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1000 POWODÓW, BY
CZYTAĆ!!! 

k.k.

W TYM NUMERZE:
ARTYKUŁ O ULUBIONEJ
RASIE PSÓW
REDAKTORKI ANI,
REPORTAŻE O II
WOJNIE ŚWIATOWEJ
ORAZ DOTYCZĄCE
SZKOŁY WE FRANCJI, A
TAKŻE JESIENNE
ROZWAŻANIA

I NOSTALGICZNE
LISTOPADOWE KARTKI.
NIE ZABRAKNIE TEŻ
BŁYSKOTLIWYCH
ZADAŃ I PEŁNYCH
HUMORU OPOWIADAŃ!
SPRAWDŹCIE SAMI, CO
JESZCZE DLA WAS
PRZYGOTOWALIŚMY!

CZWARTOKLAŚCIŚCI REDAGUJĄ SZKOLNĄ
GAZETKĘ! 

W SKŁAD REDAKCJI
WCHODZĄ WSZYSCY
UCZNIOWIE KLASY IV A.
OPIEKĘ NAD NIMI
SPRAWUJE PANI
KATARZYNA KOWAL.  
ZAPRASZAMY DO
LEKTURY! Staramy się
pisać teksty
samodzielnie,

ale nie ukrywamy, że
korzystamy z zasobów
Internetu, zawsze przy
naszych tekstach i
ilustracjach znajdziecie
źródła, z których
korzystaliśmy. 
Miłego czytania! 

kl. VI
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Poznaj rasę…… Golden Retriever

WADY I ZALETY TEJ
RASY PSÓW

CIEKAWOSTKI
Wielkość: wysokość w
kłębie psów 56-61 cm,
suk 51-56 cm
Waga: pies 28-32 kg,
suka 24-28 kg
Długość życia: 12-14
lat. Odporność na
warunki
atmosferyczne: duża
Cena psa z
rodowodem: 3000-
4000 zł
Zdrowie
Golden retriever ma
skłonności do dysplazji
stawów biodrowych

i niekiedy łokciowych.
Podatny jest też na
schorzenia oczu –
kataraktę, jaskrę,
postępujący zanik
siatkówki, dysplazję
siatkówki.
Sporadycznie zdarza
się enostoza
(młodzieńcze
zapalenie kości) i
osteochondroza. 

Dla kogo rasa?
Golden retriever
doskonale pasuje do
rodziny z dziećmi. Jest
wrażliwy i posłuszny,
nie wymaga dużego
doświadczenia. Golden
nie nadaje się dla
domatora. Właściciel
musi być łagodny,
gdyż jest to potrzebne
do dobrego rozwoju
zwierzaka. Trzeba być
także konsekwentnym
w postępowaniu z
psem oraz zapewniać
mu ruch i zajęcie.
Piesek odnajdzie się
zarówno w dużej
rodzinie, jak i u

osoby, która mieszka
sama, pod warunkiem,
że poświęci ona psu
czas. Goldeny dobrze
czują się w domach z
ogrodem, ale także w
mieszkaniu.

1. Wady
Niestety piesek nie
sprawdzi się jako
stróż, obficie
linieje, ma skłonności
do zbierania
odpadków.
2. Zalety
Jest to doskonały pies
rodzinny, nadaje się
dla dzieci, łagodny i
przyjazny wobec
ludzi, inteligentny,
szybko i chętnie się
uczy,

można uprawiać z nim
psie sporty,
tolerancyjny wobec
psów i zwierząt
domowych oraz
dość łatwy w
pielęgnacji.

Cześć, nazywam się
Ania chodzę do
klasy 4a, interesuję
się psami i muzyką.
W tym numerze
gazetki opiszę Wam
rasę psa Golden
Retrivera. 

Artykuł napisałam z
pomocą dwóch
stron
internetowych: 
www.psy.pl

 oraz wamiz.pl. Mam
nadzieję, że
spodoba się Wam
mój tekst. Miłego
czytania!
KILKA FAKTÓW NA
TEMAT TEJ
NIEZWYKŁEJ RASY:
Przede wszystkim
Golden nadaje się dla
rodziny. 
charakter niezwykle
potulny, są
inteligentne, łagodne,

przyjazne, pewny
siebie. Goldeny są
czułe, spokojne,
niezależne i
inteligentne. Lubią
zabawę, nie są
strachliwe. Są także
dobrymi łowcami. 
Mam nadzieję, że ten
krótki artykuł pokaże
Wam, jak wspaniałą
rasą są Goldeny.
Moim wielkim
marzeniem

jest posiadanie
właśnie psa takiej
rasy!

.

Drodzy Uczniowie!
GŁOSUJCIE NA JEDYNKĘ w konkursie 10000 powodów, by czytać!
Mamy szansę wygrać 1000 książek do szkolnej biblioteki, ale bez Waszej
pomocy się to nie uda!
Swój głos ODDAWAJCIE CODZIENNIE na pracę uczniów klasy Vb. Wystarczy
zainstalować BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ EMPIKU, wyszukać po nazwie
naszą szkołę i zagłosować poprzez aplikację! Każdy głos jest na wagę złota (a
raczej 1000 książek)!
Możecie głosować codziennie od 2.11.2020r. do 2.12.2020r. 
Wierzymy, że przy wspólnej mobilizacji uda nam się razem zwyciężyć,
zachęcajcie do głosowania znajomych, przypominajcie sobie nawzajem o
głosowaniu i oddawajcie głos na naszą szkołę! 

Internet

http://www.psy.pl/
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GŁOSUJ
NA 
JEDYNKĘ!
POMÓŻ
NAM 
WYGRAĆ
KSIĄŻKI
DLA 
NASZEJ
BIBLIOTEKI
GŁOSUJ
DO
2.12.2020r.

