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   Druga Ziemia? - Planeta Gliese 581g

           Wieczór           
 filmowo-sportowy

Wyniki Szkolnego         
 Konkursu Wiedzy

 Dnia 25 października zostały ogłoszone
wyniki "schodkowego" konkursu. Konkurs
obejmował podstawową wiedzę dot. dat
historycznych oraz wzory matematyczne
adekwatne do wieku uczniów. Oto laureaci
konkursu: klasa II - Lena Szczepanek i
Kinga Wójcik, klasa III - Nikola Gidek,
klasa IV - Bartłomiej Potępa, klasa VI -
Mateusz Myszor, klasa VII - Kacper
Klimczak, Michał Rzepka i Mateusz
Kieroński, klasa VIII - Weronika Barnaś i
Mariusz Kieroński. Zwycięzcom konkursu
serdecznie gratulujemy! (szym)

Dnia 17.10.2019 r.
od godziny 18.00
do 22.00 z
inicjatywy SU
odbyła się noc
filmowo-sportowa.
Uczestnicy mieli
okazję nie tylko
obejrzeć film, ale
także pograć w
siatkówkę i inne gry
zespołowe,
programować

roboty oraz
drukować
długopisem i
drukarką 3D.
Oczywiście, nie
mogło na tym
wieczorze
zabraknąć pizzy.
Jak zwykle wszyscy
uczestnicy dobrze
się bawili. (szym)

szym

Planeta Gliese
581c, jest planetą
krążącą wokół
czerwonego karła
Gliese 581. Planeta
ta znajduje się w
takiej samej
odległości od
słońca, jak Ziemia,
która pozwala na
istnienie wody w
stanie ciekłym.
Gliese 581c
znajduje się w
gwiazdozbiorze
Wagi, ok. 20,5 lat
świetlnych (194
biliony km) od
Ziemi.

Temperatura na tej
planecie jest
podobna do tej, na
Ziemi. Gliese 581
c  została odkryta
przez zespół
Stephana Udry'ego
z Genewskiego
Obserwatorium w
Szwajcarii.
Odkrycie zostało
ogłoszone 24
kwietnia 2007.
Układ Gliese 581
ma ok. 4,3 miliarda
lat, układ
Słoneczny - 4,6
miliarda lat. (szym)
  

Laureaci

druga ziemia

kg
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            Jesienne liście

 Dziś spadają liście,
 bo to jesień oczywiście.
 Spadł liść z drzewa i stała się 
ulewa. 
 Jesień kolorowy płaszcz z liści ma
i śpiewa tra la la. 

 Znalazłam dzisiaj grzyby, co
wyglądają jak ryby.  
 W sadzie wysyp taki
 i śpiewają dzieciaki. 

 Kocham to jesieni złoto, 
chociaż wkoło jest jest błoto. 
                            
                         Autorki:
                       Nikola Gidek 
                   Aleksandra Osysko 
                       Laura Ozga 
      

  Zaproszenie Zimy       
 
Zimo, Zimo... 
przychodź śmiało! 
Obsyp drogi nam na biało. 
Niech Brzozową
 rozjaśni biały puch
 i niech na rzekach 
zagości gruby lód. 
By zajączki do swej dziurki 
biegły szybko jak wiewiórki 

 Julia Potępa, kl. VI

 Zimowy krajobraz

W zimie śnieżek prószy, 
aż zajączki tulą uszy. 
 Jak tu biało... 
śnieg obsypał ziemię całą.
Zaszronione okna całe. 
Z mrozu kwiaty malowane. 
 Zimą każdy z nas pamięta 
o kolędach i o świętach.
               Magdalena Łabuz, kl.VI

               Jesień

Jesień to przed nadchodzącą zimą
piękny czas. 
Uzłocony liśćmi cały świat. 
Lecą liście nad polami i robią
piękne krajobrazy i kolorowe
dywany. 

 Z radością tańczy wiatr tworząc
piękny bajkowy czas.

Już odleciały bociany
 wszystkie kwiaty poszły spać
 aby wiosną mogły wstać
 i swym pięknem zachwycać nas. 

Oj, jesieni nasza piękna
zauroczyłaś nas swym czarem.
                     
