
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana
Kochanowskiego w Krakowie
ul. Jerzmanowskiego 6
30-836, Kraków

Numer 1 09/19

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pogratulował uczniowi SP 41

   Mikołaj Moskal z klasy 8a zajął ósme miejsce w kategorii junior w V Dyktandzie
Krakowskim, zorganizowanym dla uczestników z całej Polski przez Wydział Polonistyki UJ,
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia
oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

   Podczas uroczystej gali Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału
Polonistyki UJ prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Bogusław Dunaj 
z Katedry Historii Języka i Dialektologii UJ, Roksana Węgiel i Marek Piekarczyk
pogratulowali mu sukcesu oraz wręczyli dyplom i nagrody.

W numerze: Wracamy z „Primo” po rocznej przerwie ▪
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pogratulował 
uczniowi SP 41 ▪ Sukcesy z języka polskiego w roku
szkolnym 2018/2019 ▪ Inne sukcesy uczniów SP 41 
w ubiegłym roku szkolnym ▪ Autorskie przedstawienie
multimedialne ▪ Siódmoklasiści i ósmoklasiści 
na wycieczce szlakiem patrona szkoły ▪ Nowe szafki 
dla uczniów ▪ Klasa 4a w muzeum biograficznym 
Jana Matejki ▪ Happysad ▪ Klasy 8a i 8b w Teatrze
Ludowym w Krakowie ▪ Wakacyjne wspomnienia ▪ 
Ile wiemy o sobie?

  Konkurs odbył się 16 marca 2019 roku w salach Auditorium Maximum UJ. 
Telewizyjne, radiowe i prasowe relacje z tego wydarzenia są dostępne między innymi 
w internetowych serwisach TVP3 Kraków, RMF FM, Radia Kraków, Gazety Krakowskiej 
i Dziennika Polskiego oraz w oficjalnym serwisie miejskim Magiczny Kraków i w YouTube.

   Po zakończeniu ortograficznych zmagań dyktandowicze wzięli udział
w prowadzonym przez dziennikarzy RMF FM spotkaniu z gwiazdami
V Dyktanda Krakowskiego – Roksaną Węgiel, Anną Wyszkoni i Markiem Piekarczykiem,
a także uczestniczyli w warsztatach językowych bądź zwiedzali z przewodnikiem Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius i Bibliotekę Jagiellońską.

Wielkie brawa dla Mikołaja! Powodzenia w innych konkursach!

Krystyna Tokarz

Redakcja e-gazetki „Primo” laureatem XXI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Mediów Szkolnych „Forum
Pismaków” (trzecie miejsce w kraju) i laureatem
Małopolskiego Konkursu na Gazetkę Szkolną 
„Prasówka” 2015 (pierwsze miejsce w województwie).

Gala V Dyktanda Krakowskiego

Wracamy z „Primo” po rocznej przerwie

   Kiedy w czerwcu 2018 roku opublikowaliśmy ostatni
numer „Primo”, mieliśmy nadzieję, że ktoś nas zastąpi.
Tak jednak się nie stało. Mimo że nie ukazywały się
następne wydania, liczba wejść na liczniku naszej
e-gazetki wciąż rosła (przekroczyła sto tysięcy),
bowiem czytelnicy sięgali po numery archiwalne.
To nas ogromnie cieszyło, ale przede wszystkim
zmotywowało do wznowienia pracy redakcji.
Wracamy więc po rocznej przerwie, lecz w zupełnie
nowej odsłonie.

   Platforma Młodzieżowej Akcji Multimedialnej Fundacji
Nowe Media mam.media.pl, na której przygotowywaliśmy
i publikowaliśmy pierwszą serię „Primo” (pięćdziesiąt
numerów), nie działa. Teraz „Primo” będzie powstawać
na internetowej platformie do tworzenia gazet w ramach
projektu edukacyjnego „Junior media”, którego
organizatorem jest Polska Press Grupa z siedzibą
centralną w Warszawie, jedna z największych grup
medialnych w Polsce, mająca swoje oddziały
we wszystkich województwach (oddział w Krakowie
wydaje największe dzienniki i serwisy internetowe
Małopolski, na przykład „Gazetę Krakowską”
czy „Dziennik Polski”).

   Gorąco zapraszamy do lektury pięćdziesiątego
pierwszego numeru „Primo” (pierwszy numer drugiej serii).