BEZ WASZEGO
ZAANGAŻOWANIA
NIE UDA NAM SIĘ
ZWYCIĘŻYĆ!
POTRZEBUJEMY
JESZCZE WIELU
GŁOSÓW!
ZAINSTALOWANIE
APLIKACJI
MOBILNEJ JEST
BEZPŁATNE!
GŁOWAĆ
TRZEBA
CODZIENNIE!
BARDZO
PROSIMY O
WŁĄCZENIE SIE
W TĘ AKCJĘ! 

Vb
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POZNAJ RASĘ -
GOLDEN RETRIEVER!

Cześć, nazywam się
Ania chodzę do
klasy 4a, interesuję
się psami i muzyką.
W tym numerze
gazetki opiszę Wam
rasę psa Golden
Retrivera.
Artykuł napisałam z
pomocą dwóch
stron
internetowych:
www.psy.pl
oraz wamiz.pl. Mam
nadzieję, że
spodoba się Wam
mój tekst. Miłego
czytania!
KILKA FAKTÓW NA
TEMAT TEJ
NIEZWYKŁEJ RASY:
Przede wszystkim
Golden nadaje się dla
rodziny.
charakter niezwykle
potulny, są
inteligentne, łagodne,
przyjazne, pewny
siebie.

CIEKAWOSTKI
Wielkość:
wysokość w
kłębie psów 56-61
cm,
suk 51-56 cm
Waga: pies 28-32
kg,
suka 24-28 kg
Długość życia:
12-14
lat. Odporność na
warunki
atmosferyczne:
duża
Cena psa z
rodowodem:
3000-
4000 zł
Dla kogo rasa?
Golden retriever
doskonale pasuje
do
rodziny z dziećmi.
Jest
wrażliwy i
posłuszny,
nie wymaga
dużego
doświadczenia.

Golden
nie nadaje się dla
domatora.
Właściciel
musi być
łagodny,
gdyż jest to
potrzebne
do dobrego
rozwoju
zwierzaka. Trzeba
być
także
konsekwentnym
w postępowaniu z
psem oraz
zapewniać
mu ruch i zajęcie.
Piesek odnajdzie
się
zarówno w dużej
rodzinie, jak i u
osoby, która
mieszka
sama, pod
warunkiem,
że poświęci ona
psu
czas. 

Wady
Niestety piesek
nie
sprawdzi się jako
stróż, obficie
linieje, ma
skłonności
do zbierania
odpadków.
2. Zalety
Jest to doskonały
pies
rodzinny, nadaje
się
dla dzieci,
łagodny i
przyjazny wobec
ludzi,
inteligentny,
szybko i chętnie
się
uczy,
można uprawiać z
nim
psie sporty,
tolerancyjny
wobec
psów i zwierząt
domowych oraz
dość łatwy w

pielęgnacji.
Goldeny są
czułe, spokojne,
niezależne i
inteligentne.
Lubią
zabawę, nie są
strachliwe. Są
także
dobrymi łowcami.
Mam nadzieję, że
ten
krótki artykuł
pokazał
Wam, jak
wspaniałą
rasą są Goldeny.
Moim wielkim
marzeniem
jest posiadanie
właśnie psa takiej
rasy!

             Ania
Zając

. Ania Zając
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Szkoła francuska czy polska?

Ania i ja
rozpoczęłyśmy
edukację w dwóch
różnych szkołach –
jedna w polskiej,
druga we
francuskiej. Obie
mamy pewne
doświadczenia i
obserwacje. W tym
artykule
chciałybyśmy się
zastanowić, czym się
te szkoły różnią, a w
czym są podobne?
Postaramy się Wam
to opisać w
przystępny sposób. 
Szkoła to obowiązek
w Polsce i we Francji.
Tak jak u nas, szkoła
francuska jest
dostępna dla
wszystkich i
bezpłatna. Dzieci w

wieku od 6 do 16 lat
objęte są
obowiązkiem
szkolnym. W Polsce
nieco dłużej - do 18
lat, jednak we Francji
obowiązek szkolny
jest dużo bardziej
wymagający. Szkoła
od razu kontaktuje się
z rodzicami, jeśli
uczeń nie pojawi się w
szkole. W przypadku
dłuższej
nieusprawiedliwionej
nieobecności,
rodzicom grozi nawet
kara pieniężna!
Plan zajęć
Lekcje we francuskiej
szkole trwają zwykle
od 8.30 do 16 lub
nawet 17. Lekcje
trwają nieco dłużej

niż u nas bo 50 minut,
ale przerwy trwają
podobnie jak u nas 5-
15 minut. W środku
dnia uczniowie mają
1,5-2 godz. przerwy.
Mogą wtedy zjeść
obiad, pójść do domu
albo na podwórko.
We Francji, podobnie
jak u nas, wolne są
wszystkie weekendy.
W szkole
podstawowej Francuzi
mają również wolne
popołudnia w każdą
środę! Myślicie, że
dałoby się zrobić tak w
Polsce? Byłoby fajnie,
prawda?

Ferie
Oprócz wakacji (i wolnej środy :) ) francuscy uczniowie mają
dwutygodniowe ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Jednak, jak
dodamy wszystkie wolne dni świąteczne jakie mamy w Polsce okazuje się,
że nie mamy wcale gorzej.
Oceny czy punkty?
Tak samo jak w Polsce, młodsze dzieci dostają oceny opisowe. Później
uczniowie dostają punty – jest ich więcej niż 6, bo aż 20! Wynik pozytywny
to 10 punktów, czyli aż połowa materiału.
Świetlica
We Francji, podobnie jak w Polsce dzieci mogą chodzić przed i po lekcjach
na świetlicę – tu się zgadzamy. Jedyna różnica jest taka, że świetlica we
Francji czynna jest nieco dłużej.
A co na zadanie domowe?
We Francji zadania domowe to rzadkość. Nauka jest głównie w szkole, po
to by popołudniu mieć czas dla siebie – na zabawę, czytanie książek lub
spędzanie czasu z rodziną. Ale pamiętajcie – dzieci we Francji spędzają
nieco dłużej czasu w szkole. Co wolicie?
Mamy nadzieję, że teraz wiecie więcej – czym się różni, a w czym jest
podobna szkoła we Francji i w Polsce. Ciekawe jesteśmy, którą szkołę
byście wybrali, gdyby wybór należał do Was.

