online

      Witajcie chciałbym wam dzisiaj
przedstawić recenzję anime Sword
Art Online. Anime opiera się na tym,
że dziesięć tysięcy ludzi zostało
uwięzionych w grze w wirtualnej
rzeczywistości. Dla mnie to anime
było bardzo przyjemne dlatego, bo 
mimo że panuje tam wiele smutnych
chwil to niektóre części 
rozśmieszają. Najgorsze jest to, 
że żeby dostać się do prawdziwego
świata trzeba przejść całą grę,  
która ma sto poziomów, a każdy 
jest trudniejszy od  poprzedniego.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 57 02/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA
ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

     To co mi się spodobało w tym
anime jest to, że bohaterzy są od
siebie różni, a i tak tworzą zgraną
paczkę. 
       Bohaterem, który jest 
w całej serii to Kirito jest to 
młody chłopak, który przez
większość serii próbuje grać 
solo co mu nawet wychodzi, bo jest
uważny za najlepszego gracza.     
       Drugą postacią pod względem
ważności jest Asuna to o rok starsza
od Kirita dziewczyna, 
która w grze stoi prawie na czele 
czołowej gildii, bardzo dobrze włada
mieczem i jest uważana 
za jedną z najlepszych w grze. 
       W anime pojawia się jeszcze
wiele ważnych postaci, ale żeby je
poznać musicie sami spróbować
oglądnąć. Bardzo polecam fanom
anime, bo seria jest ciekawa i ma
bardzo dużo różnorakich przygód.

                    Kuba Tokarski

.

Udało się zebrać 600zł i 63 kg 
karmy, które zostały przekazane
dla schroniska 18 lutego 2019r.
Organizatorki tegorocznej zbiórki
Karolina Bednarczyk i Patrycja 
Dudek przygotowały plakat
z podziękowaniami dla wszystkich
darczyńców, którzy wsparli akcję.

.


