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              Walentynki 
    Aby zadośćuczynić tradycji i zaspokoić potrzebę tańca,
13 lutego w Szaflarach odbyła się dyskoteka
walentynkowa zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski.                       
  W przygotowanie zaangażowały się Veronica Marek,
Zuzanna Chowaniec, Sabina Łaś, Julka Pawlikowska .
  Podczas zabawy, uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcia
na specjalnej ściance oraz potańczyć do dobrej muzyki. 
Był również sklepik ,,U Amora”, w którym można było
zakupić domowej roboty babeczki oraz inne smakołyki ,
którymi można było obdarować wybrankę lub wybranka.
Pod koniec imprezy zostali wybrani król i królowa
dyskoteki. Zostali nimi Magda Gał oraz Kuba Szaflarski z
klasy 8b, ale po piętach deptali im przedstawiciele klasy
5a- Ania Dzierżęga z Kubą Krauzowiczem.
  Wszyscy wyglądali na zadowolonych,więc imprezę
można zaliczyć do udanych!!!
  Dziękujemy Nauczycielom i Rodzicom, którzy
sprawowali opiekę.
  Natomiast 14 lutego, jak każdego roku , nasz
walentynkowy listonosz, któremu w tym roku towarzyszył
Amor ze swoim łukiem,miał pełne ręce roboty, gdyż
musiał dostarczyć kilkadziesiąt kartek walentynkowych
do wszystkich klas.

Sprawczynie zamieszania

And the winners are...

Dla wszystkich kobiet-małych i
dużych-moc serdeczności z okazji
ich święta
                                         śle  Redakcja



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 5 03/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plCarpe

Diem

    Od maja 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu organizuje
cykliczne, niedzielne poranki poetyckie, podczas których profesjonalni aktorzy
czytają poezję wybranych przez siebie autorów. Tym spotkaniom często towarzyszy
muzyka.
  16 lutego przedstawicielki redakcji gazetki szkolnej „Carpe diem” uczestniczyły w
116-tym Nowotarskim Salonie Poezji,podczas którego miałyśmy przyjemność
posłuchać piosenek, wierszy i fragmentów prozy w wykonaniu Iwony
Konieczkowskiej - aktorki z Krakowa.
  Artystka zaprezentowała program walentynkowy pt. „Miłość na skrzydłach
czasu”, który nawiązywał do najbardziej znanych par literackich- od Adama i Ewy
po Laurę i Filona.
Wykonawczyni wykazała się też dużą odwagą prezentując teksty Kazimierza
Przerwy – Tetmajera i Józefa Tischnera gwarą, czym podbiła tym publiczność.
Urozmaiceniem były piosenki o miłości, głównie stare polskie tanga.

  Bardzo nam się spodobało, chociaż czułyśmy się trochę nieswojo , gdyż byłyśmy
jedynymi przedstawicielkami najmłodszego pokolenia, ale dzielnie wspierała nas
Pani
 J. Kustra.
Postanowiłyśmy „chwytać dzień” i nie marnować żadnych okazji i wybrać się na
kolejne spotkanie z poezją 8 marca w większym gronie, co polecamy także innym-
starszym i młodszym.
   "Carpe diem”!
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                   Królowa nauk
12 marca jest świętem matematyki.
Święto zostało zapoczątkowane przez
organizację “World Education Games”   
w 2007 roku. Od tego czasu było
organizowane co roku w każdą pierwszą
środę marca. W pierwszych obchodach
tego święta wzięło udział 286 tysięcy
uczniów z 98 krajów świata. Światowy
Dzień Matematyki z każdym rokiem
rozrastał się - w 2012 roku wzięło w nim
udział prawie 6 milionów uczniów z
całego świata.
     W Polsce pierwsze obchody Dnia
Matematyki odbyły się 12 marca 2014
roku i wzięło w nich udział ponad 100
szkół  z całej Polski. Organizatorzy
zapraszają uczniów (i nie tylko) do
konkursów, quizów i zagadek
matematycznych.

Natomiast 14 marca obchodzi się Dzień
Liczby Pi.
            π=3,14159
Pierwszym, który użył greckiej litery π   
do oznaczenia stosunku obwodu okręgu
do jego średnicy, był brytyjski matematyk
William Jones, który napisał  w ten
sposób w 1706 roku.
Za patrona Liczby Pi uznaje się Alberta
Einsteina, który urodził się właśnie 14
marca.
Nigdy się nie dowiemy, ile dokładnie
wynosi liczba Pi. Jest to niemożliwe.
Jednak w listopadzie 2016 roku udało się
poznać 22 459 157 718 361 cyfr po
przecinku. Prace obliczeniowe trwały aż
105 dni.

Z okazji tych nietypowych świąt
przygotowaliśmy kilka zabaw logicznych.
DO DZIEŁA !

Rozwiązania wpisz w kupon znajdujący się na
ostatniej stronie gazetki!