                                                                    Ania Bartosik, Ania Białota
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Polska - W Polsce
za czasów
pogańskich,
wierzono, że w tym
dniu, dusze zmarłych
schodzą na ziemię,
by odwiedzić bliskich
i najeść się do syta.
W obecnych
czasach,
1 listopada odwiedzamy
groby bliskich,
zapalamy znicze,
składamy kwiaty
i modlimy się za tych
którzy już odeszli.
Często też rodziny
spotykają się
i wspólnie spędzają
czas.
   Ekwador – tutaj
Święto Zmarłych
wiąże się
z jedzeniem.
Rodziny zasiadają

przy zastawionym
stole,
na którym królują
tradycyjne potrawy.
Sa nimi np. chleb
guagua,
który występuje
w kształcie dziecka
czy Colada
Morada – napój
z fioletowej
kukurydzy
z dodatkiem jeżyn
i innych owoców.
Można spotkać
osoby, które grają
przy grobach
w kości. Jednak
nie jest to zabawa,
a sposób
porozumiewania się
ze zmarłymi. Każda
wyrzucona liczba
oznacza inną
potrzebę zmarłego.
Meksyk

 – Día de los
Muertos en México,
czyli święto zmarłych
w Meksyku. Tutaj
jest to dzień,
w którym wspominani
są Ci, którzy odeszli.
Jest on dniem
radosnym, pełnym
kolorów i zabawy.
W Meksyku
uroczystości
rozpoczynają się
31 października
i trwają
do 2 listopada.
Podczas parad
ludzie „wyśmiewają”
śmierć bawiąc się
i przebierając się
w stroje, które mają
upodobnić ich do jej
postaci. Mieszkańcy
Meksyku ustawiają
w domach ołtarzyki

na cześć zmarłych
bliskich
oraz otwierają drzwi
dla gości.
Podczas Día de los
Muertos en
México bliscy
ozdabiają groby
zmarłych kwiatami,
świecami, zdjęciami,
ulubionymi
przedmiotami osoby
zmarłej.
 Tradycyjnymi
pokarmami w tym
dniu są m.in.: małe
trupie czaszki
z cukru i czekolady
(las calaveritas de
dulce) i pokryty
pomarańczowym
kolorem „chlebek
zmarłych” (pan de
muerto). Tutaj
również przyjęto

zwyczaj zbierania
cukierków
przez dzieci.
Japonia – Święto
Zmarłych
(Obon lub Bon). Jest
to jedno
z najważniejszych
świąt dla
Japończyków
i przypada w
zależności od rejonu
między 13-16 lipca
lub 13-16 sierpnia.
Obchody święta
trwają 3 dni, wtedy
wszystkie dusze
zmarłych mogą
spacerować po ziemi
i odwiedzać swoich
bliskich, aby
połączyć się z nimi.
Bliscy sprzątają
groby zmarłych, aby
przywitać ich dusze.

Przed domowym
ołtarzem (butsudan)
ustawiją ofiary
z jedzenia, latarnie
i kwiaty. W
niektórych rejonach
kraju
przygotowywane są
również shōryōuma (z ogórka,
bakłażana i zapałek),
czyli zwierzęta, które
jako wierzchowce
mają pomóc
na swoim grzbiecie
przywieźć bliskich
zmarłych w rodzinne
strony, a następnie
zabrać ich
z powrotem
po zakończeniu
święta. 

CO KRAJ, TO OBYCZAJ,
CZYLI O TYM, JAK

OBCHODZIMY ŚWIĘTO
ZMARŁYCH W RÓŻNYCH

KRAJACH

Ekwador – tutaj Święto Zmarłych wiąże się z jedzeniem. Rodziny zasiadają
przy zastawionym stole, na którym królują tradycyjne potrawy. Sa nimi np.
chleb guagua, który występuje w kształcie dziecka czy Colada Morada –
napój z fioletowej kukurydzy z dodatkiem jeżyn i innych owoców. Można
spotkać osoby, które grają przy grobach w kości. Jednak nie jest to zabawa,
a sposób porozumiewania się ze zmarłymi. Każda wyrzucona liczba
oznacza inną potrzebę zmarłego.   

Meksyk – Día de los Muertos en México, czyli święto zmarłych
w Meksyku. Tutaj jest to dzień, w którym wspominani są Ci,
którzy odeszli. Jest on dniem radosnym, pełnym kolorów
i zabawy. W Meksyku uroczystości rozpoczynają się
31 października i trwają do 2 listopada. Podczas parad ludzie
„wyśmiewają” śmierć bawiąc się i przebierając się w stroje,
które mają upodobnić ich do jej postaci. Mieszkańcy Meksyku
ustawiają w domach ołtarzyki na cześć zmarłych bliskich
oraz otwierają drzwi dla gości.

Podczas Día de los Muertos en México bliscy ozdabiają groby zmarłych
kwiatami, świecami, zdjęciami, ulubionymi przedmiotami osoby zmarłej.
 Tradycyjnymi pokarmami w tym dniu są m.in.: małe trupie czaszki z cukru
i czekolady (las calaveritas de dulce) i pokryty pomarańczowym kolorem
„chlebek zmarłych” (pan de muerto). Tutaj również przyjęto zwyczaj
zbierania cukierków przez dzieci.

