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   Tylko ósmoklasiści mogli widzieć się w niemal pełnych
składach (każda klasa osobno), bo ich ceremonia odbyła się 
w sali gimnastycznej. Dla nich to było szczególne wydarzenie –
po raz ostatni odebrali świadectwo Szkoły Podstawowej nr 41 
w Krakowie. Stali się absolwentami placówki, w której spędzili
osiem lat szkolnych, a niektórzy nawet dziewięć, bo uczęszczali
do oddziału przedszkolnego. Przeżyli razem mnóstwo 
wspaniałych chwil, więc będą mieć piękne wspomnienia. 

    

Zakończenie roku szkolnego
2019/2020 w naszej szkole

   Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca.
Był bardzo trudny zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli. Kiedy uczestniczyliśmy 
w jego uroczystej inauguracji w słoneczny
wrześniowy poranek, nawet przez chwilę
nie pomyśleliśmy, że będzie taki
wyjątkowy. Rozpoczęliśmy go na boisku
szkolnym. W obecności pocztu
sztandarowego odśpiewaliśmy hymn
narodowy, wysłuchaliśmy przemówień 
i obejrzeliśmy pokaz artystyczny.  
Było nas wtedy dużo – nauczyciele 
i uczniowie klas 4-8, czyli blisko trzysta
osób. Pierwszoklasiści, drugoklasiści   
i trzecioklasiści mieli osobną galę. 

Klasa 4a

   Dzisiaj zakończyliśmy go w salach lekcyjnych w towarzystwie
kilku lub kilkunastu (maksymalnie dwunastu) koleżanek 
i kolegów z klasy w zasłaniających większość twarzy
maseczkach i w medycznych rękawiczkach. Byliśmy podzieleni 
na grupy. Wchodziliśmy do szkoły i przemieszczaliśmy się 
po budynku pojedynczo z zachowaniem stosownych odległości.
Wcześniej zmierzono nam temperaturę i przypomniano 
o konieczności zdezynfekowania rąk. Nie mogliśmy spotkać 
się z całą klasą, przywitać się ani pożegnać tak, jak robiliśmy 
to co dzień, zanim pojawił się koronawirus. Nieobecni byli między
innymi ci spośród nas, którzy okres zawieszenia 
zajęć edukacyjnych w tradycyjnej formie spędzali daleko 
poza Krakowem. Czuliśmy się nieco dziwnie, ale mimo 
wszystko cieszyliśmy się, że wreszcie wróciliśmy do szkoły 
i zobaczyliśmy rówieśników, wychowawców i nauczycieli.
Czekaliśmy na to z utęsknieniem ponad trzy miesiące. 

fot. K. Tokarz
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Certyfikat 2019/2020

Polska Press Grupa wystawiła nam
certyfikat udziału w projekcie
   
   W roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyliśmy 
jako zespół redakcyjny w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym „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.
Dzięki temu mogliśmy tworzyć bezpłatnie szkolną 
e-gazetkę „Primo” na makietach i pod logotypem
„Gazety Krakowskiej” oraz publikować 
co miesiąc kolejne numery na internetowej 
platformie redakcyjnej http://www.juniormedia.pl.
Przygotowaliśmy dziesięć wydań i uzyskaliśmy
certyfikat udziału w rocznym projekcie dziennikarskim,
z czego się bardzo cieszymy.

Redakcja

Krzysztof Marchewka z klasy 8b

   Jednym z najbardziej podniosłych i równocześnie
wzruszających momentów było wręczenie statuetki
Absolwenta Roku 2020 SP 41. Otrzymał ją 
Krzysztof Marchewka z klasy 8b, nasz redakcyjny
kolega (operator kamery). Serdecznie mu
gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia. 

   Żegnając się z rówieśnikami i wychowawcami,
mówiliśmy sobie: „Do zobaczenia we wrześniu!”. 
Oby było to możliwe, bo nauka na odległość 
była nie lada wyzwaniem. Na szczęście wszystkim
udało się dotrwać do czerwca i uzyskać świadectwo
promocyjne bądź świadectwo ukończenia szkoły.