                 Zuzanna Florek, kl. V

Dwa miesiące temu poprosiłam uczniów naszej szkoły, by wymyślili wiersze jesienne i
zimowe. Dzieci poradziły sobie wyśmienicie i powstały ciekawe utwory poetyckie. Z
braku miejsca nie udało się ich zamieścić w poprzednim wydaniu, znalazły się w tym
numerze.  Zapraszam do czytania.             (Gabriela Potępa)

            Kolorowa Jesień

Jesienią krajobraz jest przepiękny
Nadszedł kolorowy czas,
 czas natchniony... i
Bajkowy jest świat.
Liście lecą i szeleszczą
Radość przynoszą nam one
Gdy spadają na głowę.
I to one są wesołe oraz kolorowe,
A czasami to one zachwycają nas
dywanem kolorów.
Czas to piękny kolorowy , 
ale oto 
Bociany odleciały 
bo ich słoneczny i
Wakacyjny czas
skończył się. 

            Joanna Wójcik, kl. V

Gdzie ta zima?

Przyszła już zima, 
lecz śniegu wciąż brak. 
 Dzieci się smucą i szlochają tak.
Trawa zielona i ciepło dookoła.
Gdzie jest biały puch?
 - chłopiec wciąż woła. 
 Codziennie rano dzieci wstają
 i do okna przybiegają. 
 Gdzie jest śnieg? 
- zasmuceni pytają. 
Aż nagle budzi ich jasny blask, 
za oknem śniegu aż po pas. 
Co za radość! Co za szczęście!
Narty, sanki poszły w ruch. 
Bałwan ma już duży brzuch.
Wszyscy cieszą się ha ha,
 bo to zima na sto dwa!

Kacper Kwiek, kl. VI

,

gabi

.
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              WAŻNE ŚWIĘTA  W LISTOPADZIE
                                                                     (red. Michał Rzepka)

    Listopad to miesiąc, w którym jest jedno z najważniejszych świąt -
Wszystkich Świętych. Jest to dzień, kiedy wszyscy idziemy na groby
zmarłych z rodziny, znajomych czy sąsiadów, palimy znicze i modlimy się
za nich. Obowiązkowo uczestniczymy też we mszy świętej, procesji na
cmentarz i wspólnie odmawiamy różaniec w intencji zmarłych. W tym
roku Święto Zmarłych miało miejsce w piątek, a Dzień Zaduszny w
sobotę, co sprawiło, że mieliśmy więcej czasu, aby odwiedzić nawet
okoliczne cmentarze, a ruch na drodze był nieco mniejszy niż w ubiegłym
roku. Była również wspaniała, słoneczna pogoda, która sprzyjała
wszystkim podróżującym i  odwiedzającym cmentarze.    
                                                                                 

   MODLIMY SIĘ ZA POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

   W ostatnią środę pazdziernika w naszej parafii odbyła się msza święta,
a następnie udaliśmy się z procesją w kierunku Podlesia na cmentarz
żołnierski z czasów I wojny światowej.  Procesji przewodniczył ksiądz
Sebastian w towarzystwie ministrantów, lektorów i pana organisty.
Wspólnie odmawialiśmy różaniec i śpiewaliśmy pieśni maryjne. Wiele
osób niosło palące się świece, lampiony. Gdy dotarliśmy na miejsce,
modliliśmy się za poległych na tym i innych okolicznych cmentarzach,
ksiądz Sebastian udzielił nam błogosławieństwa i rozeszliśmy się do
domów. Było bardzo zimno, ale nikomu z nas to nie przeszkadzało, aby
modlić się za zmarłych żołnierzy.           