Zespół redakcyjny

fot. A. Moskal
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Sukcesy z języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019

XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”
Julia Bogusz z klasy 8a, Krzysztof Marchewka i Piotr Rosiecki z klasy 7b,
Natalia Rysiewicz z klasy 4a – bardzo dobry wynik
Mikołaj Moskal z klasy 8a, Karol Nowakowski i Jakub Popiela z klasy 7b –
dobry wynik
Organizator: Łowcy Talentów – Jersz (firma edukacyjna)

V Dyktando Krakowskie
Mikołaj Moskal z klasy 8a – ósme miejsce w kraju w kategorii „junior”
Organizator: Uniwersytet Jagielloński i Towarzystwo Miłośników Języka
Polskiego

Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów 2018
Julia Bogusz z klasy 8a – trzynaste miejsce w kraju w kategorii „klasy 7-8
szkoły podstawowej i klasa 3 gimnazjum”
Organizator: Instytut Rozwoju Oświaty z Warszawy

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Rozumiem”
Jakub Popiela z klasy 7b – pierwsze miejsce w kraju w kategorii „klasy 7”
Magdalena Kurzyniec z klasy 5a – drugie miejsce w kraju w kategorii
„klasy 5”
Julia Bogusz z klasy 8a, Rafał Budzowski z klasy 6b, Emma Fuchs
z klasy 4a, Aleksandra Nieciąg z klasy 5c, Zuzanna Skorny z klasy 6b,
Patrycja Ściubisz z klasy 5c – bardzo dobry wynik
Zuzanna Cholewa z klasy 8a, Piotr Rosiecki z klasy 7b, Wiktoria Krysińska
z klasy 6a, Hanna Kamionka i Maja Szkolnicka z klasy 5a, Łucja Karteczka,
Maria Lizak, Józef Migut, Oliwia Pawlik i Krzysztof Spytkowski
z klasy 5b, Adrian Skowronek z klasy 5c – dobry wynik
Organizator: Mogalo (firma edukacyjna z Warszawy)

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego „Omnibus”
Mikołaj Moskal z klasy 8a – czternaste miejsce w kraju, bardzo dobry
wynik
Julia Bogusz z klasy 8a, Natalia Rysiewicz z klasy 4a, Mateusz Buda
z klasy 6b, Weronika Węglarz z klasy 5c – bardzo dobry wynik
Olivia Gabryś z klasy 8a, Magdalena Węglarz z klasy 7a, Karol
Nowakowski, Jakub Popiela i Piotr Rosiecki z klasy 7b, Dominik Konopka,
Gabriela Koźbiał, Franciszek Kuźma i Marta Szpyrka z klasy 4a,
Aleksandra Seweryn i Katarzyna Szpor z klasy 4b, Piotr Siuta z klasy 4c –
dobry wynik
Organizator: Łowcy Talentów – Jersz (firma edukacyjna)

Małopolski Konkurs Biologiczny
Julia Bogusz z klasy 8a – etap rejonowy
Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

Małopolski Konkurs Matematyczny
Krzysztof Janiw z klasy 8b, Mariusz Wiercioch z klasy 8c
i Jan Kurzyniec z klasy 7c – etap rejonowy
Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
Gabriela Gorczyca i Michał Szpor z klasy 6b, Jan Gawronek, Szymon
Kiernicki i Franciszek Kuźma z klasy 4a – wyróżnienie
Organizator: Fundacja Akademia IBSE z siedzibą w Krakowie

III Mistrzostwa Polski w Speed-Ballu
Marta Lopez z klasy 7b – brązowy medal w kategorii „gra na czas” U14
Patrycja Miłek z klasy 7c – brązowy medal w kategorii „gra na czas” U14
Karol Nowakowski z klasy 7b – brązowy medal w kategorii „singiel” U14
Organizator: Speed-Ball Polska

Krakowska Olimpiada Młodzieży w Szachach
Oliwia Ziębakowska z klasy 6a, Maja Szkolnicka z klasy 5a, Mateusz Buda
i Marcin Górkiewicz z klasy 6b, Bartłomiej Ziębakowski z klasy 5c –
dziesiąte miejsce w klasyfikacji drużynowej
Organizator: Małopolski Związek Szachowy

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Redakcja

Autorskie przedstawienie multimedialne

   28 maja uczniowie klas 1-8 mieli okazję obejrzeć autorskie
przedstawienie multimedialne „Przyszłość zaczyna się już dzisiaj”, spektakl
przygotowany w ramach zajęć koła literacko-teatralnego na podstawie
scenariusza Mileny Filipowskiej i Kingi Śliwy z klasy 8a.