   Dla naszego zespołu redakcyjnego to również był
niełatwy czas, ale poradziliśmy sobie, bez przerwy
pracując zdalnie. Co miesiąc publikowaliśmy 
kolejne wydanie „Primo”. Nigdy żaden numer 
nie był zagrożony. To już sześćdziesiąta 
e-gazetka (dziesiąta na platformie juniormedia.pl).

Redakcja

skan K. Tokarz

fot. A. Tekiela
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Okładka książki

Ten, kto usłyszał choć raz śpiew orek
lub wielorybów, na zawsze będzie nosił
ocean w sercu – z Nelą Małą Reporterką
w morskich głębinach

   W swojej najnowszej książce pod tytułem 
„Nela w krainie orek” (2019) Nela Mała Reporterka 
zabiera czytelników w podróż, o której marzyła 
od dawna – w morskie głębiny, gdzie miała 
niebywałą szansę pływać tuż obok jednych 
z najpotężniejszych drapieżników oceanicznych,
przyglądać się im i słuchać ich przejmujących pieśni.
Autorka tak zachęca czytelników: „Orki mają
w sobie jakąś magiczną moc, która mnie wzywa…
Postanowiłam odpowiedzieć na to wołanie 
i wyruszyć na ich poszukiwania. Czy pojedziesz 
ze mną? Wyruszymy szukać orek u wybrzeży
Norwegii, Argentyny oraz w mroźnych wodach
Antarktydy. Poznamy ich niesamowite rodziny,
sposoby polowań i komunikacji, bo to jedne 
z najbardziej inteligentnych zwierząt na świecie! (…)
Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz
podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe
przygody. Pakuj się! Jedziemy na obserwacje orek!
Ten, kto usłyszał choć raz śpiew orek lub wielorybów,
na zawsze będzie nosił ocean w sercu”.

Jak to możliwe, że Nela Mała Reporterka,
filigranowa nastolatka, nie boi się nawet tak groźnych
morskich stworzeń jak orki? W wywiadach podkreśla,
że kocha zwierzęta i wie, że niebezpieczne
dla człowieka są tylko wtedy, gdy czują z jego strony
zagrożenie, a ona przecież nie chce zrobić im
krzywdy, więc nie ma żadnych obaw, będąc blisko
nich. Zwraca przy tym uwagę na tragiczne skutki
zanieczyszczania mórz i oceanów przez ludzi –
potworne męczarnie zwierząt, które połknęły
plastikowe przedmioty, biorąc je za pożywienie.
Zastanawia się, jak będzie wyglądał świat roślin
i zwierząt w przyszłości, jeśli w dalszym ciągu
w tak zastraszającym tempie będzie postępować
degradacja środowiska naturalnego. Przywołuje
obrazy, które wolałaby zapomnieć – ogromne ilości
śmieci rażąco kontrastujące ze zjawiskową przyrodą
w najbardziej urokliwych miejscach na ziemi.

   Warto w czasie wakacji przeczytać najnowszy
reportaż tej młodej podróżniczki i obejrzeć
zamieszczone w nim piękne zdjęcia, zwłaszcza że
odbywanie egzotycznych eskapad tego lata
z powodu pandemii będzie mocno ograniczone.

Krystyna Tokarz

Trwa rekrutacja do klas pierwszych 
szkół ponadpodstawowych

   Zgodnie z harmonogramem opublikowanym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczniowie
klas ósmych mają czas od 15 czerwca do 10 lipca 
do godziny 15.00 na złożenie wniosku i uzupełnienie 
go o świadectwo ukończenia szkoły. Od 31 lipca 
do 4 sierpnia do godziny 15.00 jeszcze dołączą
do wniosku zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty. Ci kandydaci, którzy musieli 
wziąć udział w dodatkowych sprawdzianach, 
na przykład w próbie sprawności fizycznej 
czy w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych, 
mogli składać wnioski tylko do 22 czerwca. 
W Krakowie i w powiecie krakowskim rekrutacja 
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
samorządowych, społecznych i prywatnych 
na rok szkolny 2020/2021 odbywa się, jak w latach
poprzednich, z wykorzystaniem informatycznego
systemu Omikron (https://krakow.e-omikron.pl).
Oby każdy ósmoklasista zobaczył swoje imię 
i nazwisko na tej liście, na której pragnął najbardziej.