                                                                                         

Wspominanie zmarłych jest ważne dla wszystkich ludzi, niezależnie od
narodowości, wyznania, rasy. Każdy chce uczcić i upamiętnić osoby,
które były ważne w jego życiu, a które odeszły. Zobaczcie, jak w
różnych krajach obchodzi się święto zmarłych i porównajcie te
tradycje z naszymi, polskimi zwyczajami. W przygotowywaniu artykułu
korzystałam z zasobów Internetu.
Japonia – Święto Zmarłych (Obon lub Bon). Jest to jedno
z najważniejszych świąt dla Japończyków i przypada w zależności
od rejonu między 13-16 lipca lub 13-16 sierpnia. Obchody święta trwają
3 dni, wtedy wszystkie dusze zmarłych mogą spacerować po ziemi
i odwiedzać swoich bliskich, aby połączyć się z nimi. Bliscy sprzątają groby
zmarłych, aby przywitać ich dusze. Przed domowym ołtarzem (butsudan)
ustawią ofiary z jedzenia, latarnie i kwiaty.        
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Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia, Wielka Brytania, Australia – To w tych krajach obchodzone jest Halloween. Tego
dnia ludzie przebierają się za duchy, czarownice, śmierć i inne straszydła. W domach i ich okolicach ustawia się
wydrążone lampiony z dyń. Halloween nie wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Państwem, które zapoczątkowało ten
zwyczaj jest Irlandia, a same źródło nie jest do końca znane. W zależności od przekładów, twierdzi się, że święto
to wywodzi się od wierzeń Celtyckich (święto na powitanie zimy) lub z rzymskiego święta na cześć bóstwa owoców
i nasion.  To w Irlandii zaczęto drążyć lampiony w warzywach m.in. w rzepach (dynie nie były tam dostępne/znane).
Obecnie na ulicach możemy zobaczyć dużo osób przebranych za straszydła, które odwiedzają domy w celu zebrania
słodyczy. Według wierzeń, przebrania te miały odstraszyć złe duchy. W tym dniu w miastach odbywają się przeróżne
zabawy, konkursy i bale.
Filipiny – Tutaj również Święto Zmarłych obchodzone jest 1 listopada. Przygotowania zaczynają się wcześnie, wtedy porządkowane i malowane są groby.
Na Filipinach również jest tradycja składania kwiatów, świeczek i pokarmów na grobach. Niektórzy dekorują pomniki kolorowymi balonami i ozdobami.
Cały dzień, a często i noc, ludzie zbierają się na cmentarzach, jedzą, grają w karty, rozmawiają, oglądają telewizję. Część osób specjalnie na ten dzień
ustawia namiot w okolicach grobu osoby bliskiej, inni czuwają siedząc na grobach. Popularna jest również “pangangaluluwa”, czyli grupa osób,
która chodzi od domu do domu i śpiewa. Reprezentują oni zmarłych i proszą o jałmużnę oraz modlitwę w ich intencji.

Polska - W Polsce za czasów pogańskich, wierzono, że w tym dniu, dusze zmarłych schodzą na ziemię, by odwiedzić
bliskich i najeść się do syta. W obecnych czasach, 1 listopada odwiedzamy groby bliskich, zapalamy znicze, składamy
kwiaty i modlimy się za tych którzy już odeszli. Często też rodziny spotykają się i wspólnie spędzają czas.
                                                                                                                   ilustrację oraz tekst przygotowała Amelia Mrozicka

,,NON OMINIS MORIAR" - NIE WSZYSTEK UMRĘ!
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SPECJALNIE DLA MIŁOŚNIKÓW 
GRY MINCRAFT! 

WIKTOR DISU
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ODPOWIEDZI SZUKAJ W KOLEJNYM NUMERZE GAZETKI!

WIKTOR DISU
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SENSACJA! NIESAMOWITE ODKRYCIE W EGIPCIE!

Artykuł do gazetki przygotowały: Lena Sokalska, Aleksandra
Pogodina. Korzystałyśmy ze strony internetowej National Geographic
Polska. Bardzo nas interesuje historia, a szczególnie Egipt i odkrycia,
których dokonano niedawno. Zachęcamy do lektury!
,,W ostatnich tygodniach świat obiegła wiadomość, że w Egipcie znaleziono
59 doskonale zachowanych i zapieczętowanych drewnianych trumien.
Nietknięte spoczywały pod ziemią ponad 2500 lat. W minioną sobotę w
obecności dziennikarzy i fotoreporterów, badacze otworzyli jeden z
sarkofagów.
Po otwarciu jednego z bogato zdobionych sarkofagów, oczom naukowców i
obserwatorów ukazały się zmumifikowane szczątki. Były owinięte w
płótno pogrzebowe, zdobione hieroglificznymi inskrypcjami w jasnych
kolorach. Na płótnie wciąż widoczne są też malowidła przedstawiające
twarz zmarłego.

Wstępne badania pokazują, że sarkofagi – nienaruszone od ponad 2500
lat – prawdopodobnie należały do kapłanów, starszych mężów stanu i
wybitnych postaci w społeczeństwie starożytnego Egiptu,
wywodzących się z 26. dynastii".

Początkowo, pracujący w Sakkarze archeolodzy, znaleźli 13 trumien,
znajdujących się w podziemnym szybie, ustawionych jedna na drugiej.
Badacze jednak nie spoczęli na laurach i postanowili pogłębić
poszukiwania, odsłaniając kolejne szyby. Na głębokości 12 metrów odkryli
kolejne sarkofagi. 

W okolicy stanowiska archeologicznego znaleziono także dziesiątki
posągów, w tym figurkę z brązu przedstawiającą Nefertum – starożytne
bóstwo lotosu.
Otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego, które było kilkakrotnie opóźniane,
planowane jest na 2021 rok. W muzeum znajdą się tysiące artefaktów z
wielu epok historii Egiptu, od pre-dynastii po okres grecko-rzymski.
Egipt ma nadzieję, że w najbliższych latach nastąpi lawina znalezisk
archeologicznych, a Wielkie Muzeum Egipskie wzmocni sektor turystyczny
kraju, który doznał wielu wstrząsów – od wybuchów arabskiej wiosny w
2011 r. po ostatnie problemy związane z pandemią koronawirusa.
Cały artykuł znajdziecie na stronie internetowej https://www.national-
geographic.pl/ 
Mamy nadzieję, że zaciekawiła Was historia tego niezwykłego odkrycia!