ZAD. 2.
Dlaczego Dzień Liczby Pi obchodzony jest właśnie
14 marca?

Proste- przyjrzyj się uważnie
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Historia
8 marca 1908 roku w Nowym Jorku kilkanaście
tysięcy kobiet chciało zmienić swój los, działo się to
w czasach, w których kobieta nie była uważana za
kogoś równego mężczyźnie. W tamtych czasach
kobiety były traktowane gorzej od
mężczyzn,według nich do niczego się nie
nadawały.  Miały dość tego, że one się „nie liczą”.
Miały rację, każdy człowiek niezależnie jakiej płci
jest równy. Należy mieć do każdego szacunek i być
życzliwym. W jednej z fabryk robotnice tyrające od
rana do nocy za marny grosz, postanowiły się
upomnieć o równe traktowanie. Zastrajkowały.
Pragnęły godnych warunków pracy i prawa głosu.
Właściciel fabryki nie chciał dopuścić do skandalu i
zamknął je w fabryce. Po jakimś czasie wybuchł
pożarł. Zginęło wtedy 129 kobiet i 17 mężczyzn. 
Święto służy krzewieniu idei praw kobiet oraz
budowania wsparcia dla powszechnych praw
wyborczych dla kobiet. Kobiety, które strajkowały,
udowodniły, że kobieta jest równa mężczyźnie. Ten
wyczyn jest godny podziwu.

"To jest męski świat.(...)
Ale byłby niczym, niczym bez kobiety lub
dziewczyny.
                                                           James Brown 

"Aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być
odmiennym."
                                                            Coco Chanel
 
"Mimo tak wielkiej płci naszej zalety
My rządzimy światem, a nami kobiety."
                                                         Ignacy Krasicki

Dzień Kobiet-to święto obchodzone corocznie 8
marca. Pierwszy raz było obchodzone 28 lutego
1909r. Zostało wprowadzone przez Socjalistyczną
Partię Ameryki. Powstało jako wyraz szacunku dla
sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet
(m.in. lepszych warunków pracy). Dzień Kobiet
został wpisany do kalendarzy na całym świecie, w
większości państw święto jest obchodzone 13
sierpnia. Pierwszy raz Dzień Kobiet obchodzono w
Rosji tuż przed I wojną światową.
Obecnie straciło swoje znaczenie, co nie znaczy,że
nie należy przypominać o prawach kobiet,bo jest
jeszcze wiele miejsc na świecie,gdzie kobietom
daleko do równego traktowania.
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Uczniowski Klub           
  Sportowy
UKS Świt Viatec Szaflary- piłka ręczna,
zajął w pierwszej rundzie sezonu ósme
miejsce w Małopolskiej Lidze
Chłopców. Do drużyny należą chłopcy z
klas szóstych, piątych i czwartych:
Szymon Baranowski , Franciszek
Fiedler, Mateusz Galica, Jakub Kalata,
Krystian Kalata, Paweł Kalata, Kevin
Kopiński, Maksymilian Łaś , Szymon
Migiel, Daniel Oleś, Rafał Oleś, Andrzej
Rogowiec, Adam Rol, Jan Rol-
Szkaradziński i Mateusz Szczerba.     W
pierwszej rundzie rozegraliśmy 11
meczów: 4 wygraliśmy w normalnym
czasie, 1 mecz wygraliśmy po rzutach
karnych, a 6  przegraliśmy.
Rywalizowaliśmy z : SKS Kusy II
Kraków, MOSiR Bochnia ,SKS Kusy I
Kraków, MKS PM MPEC Tarnów, MOSiR
II Bochnia, UKS TSR Orawa, UKS
Czwórka Libiąż, UKS Dwójka Nowy
Sącz, UMKS PMOS Chrzanów, UKS
Wiertmet Libusza, SPRT LUKS
Skrzyszów.
Myślimy że w następnej rundzie
będziemy mieć większe sukcesy , bo
chociaż nie jesteśmy muskularni, to
ducha walki nam nie brakuje .

Cenne wskazówki trenera

Team spirit
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KUPON - Rozwiązanie krzyżówki

Hasło: ___ ___ ___ ___ ___ ___

Imię i nazwisko:
Klasa:

KUPON - zadanie logiczne.

Imię i nazwisko:
Klasa:

                          Zwycięzcy
Za rozwiązanie krzyżówki:
Wejściówki do "Jump Planet": Ania Furtak 5a,
Kuba Kamiński 6b
Zestaw kreatywny: Justyna Kopińska 3b
Voucher do sklepiku o wartości 10zł: Kacper
Świder 5b
Zestaw papierniczy: p. Agnieszka Studentowicz
Za konkurs literacki:
Zestaw kosmetyków: Franek Fiedler 6b, Zuzanna
Chowaniec 8a       
                                         Gratulujemy!!!
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