Redakcja
skan K. Tokarz
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Praca konkursowa

2019/2020

Jakub Kupczyk z klasy 6c nagrodzony
w konkursie plastycznym

   Jakub Kupczyk z klasy 6c odniósł sukces 
w konkursie plastycznym „Stwórz obraz sztuki”,
zorganizowanym przez firmę Kolorowe Media 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wzór 
konkursu przeprowadzonego niedawno 
przez pracowników J. Paul Getty Museum 
w Los Angeles.

   Zadaniem uczestników było odtworzenie
ulubionego obrazu lub rzeźby za pomocą
dostępnych w domu elementów, sfotografowanie
swojej pracy zestawionej ze zdjęciem oryginału
i przesłanie za pośrednictwem formularza
konkursowego. Jakub wybrał czarno-białą fotografię
artystyczną z 1950 roku zatytułowaną „Bretoński
sprzedawca cebuli” Irvinga Penna (1917-2009),
legendarnego amerykańskiego fotografa.
Jurorzy, czyli członkowie redakcji portalu czas
dzieci.pl, nagrodzili autorów pięciu najlepszych prac,
wśród nich ucznia naszej szkoły. Docenili ich przede
wszystkim za kreatywność i nieszablonowość.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można obejrzeć
w pokonkursowej galerii na stronie czas.dzieci.pl.

   Wielkie brawa dla Jakuba Kupczyka za świetny
pomysł i znakomite wykonanie!
Powodzenia w kolejnych konkursach plastycznych!

Redakcja

Koronawirus pokrzyżował plany
milionom ludzi na całym świecie,
a niektórym te plany przekreślił

   Po ponad trzech miesiącach intensywnej nauki
zdalnej chyba wszyscy uczniowie z niecierpliwością
oczekiwali wakacji i zakończenia tego wyjątkowo 
trudnego roku szkolnego. Pewnie dla wielu 
z nich nie było możliwe spotkanie z rówieśnikami 
i nauczycielami w szkole oraz odebranie świadectw
podczas uroczystej akademii, ale z tą myślą 
już zdążyli się oswoić.

   Sądzę, że ograniczenia wynikające z sytuacji
epidemicznej najdotkliwiej odczują uczniowie klas
ósmych. Nie dość, że nie dane było im bawić się
na komersie i pożegnać się ze szkołą tak, jakby
chcieli, to jeszcze przyjdzie im czekać do końca lipca
na wyniki egzaminu ósmoklasisty, a do 19 sierpnia 
na ostateczne listy uczniów przyjętych do klas
pierwszych liceów, techników czy szkół branżowych. 
Podobną perspektywę na najbliższe miesiące 
mają maturzyści, szczególnie ci, którzy będą 
ubiegać się o indeksy najlepszych polskich 
i zagranicznych uczelni. Najważniejsze jest to,
że są zdrowi i udało im się podołać obowiązkom.

   Koronawirus pokrzyżował rozmaite plany nie tylko
uczniom, ale też milionom dorosłych ludzi na całym
świecie, a niektórym te plany brutalnie przekreślił.
To bardzo przykre. Rozmawiałam o tym przez telefon
z moją ciocią, która jest pielęgniarką i pracuje
w jednoimiennym szpitalu zakaźnym. Każdego dnia
widzi, jak pacjenci chorzy na COVID-19 razem
z personelem medycznym dzielnie walczą o życie
i powrót do zdrowia. Niestety, niektórzy z nich
przegrywają. Odchodzą bez pożegnania z bliskimi.