. Internet

https://www.national-geographic.pl/
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ZA KULISAMI OPERY KRAKOWSKIEJ 

Cześć mam na imię Zosia i mam 10 lat.
W wieku 9 lat dostałam prace w Operze Krakowskiej, a do tego artykułu korzystałam ze strony www.opera.krakow.pl . A
w tym spektaklu będę występować, chociaż już bardzo długo przenoszą to przedstawienie z powodu pandemii. Kilka
faktów na temat sztuki:

ORFEUSZ W PIEKLE
Kompozytorem operetki jest Jacques Offenbach.

,,Orfeusz w piekle to operetka, w której Offenbach, król gatunku, sparodiował mit o Orfeuszu i Eurydyce, łamiąc
dotychczasową tradycję ujęcia tematu. W repertuarze Opery Krakowskiej znajduje się najsłynniejsze z dzieł operowych
o  wielkim uczuciu Orfeusza do zmarłej żony – „Orfeusz i Eurydyka” Ch. W. Glucka. U Offenbacha małżonkowie są
znudzeni sobą, (w ich życie) ingerują bogowie Olimpu. Tak wywrócony na opak mit posłużył kompozytorowi do żartów
z bezkarnego nadużywania władzy, jakiego dopuszczały się elity, wszechobecnej hipokryzji, podwójnej moralności i
oszukiwania opinii publicznej. W Paryżu rozległy się krzyki oburzenia na temat profanacji starożytności i zniewagi
cesarskiego majestatu, ale inteligentna publiczność bawiła się świetnie. Wkrótce „Orfeusz w piekle” zrobił zawrotną,
międzynarodową karierę, bo czyż kpina z rządzących nie jest balsamem na złość i bezradność? I czy nie warto pośmiać
się czasem z samych siebie? Muzyka skrzy się humorem, zachwyca pomysłowością, dowcipem. Wśród
niezapomnianych fragmentów największy rozgłos  zdobył „piekielny galop” z II aktu, zwany kankanem."

http://www.opera.krakow.pl/
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OPERA, ACH OPERA!

Spektakl przygotowuje kierownik muzyczny Opery Tomasz Tokarczyk oraz Włodzimierz
Nurkowski, znany z tak udanych realizacji na naszej scenie, jak choćby ostatnie:  Gianni
Schicchi / Pajace, Turek we Włoszech czy ,,Ariadna na Naxos". 

Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia Opery Krakowskiej! To niesamowite miejsce! Na
pewno Was zachwyci! 
Pamiętajcie! Po raz pierwszy w historii Opery Krakowskiej zostanie wystawiony „Orfeusz w
piekle”. To dzieło przełomowe w dorobku Jacquesa Offenbacha, nazywane „karnawałem
śmiechu, melodii i dowcipu”, które po początkowych politycznych i obyczajowych
kontrowersjach przyniosło mu sławę i znaczny majątek. Premiera już 27 marca 2020 roku!
Mam nadzieję, że się wszyscy na niej spotkamy!
                                                                                                   Zosia Marciniak
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CIEKAWOSTKI O II WOJNIE
ŚWIATOWEJ

.

.

 Czy wiesz, że: ,,Atak słowacki na
Polskę – jeden z elementów
niemieckiego planu ataku na Polskę w
1939 roku podczas II wojny światowej.
 Wzięły w nim udział 4 dywizje, w
sumie około 50 tysięcy słowackich
żołnierzy Armii Polowej „Bernolák”
pod dowództwem gen. Ferdinanda
Čatloša oraz siły powietrzne w liczbie
trzech dywizjonów".

II WOJNA ŚWIATOWA WYBUCHŁA
1 WRZEŚNIA 1939 R.
ZAKOŃCZYŁA SIĘ PO SZEŚCIU
LATACH CIĘŻKICH WALK W 1945
R. Czy wiecie, kto zwyciężył w tej
wojnie? Ilu ludzi straciło w niej
swoje życie? Na ilu frontach
rozgrywały się walki? Co
wydarzyło się w Katyniu? Kim był
przywódca niemieckich sił? Na te
pytania szukajcie odpowiedzi już w
następnym numerze! 
                                                                                   Adam Rościszewski 

Internet

.
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TAJEMNICE KOSMOSU

WSZECHŚWIAT JEST NIESAMOWITY! KRYJE W SOBIE MNÓSTWO
TAJEMNIC! 
Przeczytajcie o kilku ciekawostkach, które dla Was przygotowałyśmy. Może i
Was zaciekawi temat Kosmosu i postanowicie odkrywać jego
tajemnice, a jest ich jeszcze naprawdę wiele!

Z roku na rok wiemy coraz więcej o kosmosie, ale to wciąż za mało.
Słońce to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia i  inne planety tego układu. 
Merkury to najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym, jego powierzchnię pokrywają ogromne kratery.
Wenus jest drugą w kolejności planetą. Na tej planecie jest nieznośny upał i świeci najjaśniej na niebie.
Ziemia, planeta którą zamieszkują ludzie, zwierzęta i rośliny - ma dużo wody.
Mars jest cały czerwony i zardzewiały ma największe góry i ogrom pyłu.
Jowisz - największy olej gazowy i jego masa jest niezwykle potężna i z wszystkich planet kręci się najszybciej.
Saturn też się składa z gazu, ma trzy pierścienie wirujące pełne pyłu i sporo lodu.
Uran -na nim jest najniższa temperatura słynie z błękitnego koloru i wiruje na boku.
Neptun najdłużej okrąża słońce, tworzy huragany, które powalają wszystko, więc nie zbliżaj się za blisko, bo może cię
zdmuchnąć jak piórko :)
                                                                                                                                                    Łucja Zielińska i Hania Śpiewak
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QUIZ z Harry’ego Pottera

.

.

Witajcie!
Przygotowałyśmy
dla Was quiz o
Harrym Potterze!
Wiemy, że wielu z
Was, podobnie
jak my, kocha tę
książkę, dlatego
możecie
sprawdzić swoją
wiedzę!

Odpowiedzi
szukajcie w
kolejnym
numerze naszej
gazetki!  

