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               SUKCES ZUZI SETKOWICZ W KONKURSIE JUNIORMEDIA:
                                    "RYMOWANKA O MATEMATYCE"

Zuzia Setkowicz - nasza redakcyjna
koleżanka została laureatką ogólnopolskiego
konkursu juniormedia: 
"Rymowanka o matematyce".

Zuzia zajęła III miejsce !!! GRATULACJE !!!
Zapraszamy do lektury jej tekstu :)

„Uproszczona Matematyka”

Matematyka! Królowa wiedzy i mądrości,
któż jej tego nie zazdrości.
Matma to trudna sprawa,
ale i również dobra zabawa.
Aby łatwiej Ci się żyło
i pieniędzy nie ubyło.
Naucz się liczyć kolego,
w tym naprawdę nie ma nic złego.
Będziesz obliczał promocje, rabaty,
kupisz coś taniej dla mamy i taty.
                                 

.

Udział w konkursie wzięła
także junior redaktorka
Helena Łytek. Oto jej
rymowanka: 

Matematyka fajna sprawa!
No i super też zabawa!
Musisz dużo liczyć, ćwiczyć,
a ułamki wnet zaliczysz!
Dodawanie i odejmowanie
pojmiesz też, jeśli tylko
chcesz!
Helena Łytek

.

https://turystyka.wp.pl/NHV6ZW54YSk3VCxkGk9sPHQMeDZRFmJqIxRgdRpmA2c1WjM0XmsiMHhXPiQaRCErLEI7CHJ1CGYhRnQnWRsnJjJTInldQCMkeXpoYBoFentjAG1iBQx_Zy4DaHh6VT0MM1A7IllAYXllAGNjDGt8fmYDbW8Fax0pOlMpGmpkISssQjsAZWssJyJCNTpqVSoqOlk5PGoEfGdjBWM2DVUtK28BamBqWi04OkMpCAAENnpmBgUHR04rJj9TKT5QWTd8HRtqZAcEf3F4Xi46WRt7fWEObWECDHh8ZQdsNAAGeH5jBWljAQV6e2BSaDUDUnE4IF8-alEMfn03AW01AVB3fGQOaDYNDXx5cEY5ahNXOjEmU2c6UEc9KTFTfCBFXj0-awR0ZBsGfnhwZg0WalUqKjILa3FqZgMXBHMeHmdrcyAiQiokEAcPbWRwf2VzVSpmMlkvNVlRLSQ_VTF5W1E6bWRwPjNYEXwOIkQ7NF5XIiNzBBwZBAR9e2YAaHkEBX57ZwENBxtkAm1kcBhlBwd8emYFbnkHAH59YQJuZwARfQoyVQUjR18RKT9Sf2RxAH1xZwZsYQUHa3sUUjkIQUYlFzVfPnIGcH95ZQJiZQEGeG1ldD40algvPHMFHnIGdiorCUQ-PlERfQxzBRgjVFMRLjlEBTRdXSIsCVIzJVBXOi0yaS4lUFU6JTNYLnIGcGt7FEI8IlQRfQx0Sw==
https://turystyka.wp.pl/NHV6ZW54YSk3VCxkGk9sPHQMeDZRFmJqIxRgdRpmA2c1WjM0XmsiMHhXPiQaRCErLEI7CHJ1CGYhRnQnWRsnJjJTInldQCMkeXpoYBoFentjAG1iBQx_Zy4DaHh6VT0MM1A7IllAYXllAGNjDGt8fmYDbW8Fax0pOlMpGmpkISssQjsAZWssJyJCNTpqVSoqOlk5PGoEfGdjBWM2DVUtK28BamBqWi04OkMpCAAENnpmBgUHR04rJj9TKT5QWTd8HRtqZAcEf3F4Xi46WRt7fWEObWECDHh8ZQdsNAAGeH5jBWljAQV6e2BSaDUDUnE4IF8-alEMfn03AW01AVB3fGQOaDYNDXx5cEY5ahNXOjEmU2c6UEc9KTFTfCBFXj0-awR0ZBsGfnhwZg0WalUqKjILa3FqZgMXBHMeHmdrcyAiQiokEAcPbWRwf2VzVSpmMlkvNVlRLSQ_VTF5W1E6bWRwPjNYEXwOIkQ7NF5XIiNzBBwZBAR9e2YAaHkEBX57ZwENBxtkAm1kcBhlBwd8emYFbnkHAH59YQJuZwARfQoyVQUjR18RKT9Sf2RxAH1xZwZsYQUHa3sUUjkIQUYlFzVfPnIGcH95ZQJiZQEGeG1ldD40algvPHMFHnIGdiorCUQ-PlERfQxzBRgjVFMRLjlEBTRdXSIsCVIzJVBXOi0yaS4lUFU6JTNYLnIGcGt7FEI8IlQRfQx0Sw==