Wiktoria Bręcławskafot. J.Kupczyk

***
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Oddaj podręczniki w takim stanie, 
w jakim chciałbyś je wypożyczyć

   Koniec roku szkolnego to czas zwrotu wszystkich
podręczników do biblioteki szkolnej. Po dziesięciu
miesiącach intensywnego używania nie mogą
wyglądać jak nowe. To oczywiste. Absolutnie 
jednak nie powinny być zniszczone, pokreślone, 
z rozdartymi czy pogiętymi kartkami, dlatego należy 
o nie dbać. Trzeba pamiętać, że korzystają z nich 
co najmniej trzy roczniki uczniów. Nikt we wrześniu
nie chciałby wypożyczyć książek, które wyglądają 
tak, jakby przechodziły z rąk do rąk przez kilkanaście
lat nauki, nikt więc nie może oddać uszkodzonych
egzemplarzy. Nowe podręczniki w tym roku 
zostaną zakupione przez szkołę tylko dla uczniów
klas czwartych i siódmych.

Biblioteka szkolna

   Jeśli komuś zdarzyło się zalać czymś podręcznik 
lub go zgubić, musiał go odkupić i zwrócić 
z pozostałymi. To bardzo ważne. Inaczej ktoś 
z młodszej klasy miałby zdekompletowany zestaw.
Co roku pani bibliotekarka wyznacza terminy, 
w których przyjmuje podręczniki od uczniów
poszczególnych klas, dzięki temu nie ma kolejek 
ani przestojów. W bieżącym roku było tak samo, 
ale z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 
Uczniowie przychodzili do biblioteki tylko 
w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie.

Redakcja 

Trzy dekady polskiej samorządności
terytorialnej

   W marcu 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalił pakiet zmian legislacyjnych, na mocy 
których przywrócił w Polsce samorządność
terytorialną. Niespełna trzy miesiące później odbyły
się pierwsze po upadku komunizmu wybory do rad
gmin. Co to oznaczało dla lokalnych społeczności?
Przede wszystkim możliwość demokratycznego
decydowania o ich sprawach na miejscu. Zgodnie 
z obowiązującą od tej pory konstytucyjną zasadą
pomocniczości zadania gminy powinna realizować
tylko gmina, a nie państwo. Gdyby nie była w stanie
samodzielnie poradzić sobie z jakimiś niezbędnymi
wyzwaniami, może wesprzeć ją (nie wyręczyć)
powiat, a jemu z kolei może pomóc województwo. 
Za skuteczność tych organów samorządowych
odpowiadają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci,
starostowie i marszałkowie.

   Działalność samorządów lokalnych w ciągu
trzydziestu lat zaowocowała dziesiątkami tysięcy
zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji,
podnoszących jakość życia mieszkańców zarówno
miast, jak i wsi. Polacy przekonali się, że problemy
dotyczące małej społeczności efektywniej
rozwiązywane są przez władze lokalne niż centralne
urzędy państwowe. Zrozumieli, że mają realny 
wpływ na rozwój swojej okolicy.

   Jednym z pół działalności i odpowiedzialności
samorządowej jest edukacja, czyli prowadzenie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Nasza szkoła jest placówką samorządową, a jej
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
  
Redakcja

Rok Samorządności

fot. z www.sp41.pl

***
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Wreszcie odkryłam w sobie wielką pasję 

   Od września ubiegłego roku trenuję street dance 
w Klubie Aleksandry, który jest nową filią Centrum
Kultury Podgórza w Krakowie. Kiedy po raz pierwszy
uczestniczyłam w zajęciach, czułam, że nie poradzę
sobie, ale z każdym tygodniem szło mi coraz lepiej.
Trenerka chwaliła mnie, co mnie bardzo cieszyło 
i motywowało. Wiele ciepłych słów usłyszałam 
też od dziewczynek z grupy tanecznej, do której
dołączyłam. Ćwiczyłyśmy układy do różnych 
utworów, na przykład do piosenki „Shape of You” 
Eda Sheerana czy „Superhero” Viki Gabor. 
Myślę, że wreszcie odkryłam w sobie wielką pasję
(wcześniej był nią balet, ale szybko zniechęciłam 
się do niego i zrezygnowałam z zajęć).