13. Ile lat miał Harry
Potter , kiedy dostał list
z Hogwardu?
a. 10
b. 11
c. 2

16.  Jakie było zaklęcie
śmiertelne?

a.  Manana kadavra
b.  Avadakedavra
c.  Evadakadawra

11.  Jak nazywali się
rodzice Harrego
Pottera? 
a.  James i Lili
b.  Bames i Lili
c.  Mames i Lili
12.  Co miała w sobie
rożdżka ojca Malfoy’a?
a.  Pióro Feniksa
b.  Włokno ze
smoczego serca
c.  Włos jednorożca
13.  Ile lat trwała nauka
w Hogwardzie?
a.  9
b.  8

c.  7
14.  Do jakiego domu
należał Harry Potter?
a.  Sliterin
b.  Griffindor
c.  Happulpav
d.  Raivenclav
15.  Z kim ożenił się
Harry Potter?
a.  Ginny
b.  Dinny
c.  Minny

1.  Jak nazywa się
sowa Harry’ego
Pottera?
A)  Hedwisia
B)  Hedwiga
C)  Hera
2. Bandyta z Azkabanu
to:
A)  Syriusz Black
B)  Syriusz Flack
C)  Seki Black
3. Jak nazywają się
domy w Hogwarcie?
A)  Slytherin,
Hufflepuff, Gryffindor i
Ravenclaw
B)  Sliterin, Hufflepuff,
Gryfindor i Ranclaw

C)  Slytherin,
Hafelpafel, Gryfindor i
Ravenclaw
5. Kim jest Hagrid w
Hogwarcie?
A) gajowy i strażnik
kamienia
filozoficznego
B) gajowy i strażnik
kluczy
C) gajowy i strażnik
zakazanego lasu

6. Co jest na 1
obrazku?
A) Przyrząd do
pucowania różdżek
B) Jajo popiełka
C) Kamień filozoficzny
7. Co jest na 2
obrazku?
A) Nimbus 2001
B) Nimbus 2000
C) Błyskawica
8. Kto  jest na 3
fotografii? 
A) Zgredek
B) Kredek
C) Goblin 
9. Jak mówiono na
Lorda Voldemorta?
A) Sam-Wiesz-Kto
B) Sam-Wiedz-Kto
C) Sam-Powiem-Ci-
Kto

10. Kto jest autorem
książek o Harrym
Potterze?
A) Roman Pisarski
B) J.K. Rowling
C) Astrid Lindgren
Pytania opracowały
Iga Piotrowska i
Matylda Świątek.
Krzyżówkę wykonała
Milena Tytuła

nr 1

nr 2
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BO... WSZYSCY KOCHAJĄ HARREGO! Krzyżówkę
przygotowała dla Was
Milena Tytula! 

Powodzenia!

Jak nazywał się wąż
Lorda Voldemorta?

a) Salazar
b) Marvolo
c) Nagini

.

Na tej stronie ciąg dalszy quizu, część pytań
została samodzielnie przygotowana przez Igę
oraz Milenę, niektóre zostały znalezione w
Internecie. 

Co jest na obrazku poniżej? 
A) Tiara Gryfindoru
B) Tiara domów
C) Tiara przydziału Jaki tytuł nosiła gazeta

prowadzona przez
ojca Luny?

a) Prorok Codzienny
b) Żongler
c) Czarownica

.

Jak nazywał się elitarny klub czarodziejów
założony przez Horacego Slughorna?

a) Klub Ślimaka
b) Klub węża
c) Klub smoka

Kto zabił węża Voldemorta?
a) Luna Lovegood
b) Neville Longbottom
c) Gilderoy Lockhart

https://zloteprzeboje.tuba.pl/zloteprzeboje/13,106023,13936,bardzo-
trudny-quiz-o-harrym-potterze.html?i=4

Internet
Internet
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Nasz pierwszy wywiad z... panią Anną!
 Gorąco zachęcamy do lektury naszego pierwszego

wywiadu. Nie bez powodu przeprowadziliśmy go z naszą
wychowawczynią - panią Anną Kaliną! To wspaniała

nauczycielka matematyki, uwielbiamy z nią lekcje! Jest
zawsze uśmiechnięta i służy nam radą, nigdy nie odmawia

pomocy. Zadaliśmy Jej kilka pytań, przeczytajcie, jak na
nie odpowiedziała! Wywiad opracowali i przeprowadzili:

Weronika Maciocha, Grzegorz Gębura i Mateusz
Kowenicki

Weronika:
Dlaczego wybrała Pani zawód
nauczycielki matematyki?
Pani Anna:
Zatrudniłam się jako nauczycielka
matematyki w szkole numer 1w
Krakowie i chciałam pracować
tylko parę lat,  ale tak się życie
potoczyło, że zostałam w tej szkole
do dnia dzisiejszego. Zostałam
nauczycielką, ponieważ od zawsze
bardzo lubiłam ten zawód i pracę z
dziećmi.

Grzegorz:
Czy woli pani uczyć klasy 4- 6
czy starsze 7- 8?
Pani Anna:
Lubię uczyć klasy od cztery do osiem i
obserwować, jak uczniowie dorastają, jak z
każdym rokiem stają się mądrzejsi, lepsi.
Mateusz:
Wiemy, że lubi Pani wycieczki rowerowe,
proszę powiedzieć, ile kilometrów miała
najdłuższa trasa rowerowa, którą udało się
Pani odbyć?

Pani Anna:
Najdłuższa trasa rowerowa, którą
przejechałam z klasą, to trasa do Białego
Kościoła (około 15 kilometrów) w jedną
stronę.

Weronika:
Czy nadal pani będzie organizowała rajdy
rowerowe w naszej szkole?

Pani Anna:
Zamierzam organizować wycieczki w różne
miejsca, oczywiście na rowerach!

Grzegorz:
Serdecznie dziękujemy za rozmowę! 
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JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA! Z
okazji Święta Niepodległości
przygotowaliśmy dla Was quizy!