www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 64 05/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of
Students

            WYWIAD Z ZUZIĄ SETKOWICZ O JEJ PASJI - KARATE

.

Helena: Od ilu lat ćwiczysz karate?
Zuzanna: Wiesz, jak to mówią jak coś zaczniesz to
masz skończyć, a nie zostawić, więc ćwiczę już
kilka lat.
H: Co cię zainspirowalo do karate?
Z: Od dziecka prosiłam rodziców  o zabranie mnie
na jakiś trening walki, oczywiście indywidualnie.
Na początku chciałam być "ninjom", a później
dopiero Karate!
H: Czy trudno ci zapamietać ruchy karate?
Z: Nie, bardzo łatwo.
H: Jaki już masz kolor pasa?
Z: Drugi niebiebieski! A do czarnego zostało mi
tylko trzy pasy.
H: Na ilu zawodach karate byłaś?
Z: Oj bardzo dużo,  chyba 16-stu.
H: Jaki strój powinien mieć karateka?
Z: Na karate trzeba mieć Karatege inaczej biały
strój! 
H:Czy karate to dla ciebie przyjemność?
Z:Jasne!!!
H: Co najlepiej ci wychodzi z karate, jakie ruchy? 
Z: Najlepiej dżukumite i kata :)
H: Czy zdrowo się odżywiasz? 
Z: Można powiedzieć, że tak, ale czasami sobie
zjem batonika (snikersa) :)

H: Ile razy byłaś na
biegu charytatywnym?
Z: Kilka razy, ale mniej
niż na zawodach. 
H: Co jeszcze
chciałabyś trenować?
Z: Wszystko, gdyby
starczyło czasu!!!
H: Dziękuję za
udzielenie wywiadu!
Z: Też dziękuję!

Wywiad przeprowadziła
Helena Łytek

.
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                                    "MITOLOGICZNA LEKCJA POLSKIEGO"

.

    Dnia 29 kwietnia 2019 roku
w naszej klasie 5b na lekcji języka
polskiego z p. Anną Popiołek odbyła
się prezentacja bogów greckich.
Każdy z uczniów miał za zadanie
wybrać sobie jednego boga i
zaprezentować jego postać, czyli
opowiedzieć coś o nim, przedstawić
atrybuty jakie go charakteryzowały
no i można się było za niego
przebrać. Większość klasy była
przebrana.
    Ja wybrałem Posejdona, ponieważ
lubię wodę. Jest on bogiem mórz,
trzęsień ziemi i żeglarzy. Jego atrybut
to trójząb. 
    Moje koleżanki i koledzy
zaprezentowali takich bogów jak:
- Artemida bogini  lasów, łowów i 