   Tworząc go, członkowie koła myśleli szczególnie o tych, którym trudno 
jest uwierzyć, że sami budują swoje jutro. Towarzyszyła im myśl Victora
Hugo, francuskiego poety, dramaturga i powieściopisarza doby
romantyzmu: „Przyszłość ma wiele nazw. Dla słabych oznacza
nieuchronność, dla bojaźliwych – nieznane, zaś dla odważnych – szansę”.

Redakcja

Scena finałowa

Inne sukcesy uczniów SP 41 w ubiegłym roku szkolnym

Małopolski Konkurs Geograficzny
Mikołaj Moskal z klasy 8a – finalista
Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

Małopolski Konkurs z Fizyki
Mikołaj Moskal z klasy 8a – finalista
Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
Julia Bogusz, Natalia Reydych i Mikołaj Moskal z klasy 8a – etap rejonowy
Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

fot. K. Tokarz
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Siódmoklasiści i ósmoklasiści na wycieczce
szlakiem patrona szkoły

   29 maja klasy 7a, 8b i 8c, a 4 czerwca klasy 7b, 7c i 8a wyjechały
na dwudniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą szlakiem
Jana Kochanowskiego i epoki renesansu.

   Zwiedziły arkadowy dziedziniec renesansowego zamku
w Baranowie Sandomierskim i odbyły spacer po okalającym go parku.
Przeszły lessowym Wąwozem Królowej Jadwigi w Sandomierzu,
poznały sandomierską starówkę i szesnastowieczne zabytki tego miasta.
Odwiedziły Sycynę (miejsce urodzenia Jana Kochanowskiego)
i Zwoleń (miejsce pochówku poety) oraz muzeum biograficzne
Jana z Czarnolasu.

   Przyjrzały się renesansowym kamienicom i obejrzały 
późnogotycko-renesansową farę w Kazimierzu Dolnym.
Weszły na Górę Trzech Krzyży i podziwiały roztaczającą się
z niej panoramę miasteczka i okolic, w tym ruiny zamku w Janowcu.

   Noc spędziły w pensjonacie „U Jana” w Rudkach koło Nowej Słupi.

   To była wspaniała wycieczka, z której uczniowie wrócili pełni wrażeń
i pięknych wspomnień.

Krystyna Tokarz

Na schodach zamku w Baranowie Sandomierskim

W krypcie Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

Przed zamkiem w Baranowie Sandomierskim

W Muzeum Jana Kochanowskiego

W Wąwozie Królowej Jadwigi

Na Górze Trzech Krzyży

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz
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Nowe szafki dla uczniów

   Wszystkie klasy czwarte i piąte dostały w tym roku szkolnym nowe 
szafki w szatni (starsze mają je już od dwóch lat).
Jedne są pomalowane na niebiesko, a drugie na pomarańczowo. 
W środku wszystkich znajduje się wieszak na ubrania i dwie półki.
Można je otwierać po ustawieniu odpowiedniego kodu. 
Każdy uczeń sam wybiera swoje czterocyfrowe hasło.

   Szafki z kodem pozwalają lepiej zabezpieczyć schowane w nich
przedmioty czy ubrania. Po kilku lekcjach warto zostawiać w nich
niepotrzebne już tego dnia podręczniki i zeszyty, zamiast dźwigać 
je w plecaku do końca zajęć.  

   Czasem uczniowie robią psikusy – gdy podglądną cudzy kod, otworzą
szafkę, choć wiedzą, że tego robić nie wolno. Dlatego należy być bardzo
ostrożnym przy wprowadzaniu kodu i nikomu go nie udostępniać.

Michał Popielak

Klasa 4a w Domu Jana Matejki

Klasa 4a w Domu Jana Matejki

Klasa 4a w muzeum biograficznym Jana Matejki

   9 września uczniowie klasy 4a zwiedzili Dom Jana Matejki przy ulicy
Floriańskiej 41 w Krakowie, czyli wnętrze kamienicy, w której mieszkał 
od urodzenia do śmierci najwybitniejszy polski przedstawiciel nurtu
historyzmu w malarstwie.

   Zobaczyli jego dzieła ze wszystkich okresów twórczości – kompozycje 
o tematyce historycznej, szkice do wielkoformatowych płócien, portrety
członków najbliższej rodziny i przyjaciół oraz autoportret.

   Poznali nie tylko postacie i wydarzenia historyczne przedstawione 
na jego obrazach, ale przede wszystkim jego samego. 
Obejrzeli też jego cenne kolekcjonerskie zbiory przywiezione z licznych
podróży, w tym wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny, ubiory i militaria.