     
     11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

zaduma

  W tym roku 11 listopada przypada 101 rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. Jak co roku uroczystości tej towarzyszą parady
wojskowe, msze święte, marsze, biegi niepodległościowe i koncerty.
Również w naszej szkole uczniowie klas IV-VIII pod opieką Pani
Buratowskiej i Pani Majki przygotowali akademię, która odbyła się w
piątek 8 listopada na pierwszej lekcji. Uroczystość tę rozpoczęliśmy
wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski, następnie odbył się nasz
występ. Na zakończenie wystąpił Pan Dyrektor, który podsumował
akademię  i  docenił nasze starania oraz uświadomił nam, jak bardzo
ważne święto obchodzimy.                                       

`

mrz

`
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    Prawidłowy       
       jadłospis

    Fast foody

             Jedz zdrowo,
       żyj kolorowo
                       (red. Mateusz Kieroński) 

Według wielu badań w ciągu dnia
powinno się spożyć w ciągu dnia 5
posiłków. Pierwszym
najważniejszym jest śniadanie.
Kolejnym pokarmem powinno być
drugie śniadanie. Następnie obiad
składający się z pierwszego dania i
drugiego. Później podwieczorek,
zaś piątym posiłkiem jest kolacja.
                                                  

  W naszym życiu prawidłowe
odżywianie jest bardzo potrzebne.
Coraz więcej młodych ludzi
spożywa samą chemię,niezdrowe
rzeczy nie zważając że ma to
bardzo zły wpływ na nasz
organizm, na nasze zdrowie. W
każdym wieku a przede wszystkim
w okresie dojrzewania jest bardzo
dużo potrzebne białka. Dzięki
niemu organizm może się
prawidłowo rozwijać. Białko jest
zawarte w wielu produktach m.in.
w serach, jajkach. Dlatego ważne
jest abyśmy go dużo spożywali 

M.K

M.K

Coraz więcej
młodych ludzi
nie odżywia się
prawidłowo,
tylko sięga po
różnego rodzaju
fast foody. Są
one bardzo
szkodliwe dla
naszego
organizmu. To

zaś, jak
twierdzą
naukowcy z
Uniwersytetu w
Bonn, może
przyczyniać się
do rozwoju
miażdżycy,
cukrzycy i
innych chorób.
                  

Nasz
organizm
potrzebuje
dużo
witamin,
które są
zawarte
między

innymi w
owocach i
warzywach.Wit.
C jest nam
pomocna
gdy np.
jesteśmy

przeziębie-
ni. Jest
ona
zawarta w
cytrynie.
Witamina
B jest

zawarta w
bananach.
Pomaga w
podziale
aminokwasów.
Dbajmy o
zdrowie!

Nasza codzienna piramida
powinna wyglądać tak:
- najwięcej spożywać produktów
zbożowych.
-Drugim elementem są warzywa,
które do naszego organizmu
dostarczają dużo witamin.
-Później owoce na równi z
warzywami.
-Kolejnymi produktami, które
powinniśmy spożywać jest mleko
oraz różne produkty mleczne.
-Ostatnią częścią piramidy jest
mięso i zamienniki białkowe, które
powinniśmy ograniczać.
                                                 M.K

                                                
                                  Produkty rakotwórcze
Coraz więcej ludzi choruje na raka. Są różne przyczyny powstawania
raka. Jest nią między innymi złe odżywianie. Spożywanie np. fast foodów
i rakotwórczych słodyczy. Rak jest chorobą prawie nie uleczalną. Aby
zapobiec rakowi trzeba m.in prawidłowo się odżywiać. Starajmy się nie
kupować byle jakich produktów. W każdym produkcie jest etykieta
możemy na nią popatrzeć i zobaczyć czy dany produkt jest dobry czy zły.
Oczywiście nie da rady ominąć produktów rakotwórczych, gdyż w wielu
produktach jest chociaż jeden taki składnik. Na etykietkach takie składniki
są oznaczane literkami składnik rakotwórczy jest zazwyczaj określany
literką   E. Jednymi z produktów rakotwórczych jest przetworzone
mięso. Analiza badań  wykazała, że jedzenie 50 gram przetworzonego
mięsa dziennie wystarczy, by zwiększyć ryzyko zachorowania na raka
jelita grubego. Jeśli więc jesz codziennie salami, pepperoni, bekon itp.     
                              

M.K

M.K



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 51 10/2019 | Strona 5 
www.juniormedia.pl GONIEC SZKOLNY 2

Jak wykorzystując zasoby swojej szafy,
stworzyć efektowną jesienną stylizację na
miarę tych widywanych na wybiegach,
ulicach światowych stolic mody i
najpopularniejszych profilach na
Instagramie?