zwierząt, jej atrybutami były łuk,
strzała i kołczan;
- Afrodyta bogini miłości, piękna
kwiatów, pożądania i płodności, jej
atrybutami były rydwan zaprzężony w
gołębie, róża i mirt;
- Atena bogini wojny i mądrości, jej
atrybutami były włócznia, tarcza i
sowa;
- Zeus bóg piorunów i błyskawic,
jego atrybutami był piorun, orzeł i
tarcza zwana egidą;
- Hefajstos bóg ognia, kowali i
złotników, jego atrybutem był młot;
- Dionizos bóg płodności, dzikiej
natury, winorośli i wina, jego
atrybutami był gałąź winorośli, tyrs,
maski tragiczne oraz symbole 
życiowej witalności;
- Apollo bóg sztuki, poezji i muzyki,
jego atrybutem była lira;
- Hermes bóg podróżnych, kupców i
złodziei, jego atrybutami były
kadeceusz, podróżny kapelusz ze
skrzydłami, sandały ze skrzydłami.
Lekcja ta bardzo mi się podobała,
nie tylko dlatego, że można było

                              

.
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dostać dobrą ocenę, ale też dlatego,
że była fajna zabawa, przy której
można było się dowiedzieć
ciekawych informacji na temat
bogów.

Patryk Ołdak

       PRZYGODA Z MITOLOGIĄ

      Niedawno  w naszej klasie 5a SP
odbyła się lekcja o bogach greckich 
i nasza pani od j.polskiego p. Aneta
Łydek wymyśliła, że dla osób
chętnych na ocenę 6 trzeba
przedstawić boga, ale trzeba mieć
odpowiedni strój, atrybut oraz
opowiedzieć ciekawie coś o nim 
i  w sumie prawie cała klasa się
zgłosiła do tego zadania.  Mieliśmy
na przygotowanie  tydzień. Myślałam,
że nie zdążę,  ale udało się wyrobić
na czas. Przygotowanie nie było
łatwe, bo musiałam przyszyć muszle
do ręcznika z wzorem wody i
wielorybów, a trójząb robiłam 
z twardych rolek, które później
okleiłam szarą taśmą. 

      Oczywiście nie robiłam tego
trójzębu sama, pomagał mi tata, 
a z muszelkami pomagała mi mama.
Kiedy przyszłam do szkoły to
dziewczyny powiedziały mi, że
bardzo fajnie wyglądam, bo oprócz
trójzębu i tego ręcznika miałam
niebieskie spodnie, niebieską
koszulkę oraz kolczyki z łapaczem
snów, które też były niebieskie i
koronę, która też była...ymm... aha już
wiem... niebieska.
      Kiedy weszliśmy do klasy
zaczęliśmy prezentować nasze
postacie, ja wyszłam jako trzecia lub
druga, pokazałam swój strój, atrybut i
zaczęłam mówić:
-Ja jestem Posejdon- Bóg Morza,
patron Rybaków i żeglarzy, moją
matką jest Reja, a ojcem Kronos,
jestem bratem Zeusa, Hadesa, Hestii,
Demeter oraz Hery. Na początku
mojego życia mój ojciec Kronos
połknął mnie, lecz mój najmłodszy
brat Zeus uratował nas z matką lecz i
tak jestem o niego bardzo zazdrosny,
że to on jest władcą choć jest
najmłodszy z rodzeństwa.
    Kiedy skończyłam prezentację
swojej postaci ...        c.d.str 5
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Pani powiedziała, że mam bardzo
ładny strój oraz ładnie się nauczyłam 
o mojej postaci  i  dostałam  6.... ale
się cieszyłam !!! Następnie po
wszystkich przemówieniach
zrobiliśmy sobie zdjęcie. Bardzo
podobała mi się ta lekcja była
niesamowita. Dziękuję :)
                               Zuzia Setkowicz
     Nasza redakcyjna koleżanka -
Helena Łytek na lekcji j.polskiego o
bogach greckich wcieliła się w
Afrodytę. Patrz zdj. obok.

AFRODYTA - BOGINI MIŁOŚCI 
                       I PIĘKNOŚCI

.

Jej atrybutami były:
rydwan zaprzężony w gołębie,
róża oraz mirt.

Afrodyta -  bogini miłości, piękna,
kwiatów i płodności. Według Homera
córka Zeusa i Dione, według Heziota
,,zrodzona z piany morskiej".  Jest
ona żoną Hefajstosa. Ze związku z
Aresem matka- Ernosa,
Archimedesem- Eneosza. 
W mitologi rzymskiej jest nazywana
Wenus lub Wenera.
Afrodyta była szczególnie czczona
przez kobiety, które upatrywały w niej
patronki małżeństwa.