   Uczestnicząc w lekcji „Zmysły artysty – w pracowni malarza”, przyjrzeli się
rozmaitym akcesoriom malarskim, jak na przykład sztaluga, blejtram  
czy paleta. Dowiedzieli się, w jaki sposób tworzą malarze i rysownicy, 
czym się inspirują i jak postrzegają rzeczywistość. 

   Przekonali się, że malarstwo jest czasochłonną sztuką i wiele wysiłku
trzeba włożyć w powstanie nawet małych rozmiarów dzieła. 

   Na koniec pani przewodnik zaplanowała dla nich wyzwanie plastyczne –
każdy uczeń miał za zadanie na białej kartce nakleić losowo wybrany
abstrakcyjny kształt i namalować lub dokleić jakieś elementy tak, 
aby powstała kompozycja przedstawiająca coś konkretnego. Wszyscy 
z zapałem przystąpili do pracy i po kilkunastu minutach można już było
ocenić efekty. Zostali pochwaleni za wielkie zaangażowanie i kreatywność.

   Prawie dwugodzinny pobyt w muzeum biograficznym Jana Matejki 
to był wspaniale spędzony czas. Niecodzienne lekcje historii i sztuki
w otoczeniu przedmiotów, których używał mistrz pędzla, zostały
sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna 2019”.

Barbara Bocheńska

Klasa 4a w Domu Jana Matejki fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz
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Happysad  

   Chyba wielu z Was się ze mną zgodzi, że odkąd zaczął się nowy rok
szkolny, mamy, zwłaszcza w starszych klasach, coraz więcej obowiązków 
i coraz mniej czasu dla siebie. Dlatego tak ważne jest, 
żeby w całym tym szaleństwie na co dzień umieć się zrelaksować, 
ale i znaleźć coś, co da nam energię i siłę do wytężonej pracy.

   Dla mnie czymś takim jest muzyka. Gdy tylko jestem zmęczona, 
robię sobie chwilę przerwy i puszczam ulubione utwory. 
Pozwala mi to oderwać się od codzienności i wypocząć. Słucham rocka,
więc często muzyka pozwala mi dosłownie wyładować stres 
i odprężyć się. 

   Pewnie niewielu z Was słucha tego rodzaju muzyki, ale chciałabym 
Wam opowiedzieć o jednym z moich ulubionych polskich zespołów
rockowych – Happysad.

   
   Jest to zespół, który powstał w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej. 
Od samego początku swojego istnienia cieszy się wielką popularnością
i sporą rzeszą wiernych fanów. Ma na swoim koncie trzy platynowe i cztery
złote płyty oraz rekordy frekwencji koncertowej w kilkunastu znanych
klubach w Polsce. Zagrał ponad tysiąc koncertów. Jego liderem jest
wokalista Kuba Kawalec.   
   Styl grupy to rock alternatywny. Mnie kojarzy się przede wszystkim 
z wpadającymi w ucho, rytmicznym kawałkami z ciekawymi tekstami. 

   Jeszcze bardziej pokochałam członków tego zespołu po usłyszeniu ich 
na żywo. Kilka razy wraz z moimi rodzicami, którzy zarazili mnie miłością
do rocka, miałam okazję uczestniczyć w ich koncertach i muszę przyznać,
że dało mi to ogromną dawkę pozytywnej energii.  

Happysad

  Zespół na scenie jest fantastyczny, łatwo zdobywa świetny kontakt 
z uwielbiającą go publicznością. Wokalista jest jedną z najbardziej
radosnych i optymistycznych osób, której entuzjazm udziela się wszystkim
dookoła. Możliwość usłyszenia ulubionych piosenek na żywo i zaśpiewania
ich z resztą fanów niejednokrotnie przyprawiła mnie o ciarki na plecach. 

   Jeśli chcielibyście się przekonać sami, jak to jest, już niebawem, 
29 listopada, będziecie mieli ku temu okazję, gdyż zespół po raz kolejny
odwiedzi nasze miasto i zagra koncert w klubie studenckim Kwadrat. 
Być może się tam spotkamy.

Joanna Rupniewska   

Klasy 8a i 8b w Teatrze Ludowym w Krakowie

   25 września ósmoklasiści obejrzeli w Teatrze Ludowym 
w Krakowie spektakl muzyczny „Błysk rekina”, który jest polską wersją
angielskiej sztuki „Sparkleshark” Philipa Ridleya. 