   Niestety, od marca wszelkie formy tego typu
aktywności poza domem są zawieszone, 
więc mam przymusową przerwę. Brakuje mi
systematycznych treningów na parkiecie i mam
nadzieję, że po wakacjach klub wznowi 
działalność. Już nie mogę się tego doczekać.

   Street dance (taniec uliczny) powstał w drugiej
połowie dwudziestego wieku na amerykańskich
ulicach, placach i w parkach. Nie jest jednolitym
stylem. Jego odmiany to między innymi break dance, 
hip-hop dance czy popping. Pozwala przede
wszystkim na eksponowanie indywidualnych cech
tancerza i swobodne interpretowanie przez niego
muzyki (freestyle). Amerykanie tańczący street dance
szybko znaleźli naśladowców poza swoją ojczyzną. 
Dziś ten rodzaj tańca jest popularny w różnych
rejonach świata, głównie wśród dzieci i młodzieży.

Wiktoria Bręcławska

Kochanym Tatusiom za to, że są

   Z okazji Dnia Ojca kochanym Tatusiom 
za to, że są ze swoimi dziećmi w chwilach radości 
i smutku, że potrafią kochać i wybaczać, 
że pokazują różne drogi, ale nie wybierają,
dedykujemy wiersz Wiktora Woroszylskiego.

Czas miłości

Dom – to nie tapety, nie meble,
nie kąt z żyrandolem, obrazem.
Dom – to tam, gdzie choćby pod gołym niebem
ludzie są razem.

Tam, gdzie jasno wieczorem ciemnym,
tam, gdzie ciepło, choćby wicher dął.
Starczy, że mocno chcemy –
a zbudowaliśmy dom.

To, co różni, opada jak liście.
Zostaje najdroższe, najbliższe.

Huragany murów nie ugną.
Nie przekroczy progu nieufność.

I gdziekolwiek będziemy – wszędzie
z tobą, ze mną – i dom nasz będzie.

Redakcja

2020

Wiktoria Bręcławska

***

fot. K. Tokarz
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   Spędzając czas nad naturalnymi bądź sztucznymi
akwenami, zawsze miejmy na uwadze zalecenia
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
wypoczywających. Korzystajmy tylko z chronionych
kąpielisk. Zabezpieczmy naszą skórę 
przed oparzeniami słonecznymi, załóżmy okulary 
i chustkę, czapkę lub inne nakrycie głowy. Dbajmy 
o właściwe nawodnienie organizmu. Nie wchodźmy
do morza i nie wypływajmy na jezioro, gdy ratownicy
wodni wywiesili czerwoną flagę. Żółte i czerwone
boje niech będą dla nas nieprzekraczalną granicą. 
Nie opalajmy się na wydmach ani nie spacerujmy 
po nich, żeby nie spowodować ich osunięcia.
Unikajmy zbliżania się do ostróg i falochronów 
ze względu na występowanie w ich pobliżu
gwałtownego spadku dna, wstecznych prądów 
bądź śliskich powierzchni. Nigdy nie szarżujmy, 
nie popisujmy się swoimi umiejętnościami 
pływackimi. Pamiętajmy, że morze, jezioro czy rzeka
to nie są miejsca do bicia amatorskich rekordów. 

Tylko bezpieczne wakacje mogą być
udane

   W czasie letniego wypoczynku pamiętajmy 
o podstawowych zasadach obowiązujących 
na górskich szlakach, nad morzem, nad rzekami 
czy jeziorami oraz na drogach.

   Planując  wycieczkę w góry, nawet jeśli tylko
zamierzamy pospacerować w dolinie, musimy
sprawdzić prognozę pogody, bo ta bywa
nieprzewidywalna. Wyruszając na kilkugodzinną
wędrówkę w słoneczny, bezwietrzny poranek, 
nigdy nie możemy mieć pewności, że aura będzie
nam sprzyjać aż do powrotu do schroniska, 
hotelu czy pensjonatu. Załamanie pogody 
to w górach częste zjawisko, więc nie wolno
bagatelizować pierwszych oznak nadciągającej 
burzy. Należy bezwzględnie zawrócić.