.
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                                           WIECZÓR W BIBLIOTECE

      Dnia 7 maja 2019 roku w Miejskiej
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Zalasiu odbył się wieczór filmowy dla
dzieci. Organizatorem tego
wydarzenia była Pani Ewa Bandyk
(bibliotekarka). Spotkanie rozpoczęło
się o godzinie 18. Każdy z
uczestników miał przynieść tylko ze
sobą śpiwór. Resztę atrakcji
zapewniła biblioteka czyli popcorn,
napoje i oczywiście film. Tytuł filmu
do końca był niespodzianką, a było
to film pt. „Benji”.
     Film ten opowiadał o rodzeństwie
Carter i Frankie oraz o psie, którego
przygarnęli, a który uratował ich
przed niebezpiecznymi bandziorami.
Pewnego dnia dzieci zostają porwani,
a za ich tropem rusza pies. Najpierw
próbował powiedzieć mamie, a potem
policji i detektywowi o porwaniu
dzieci, ale nikt nie zwracał na niego
uwagi  (nie rozumieli go, bo psy nie
potrafią gadać :-D). 

Benji musiał ich sam ratować, bez
niczyjej pomocy. Lecz pewnego dnia
mama dzieci zaczęła podejrzewać o
coś tego psa i postanowiła, że
pójdzie za nim. Kobietę zaś śledził
policjant. Szli za psem około 30
minut i…….. i pies ich zaprowadził do
celu. Widząc rodzeństwo na statku,
który miał odpłynąć zaryzykował i
wszedł na linę, jednak złodziej
przeciął sznurek i… I reszty Wam nie
opowiem oglądnijcie do końca sami.
:) Polecam ten film, jest pełen emocji
i wrażeń.
      Kolejny wieczór w bibliotece
będzie jeszcze w tym roku. Zachęcam
wszystkich do brania udział w takich
spotkaniach. Panuje fajna atmosfera,
może nie ma dużego ekranu jak w
kinie ale jest za to popcorn i coś do
picia :)

               Patryk Ołdak

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W
KOLEJNYM WIECZORZE FILMOWYM
W BIBLIOTECE !!!
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 DIETETYK - CZYM SIĘ ZAJMUJE, JAK MOŻE NAM POMÓC?

     W ostatnich latach zawód dietetyk stał się bardzo popularny.
A właściwie czym zajmuje się dietetyk?  Dietetyk to specjalista, który posiada
wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, ale nie tylko, także z
zakresu anatomii, biochemii, psychologii oraz medycyny.
    Głównym celem dietetyka jest zachęcanie do stosowania zdrowych
nawyków żywieniowych (w celu poprawy zdrowia, samopoczucia, wyglądu),
dzielenie się wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej,  wspomaganie leczenia
dietetycznego wielu schorzeń. Warto korzystać z porad dietetyka, by lepiej
zadbać o siebie i swoje zdrowie. Wkrótce w naszej szkole odbędzie się
spotkanie z dietetykiem. Wszystkich gorąco zachęcamy do przybycia na to
spotkanie w imieniu Stowarzyszenia Amonit. Szczegóły zamieszczamy
poniżej.
                                       The voice of Students
     

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu na spotkanie 
z dietetyk Gabrielą Łupiną, które odbędzie się w piątek, 31.05 o 17:30 w Szkole
Podstawowej w Zalasiu. W programie wykład dotyczący dodatków do
żywności o symbolach "E" - ich szkodliwości, przydatności, wpływie na
zdrowie. Po wykładzie odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z p. Gabrielą oraz
możliwość konsultacji dotyczących zasad zdrowego żywienia. 
Wstęp wolny.
Kacper Popiołek
Wiceprezes ds. merytoryczno-programowych
Stowarzyszenie Amonit