   Przedstawienie to już od 20 lat cieszy się ogromną popularnością 
wśród młodej widowni nie tylko ze względu na poruszoną w nim ważną
tematykę, ale i brawurowe popisy taneczne oraz znakomitą muzykę (utwory
rockowe, piosenki liryczne i rytmy afrykańskie). 

   Opowiada o dyskryminacji, o konfrontacji wrażliwości i siły, o uwalnianiu
się z narzuconych sobie sztucznych sposobów zachowania się 
i o pozbywaniu się głęboko skrywanych kompleksów.

   Zawiera uniwersalne przesłanie: warto zawsze być sobą, mieć szacunek
do siebie samego i niestrudzenie szukać prawdziwej przyjaźni. 

   Teksty piosenek napisał dr Bronisław Maj – poeta, eseista, wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Akcja wyreżyserowanego przez Jerzego Fedorowicza musicalu toczy się
na dachu wielkomiejskiego wieżowca.

Redakcja

Plakat teatralny

fot. M. Ślusarczyk

fot. z https://ludowy.pl
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   Odbyliśmy wiele górskich wędrówek. Weszliśmy na Szczeliniec Wielki,
najwyższy szczyt Gór Stołowych (919 m n.p.m.), z którego rozpościerają
się zapierające dech w piersiach widoki. Sam szlak również jest niezwykle
urokliwy, zwłaszcza znajdujące się na nim kamienne szczeliny i korytarze. 
Przeszliśmy malowniczą plątaninę wąskich przejść i zaułków, 
zachwycając się Błędnymi Skałami.
Na koniec wakacji zostawiliśmy sobie wycieczkę do Skalnego Miasta 
w Czechach. Jest to przepiękny kamienny labirynt wyrzeźbiony 
przez naturę, w którym trudno oderwać wzrok od urzekających skał,
kanionów i jeziorka.

Cieszę się, że mogłam być w tych wszystkich miejscach i gorąco 
je polecam.  

Izabella Boryczko
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Iza w czeskim Skalnym Mieście

Ile wiemy o sobie?

   Ludziom zwykle wydaje się, że wiedzą o sobie wszystko. 
Czy tak jest w istocie? Naszym zdaniem, nie.

   Wisława Szymborska w wierszu „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”
napisała: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. 
Pewni tego, jacy naprawdę jesteśmy, na ile nas stać, do czego jesteśmy
zdolni, możemy być dopiero wtedy, gdy poddani zostaniemy próbie. 
W przeciwnym razie będą to tylko puste słowa, hipotezy, które zweryfikuje
przyszłość. Jeśli ktoś nigdy nie ratował zagrożonych, narażając własne
zdrowie czy życie, nie powinien mówić, że na pewno nie zawahałby się
wskoczyć do płonącego domu, kiedy usłyszałby wołanie o pomoc.

   Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby mieli powód do dumy 
albo przynajmniej zadowolenia, odkrywając siebie wciąż na nowo,  
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Wakacyjne wspomnienia

   Tego lata wraz z rodzicami i bratem wybrałam się na wakacje na Dolny
Śląsk. Chciałabym podzielić się z Wami tym, co zobaczyłam, a zarazem
polecić Wam miejsca, które warto zwiedzić, będąc w tych okolicach.

   Zacznę od Wambierzyc. Jest to niewielka miejscowość położona 
u podnóża Gór Stołowych, nad potokiem Cedron, w powiecie kłodzkim.
Śląska Jerozolima, jak zwykło się nazywać Wambierzyce, odwiedzana 
jest przede wszystkim ze względu na górujące nad nią sanktuarium Matki
Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, które zbudowano przeszło osiem
wieków temu. Często bywaliśmy tam, aby powierzyć Matce Boskiej naszą
rodzinę. Wyjątkowym przeżyciem był dla mnie apel maryjny, połączony 
z pokazem iluminacji na fasadzie bazyliki. Przeszliśmy też znajdującą się
nieopodal kalwarię wambierzycką z czternastoma bramami 
oraz zobaczyliśmy słynną ruchomą bożonarodzeniową szopkę.

   Następnie zwiedziliśmy Kopalnię Złota Złoty Stok. Mogliśmy obejrzeć tam
dawne piece do wytopu złota i podziwiać podziemny wodospad 
oraz przejechać się podziemnym tramwajem. Dodatkowo ja i mój brat
wzięliśmy udział w płukaniu złota. Niesamowite wrażenia!

   Byliśmy również w Dawnej Kopalni Nowa Ruda, w Podziemnym 
Mieście Osówka, w Twierdzy Srebrna Góra, w Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju i w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju.

fot. M.Boryczko
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