   Odpowiednie obuwie, dobrze chroniąca 
przed nadmiernym nasłonecznieniem, deszczem 
i wiatrem odzież, wystarczający zapas wody 
i jedzenia, telefon komórkowy z w pełni naładowaną
baterią, podręczna apteczka i mapa  turystyczna 
to niezbędnik każdego, kto wybiera się na górski
szlak. Warto też mierzyć zamiary na siły 
i zaczynać od wchodzenia na niższe szczyty 
i z łagodniejszym podejściem, zamiast od razu
decydować się na forsowną wspinaczkę, 
która wymaga świetnej kondycji i doświadczenia. 
Zachwycając się urokliwymi górskimi widokami, 
nie zapominajmy o kłopotach z orientacją w terenie, 
żeby nie zgubić się. Podziwiajmy malownicze 
żleby, ale nigdy nie wchodźmy w nie. 

   Bądźmy rozważni na drogach jako rowerzyści 
i piesi. Nas wtedy nic nie chroni. W razie wypadku 
nie przytrzymają nas pasy bezpieczeństwa 
ani nie otworzą się nam poduszki powietrzne. 
Jeśli będziemy poruszać się po zapadnięciu 
zmroku, miejmy na ubraniu elementy odblaskowe. 
Zachowajmy ostrożność, jeżdżąc na hulajnodze,
wrotkach czy rolkach.

   Nie hałasujmy tam, gdzie tego robić nie wolno.
Śmieci wrzucajmy tylko do kosza albo do specjalnie
na nie przeznaczonego kontenera. 
Miejsca, w których będziemy przebywać, zostawmy 
w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać.

Redakcja 

Widok z Trzech Koron

Jezioro Rożnowskie

fot. K. Tokarz

fot. K. Tokarz
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Dziś ta nitka się urywa, coś się kończy, 
a coś się zaczyna

   Piosenka ósmoklasistów, dla których kończący 
się rok szkolny jest już ostatnim w naszej szkole.  

Do widzenia, przyjaciele

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, 
szybko minęło te parę lat.
Każdy z nas pewnie łezkę uroni, 
zanim odejdzie w daleki świat.

Do widzenia, przyjaciele, 
wspólnych spraw mieliśmy wiele.
Dziś ta nitka się urywa, 
coś się kończy, a coś się zaczyna.

Gdzieś tam na ławce zostało serce, 
które wyryłeś Jolce czy Elce.
Jakiś inicjał pierwszej miłości 
pozostawiłeś na wiele lat.

Do widzenia, przyjaciele, 
wspólnych spraw mieliśmy wiele.
Dziś ta nitka się urywa, 
coś się kończy, a coś się zaczyna.

Trudno się rozstać, ale już trzeba, 
na pożegnanie uśmiech mi daj.
Te chwile, które tu przeżyliśmy, 
zostaną w sercu przez wiele lat.

Do widzenia, przyjaciele, 
wspólnych spraw mieliśmy wiele.
Dziś ta nitka się urywa, 
coś się kończy, a coś się zaczyna.

Do widzenia, przyjaciele, 

Bałtyk

SP 41 Kraków

Bądźcie szczęśliwi! Niech Wam sprzyja
dobry los!

   Drodzy Koledzy redakcyjni z klas ósmych!
Dziękujemy Wam za współpracę, za wspólne
tegoroczne wyjścia do TVN Kraków, Radia Kraków 
i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
Żegnając się z Wami, życzymy Wam powodzenia 
w nowych szkołach! Rozwijajcie swoje pasje!
Spełniajcie swoje marzenia i realizujcie plany!
Bądźcie szczęśliwi! Niech Wam sprzyja dobry los!

Redakcja (młodsze roczniki)

fot. K. Tokarz
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