1.Mieszaj pozornie niepasujące do siebie
kolory. Najchętniej sięgamy po beż. Jest
szykowny, uniwersalny i pasuje do każdego
typu urody zazwyczaj łączymy go z kolorami
typowo jesiennej planety barw. 
 -grafitem albo ciepłym odcieniu karmelu z
cynamonem. Swetry – grube, wzorzyste, z
golfem, guzikami albo warkoczowym splotem
– to podstawa jesienno-zimowej garderoby.
                                            

Oto znani projektanci mody, którzy odegrali
znaczącą rolę na świecie i zapisali się na kartach
historii. Niektórzy z nich wciąż kreują najnowsze
trendy. Np:
Alexander McQueen, Alexander Wang, Christian
Dior, Coco Chanel, Balenciaga, Calvin Klein, 
 Diane von Furstenberg, Donatella Varsace, 
Donna Karan, Elsa Schiaparelli, Giorgio Armani
Issey Miyake, John Galliano, Karl Lagerfeld
Madelaine Vionnet, Marc Jacobs, Nina Ricci
Oscar de la Renta, Paco Rabanne, Paul Poiret
Phoebe Philo, Pierre Cardin, Ralph Laurent
Rei Kawakubo, Roberto Cavalli, Stella McCartney
Thierry Mugler, Tom Ford
Valentino Garavani (dom mody Valentino)
Vivienne Westwood, Worth
Yves Saint Laurent
Yohji Yamamoto.    
                        

Ekstrawagancki fason
Fila jest włoską marką odzieżową. Ta firma zajmuje
się produkcją butów i ubrań o sportowym charakterze.
Niedawno zostały wyprodukowane bardzo modne i
znane buty. Niektórzy je kochają, inni nienawidzą i nie
rozumieją, jak tak masywne, trochę nieforemne buty
mogą zyskać miano ikony? A tak właśnie jest w ich
przypadku. Gdy weźmie się je do rąk, czuje się
niesamowitą lekkość, mimo masywnego wyglądu. 

Model Air Max 97 to biegowy klasyk z 1997 roku w
najświeższej odsłonie.
 
Nike
Amerykańskie przedsiębiorstwo będące jednym z
największych na świecie producentów obuwia,
odzieży i akcesoriów sportowych.Założone w 1964
roku. Jej nazwa pochodzi od greckiej bogini Nike.
Ten model ukazany na zdjęci w roku 2019 stał się
bardzo popularny wśród młodzieży.

                                Red. Patrycja Smagacz

        
           Trendy jesień/zima 2019-2020  
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Porady dla początkującego fotografa
(Weronika Barnaś)

       Jaki aparat kupić?

Michał
Rzepka,
Patrycja
Smagacz,
Weronika
Barnaś,
Szymon Nieć,
Mateusz
Kieroński,
Gabriela
Potępa.

RED-
AKCJA

2. Inwestuj w
wiedzę, dopiero
później w
sprzęt.
Jeśli kupisz 
drogi sprzęt, a
potem powiesz,
że wydałeś
pieniądze i nie
możesz opłacić 
warsztatów,

na pewno
będzie to złe
podejście.
3.Naucz się
podstaw.
Musisz poznać
główne zasady
w fotografii,
żeby robić
dobre zdjęcia.
       

1. 
Przeczytaj
instrukcję
aparatu!
Jest tam całe
mnóstwo
przydatnych
informacji. wb

                           Cztery grzechy główne                               
                 początkujących fotografów

1.  Lampa
błyskowa.
Jeśli interesują
Was bardziej
ambitne zdjęcia,
należy
zapomnieć o jej
istnieniu w
większości
sytuacji.
2.  Tło i jego
rozmycie.
Fotografując,

trzeba skupić
się na całym
kadrze, a nie
tylko na tym, co
jest ostre.
3.   Pomysł.
Na zdjęcie
trzeba mieć
przede
wszystkim
dobry pomysł.
 4. 
Kompozycja

Pamiętaj, aby
horyzont na
zdjęciu nie
przechodził
idealnie przez
środek zdjęcia,
a przecinał go w
1/3 lub 2/3
wysokości. 

wb

Jaki aparat cyfrowy
kompakt czy lustrzanka?