CZY ZNASZ HISTORIĘ NASZEGO KRAJU?

SPRÓBÓJ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA BEZ
KORZYSTANIA ZE ŹRÓDEŁ! JEŚLI CI SIĘ TO UDA,
MOŻESZ POWIEDZIEĆ O SOBIE, ŻE JESTEŚ PATRIOTĄ!

1. KTÓRĄ OBCHODZIMY ROCZNIĆ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI?

2. JAKIE TRZY PAŃSTWA ZAJĘŁY ZIEMIE POLSKIE W XVIII
w.?

3. KTO JEST AUTOREM HYMNU POLSKIEGO?


	CZWARTOKLAŚCIŚCI REDAGUJĄ SZKOLNĄ GAZETKĘ!
	BEZ WASZEGO ZAANGAŻOWANIA NIE UDA NAM SIĘ ZWYCIĘŻYĆ! POTRZEBUJEMY JESZCZE WIELU GŁOSÓW! ZAINSTALOWANIE APLIKACJI MOBILNEJ JEST BEZPŁATNE! GŁOWAĆ TRZEBA CODZIENNIE! BARDZO PROSIMY O WŁĄCZENIE SIE W TĘ AKCJĘ!

	Cześć, nazywam się Ania chodzę do klasy 4a, interesuję się psami i muzyką. W tym numerze gazetki opiszę Wam rasę psa Golden Retrivera. Artykuł napisałam z pomocą dwóch stron internetowych: www.psy.pl oraz wamiz.pl. Mam nadzieję, że spodoba się Wam mój tekst. Miłego czytania! KILKA FAKTÓW NA TEMAT TEJ NIEZWYKŁEJ RASY: Przede wszystkim Golden nadaje się dla rodziny. charakter niezwykle potulny, są inteligentne, łagodne, przyjazne, pewny siebie.
	CIEKAWOSTKI Wielkość: wysokość w kłębie psów 56-61 cm, suk 51-56 cm Waga: pies 28-32 kg, suka 24-28 kg Długość życia: 12-14 lat. Odporność na warunki atmosferyczne: duża Cena psa z rodowodem: 3000- 4000 zł Dla kogo rasa? Golden retriever doskonale pasuje do rodziny z dziećmi. Jest wrażliwy i posłuszny, nie wymaga dużego doświadczenia.
	Golden nie nadaje się dla domatora. Właściciel musi być łagodny, gdyż jest to potrzebne do dobrego rozwoju zwierzaka. Trzeba być także konsekwentnym w postępowaniu z psem oraz zapewniać mu ruch i zajęcie. Piesek odnajdzie się zarówno w dużej rodzinie, jak i u osoby, która mieszka sama, pod warunkiem, że poświęci ona psu czas.
	Wady Niestety piesek nie sprawdzi się jako stróż, obficie linieje, ma skłonności do zbierania odpadków. 2. Zalety Jest to doskonały pies rodzinny, nadaje się dla dzieci, łagodny i przyjazny wobec ludzi, inteligentny, szybko i chętnie się uczy, można uprawiać z nim psie sporty, tolerancyjny wobec psów i zwierząt domowych oraz dość łatwy w
	pielęgnacji. Goldeny są czułe, spokojne, niezależne i inteligentne. Lubią zabawę, nie są strachliwe. Są także dobrymi łowcami. Mam nadzieję, że ten krótki artykuł pokazał Wam, jak wspaniałą rasą są Goldeny. Moim wielkim marzeniem jest posiadanie właśnie psa takiej rasy!               Ania Zając
	Szkoła francuska czy polska?

	Ferie
	Świetlica
	Plan zajęć

	CO KRAJ, TO OBYCZAJ, CZYLI O TYM, JAK OBCHODZIMY ŚWIĘTO ZMARŁYCH W RÓŻNYCH KRAJACH
	,,NON OMINIS MORIAR" - NIE WSZYSTEK UMRĘ!
	Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia, Wielka Brytania, Australia – To w tych krajach obchodzone jest Halloween. Tego dnia ludzie przebierają się za duchy, czarownice, śmierć i inne straszydła. W domach i ich okolicach ustawia się wydrążone lampiony z dyń. Halloween nie wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Państwem, które zapoczątkowało ten zwyczaj jest Irlandia, a same źródło nie jest do końca znane. W zależności od przekładów, twierdzi się, że święto to wywodzi się od wierzeń Celtyckich (święto na powitanie zimy) lub z rzymskiego święta na cześć bóstwa owoców i nasion.  To w Irlandii zaczęto drążyć lampiony w warzywach m.in. w rzepach (dynie nie były tam dostępne/znane). Obecnie na ulicach możemy zobaczyć dużo osób przebranych za straszydła, które odwiedzają domy w celu zebrania słodyczy. Według wierzeń, przebrania te miały odstraszyć złe duchy. W tym dniu w miastach odbywają się przeróżne zabawy, konkursy i bale.
	Polska - W Polsce za czasów pogańskich, wierzono, że w tym dniu, dusze zmarłych schodzą na ziemię, by odwiedzić bliskich i najeść się do syta. W obecnych czasach, 1 listopada odwiedzamy groby bliskich, zapalamy znicze, składamy kwiaty i modlimy się za tych którzy już odeszli. Często też rodziny spotykają się i wspólnie spędzają czas.

	SPECJALNIE DLA MIŁOŚNIKÓW
	GRY MINCRAFT!
	SENSACJA! NIESAMOWITE ODKRYCIE W EGIPCIE!