Najprostszym
rozwiązaniem
dla większości
użytkowników,
którzy zdjęcia
robią
sporadycznie
lub nie planują

zagłębiać się w
tajniki fotografii,
będzie aparat
kompaktowy.

Osoby
zainteresowane
fotografią oraz
zaawansowani
amatorzy mogą
za to śmiało
rozważyć zakup
lustrzanki

Zadowalającą
lustrzanką dla
amatora może
być aparat z
segmentu entry-
level, a więc
sprzęt
stosunkowo

prosty w
obsłudze. np.
Canon EOS
1300D
Nikon D3400 wb

wb

wb

wb


	Druga Ziemia? - Planeta Gliese 581g
	Dwa miesiące temu poprosiłam uczniów naszej szkoły, by wymyślili wiersze jesienne i zimowe. Dzieci poradziły sobie wyśmienicie i powstały ciekawe utwory poetyckie. Z braku miejsca nie udało się ich zamieścić w poprzednim wydaniu, znalazły się w tym numerze.  Zapraszam do czytania.             (Gabriela Potępa)
	Zimowy krajobraz
	Jesienne liście
	Zaproszenie Zimy
	Jesień
	Kolorowa Jesień
	Gdzie ta zima?

	WAŻNE ŚWIĘTA  W LISTOPADZIE
	11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	Jedz zdrowo,        żyj kolorowo
	Prawidłowy               jadłospis
	Według wielu badań w ciągu dnia powinno się spożyć w ciągu dnia 5 posiłków. Pierwszym najważniejszym jest śniadanie. Kolejnym pokarmem powinno być drugie śniadanie. Następnie obiad składający się z pierwszego dania i drugiego. Później podwieczorek, zaś piątym posiłkiem jest kolacja.

	Fast foody
	Trendy jesień/zima 2019-2020
	Jak wykorzystując zasoby swojej szafy, stworzyć efektowną jesienną stylizację na miarę tych widywanych na wybiegach, ulicach światowych stolic mody i najpopularniejszych profilach na Instagramie?
	Oto znani projektanci mody, którzy odegrali znaczącą rolę na świecie i zapisali się na kartach historii. Niektórzy z nich wciąż kreują najnowsze trendy. Np: Alexander McQueen, Alexander Wang, Christian Dior, Coco Chanel, Balenciaga, Calvin Klein,   Diane von Furstenberg, Donatella Varsace,  Donna Karan, Elsa Schiaparelli, Giorgio Armani Issey Miyake, John Galliano, Karl Lagerfeld Madelaine Vionnet, Marc Jacobs, Nina Ricci Oscar de la Renta, Paco Rabanne, Paul Poiret Phoebe Philo, Pierre Cardin, Ralph Laurent Rei Kawakubo, Roberto Cavalli, Stella McCartney Thierry Mugler, Tom Ford Valentino Garavani (dom mody Valentino) Vivienne Westwood, Worth Yves Saint Laurent Yohji Yamamoto.

	1.Mieszaj pozornie niepasujące do siebie kolory. Najchętniej sięgamy po beż. Jest szykowny, uniwersalny i pasuje do każdego typu urody zazwyczaj łączymy go z kolorami typowo jesiennej planety barw.   -grafitem albo ciepłym odcieniu karmelu z cynamonem. Swetry – grube, wzorzyste, z golfem, guzikami albo warkoczowym splotem – to podstawa jesienno-zimowej garderoby.
	Model Air Max 97 to biegowy klasyk z 1997 roku w najświeższej odsłonie.
	Nike Amerykańskie przedsiębiorstwo będące jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych.Założone w 1964 roku. Jej nazwa pochodzi od greckiej bogini Nike. Ten model ukazany na zdjęci w roku 2019 stał się bardzo popularny wśród młodzieży.

	Porady dla początkującego fotografa
	Michał Rzepka,
	Patrycja Smagacz, Weronika Barnaś, Szymon Nieć, Mateusz Kieroński, Gabriela Potępa.
	Cztery grzechy główne                                                 początkujących fotografów