	ZA KULISAMI OPERY KRAKOWSKIEJ
	Cześć mam na imię Zosia i mam 10 lat. W wieku 9 lat dostałam prace w Operze Krakowskiej, a do tego artykułu korzystałam ze strony www.opera.krakow.pl . A w tym spektaklu będę występować, chociaż już bardzo długo przenoszą to przedstawienie z powodu pandemii. Kilka faktów na temat sztuki:

	ORFEUSZ W PIEKLE
	,,Orfeusz w piekle to operetka, w której Offenbach, król gatunku, sparodiował mit o Orfeuszu i Eurydyce, łamiąc dotychczasową tradycję ujęcia tematu. W repertuarze Opery Krakowskiej znajduje się najsłynniejsze z dzieł operowych o  wielkim uczuciu Orfeusza do zmarłej żony – „Orfeusz i Eurydyka” Ch. W. Glucka. U Offenbacha małżonkowie są znudzeni sobą, (w ich życie) ingerują bogowie Olimpu. Tak wywrócony na opak mit posłużył kompozytorowi do żartów z bezkarnego nadużywania władzy, jakiego dopuszczały się elity, wszechobecnej hipokryzji, podwójnej moralności i oszukiwania opinii publicznej. W Paryżu rozległy się krzyki oburzenia na temat profanacji starożytności i zniewagi cesarskiego majestatu, ale inteligentna publiczność bawiła się świetnie. Wkrótce „Orfeusz w piekle” zrobił zawrotną, międzynarodową karierę, bo czyż kpina z rządzących nie jest balsamem na złość i bezradność? I czy nie warto pośmiać się czasem z samych siebie? Muzyka skrzy się humorem, zachwyca pomysłowością, dowcipem. Wśród niezapomnianych fragmentów największy rozgłos  zdobył „piekielny galop” z II aktu, zwany kankanem."

	OPERA, ACH OPERA!
	Spektakl przygotowuje kierownik muzyczny Opery Tomasz Tokarczyk oraz Włodzimierz Nurkowski, znany z tak udanych realizacji na naszej scenie, jak choćby ostatnie:  Gianni Schicchi / Pajace, Turek we Włoszech czy ,,Ariadna na Naxos".
	Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia Opery Krakowskiej! To niesamowite miejsce! Na pewno Was zachwyci!
	Pamiętajcie! Po raz pierwszy w historii Opery Krakowskiej zostanie wystawiony „Orfeusz w piekle”. To dzieło przełomowe w dorobku Jacquesa Offenbacha, nazywane „karnawałem śmiechu, melodii i dowcipu”, które po początkowych politycznych i obyczajowych kontrowersjach przyniosło mu sławę i znaczny majątek. Premiera już 27 marca 2020 roku! Mam nadzieję, że się wszyscy na niej spotkamy!                                                                                                    Zosia Marciniak

	CIEKAWOSTKI O II WOJNIE ŚWIATOWEJ
	II WOJNA ŚWIATOWA WYBUCHŁA 1 WRZEŚNIA 1939 R. ZAKOŃCZYŁA SIĘ PO SZEŚCIU LATACH CIĘŻKICH WALK W 1945 R. Czy wiecie, kto zwyciężył w tej wojnie? Ilu ludzi straciło w niej swoje życie? Na ilu frontach rozgrywały się walki? Co wydarzyło się w Katyniu? Kim był przywódca niemieckich sił? Na te pytania szukajcie odpowiedzi już w następnym numerze!
	TAJEMNICE KOSMOSU
	WSZECHŚWIAT JEST NIESAMOWITY! KRYJE W SOBIE MNÓSTWO TAJEMNIC!
	Przeczytajcie o kilku ciekawostkach, które dla Was przygotowałyśmy. Może i Was zaciekawi temat Kosmosu i postanowicie odkrywać jego tajemnice, a jest ich jeszcze naprawdę wiele!
	Z roku na rok wiemy coraz więcej o kosmosie, ale to wciąż za mało. Słońce to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia i  inne planety tego układu.  Merkury to najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym, jego powierzchnię pokrywają ogromne kratery. Wenus jest drugą w kolejności planetą. Na tej planecie jest nieznośny upał i świeci najjaśniej na niebie. Ziemia, planeta którą zamieszkują ludzie, zwierzęta i rośliny - ma dużo wody. Mars jest cały czerwony i zardzewiały ma największe góry i ogrom pyłu. Jowisz - największy olej gazowy i jego masa jest niezwykle potężna i z wszystkich planet kręci się najszybciej. Saturn też się składa z gazu, ma trzy pierścienie wirujące pełne pyłu i sporo lodu. Uran -na nim jest najniższa temperatura słynie z błękitnego koloru i wiruje na boku. Neptun najdłużej okrąża słońce, tworzy huragany, które powalają wszystko, więc nie zbliżaj się za blisko, bo może cię zdmuchnąć jak piórko :)

	QUIZ z Harry’ego Pottera
	Witajcie! Przygotowałyśmy dla Was quiz o Harrym Potterze! Wiemy, że wielu z Was, podobnie jak my, kocha tę książkę, dlatego możecie sprawdzić swoją wiedzę!
	Odpowiedzi szukajcie w kolejnym numerze naszej gazetki!

	BO... WSZYSCY KOCHAJĄ HARREGO!
	Co jest na obrazku poniżej?  A) Tiara Gryfindoru B) Tiara domów C) Tiara przydziału

	Nasz pierwszy wywiad z... panią Anną!
	Gorąco zachęcamy do lektury naszego pierwszego wywiadu. Nie bez powodu przeprowadziliśmy go z naszą wychowawczynią - panią Anną Kaliną! To wspaniała nauczycielka matematyki, uwielbiamy z nią lekcje! Jest zawsze uśmiechnięta i służy nam radą, nigdy nie odmawia pomocy. Zadaliśmy Jej kilka pytań, przeczytajcie, jak na nie odpowiedziała! Wywiad opracowali i przeprowadzili: Weronika Maciocha, Grzegorz Gębura i Mateusz Kowenicki
	Grzegorz:
	Czy woli pani uczyć klasy 4- 6 czy starsze 7- 8?
	Pani Anna:
	Lubię uczyć klasy od cztery do osiem i obserwować, jak uczniowie dorastają, jak z każdym rokiem stają się mądrzejsi, lepsi. Mateusz: Wiemy, że lubi Pani wycieczki rowerowe, proszę powiedzieć, ile kilometrów miała najdłuższa trasa rowerowa, którą udało się Pani odbyć?  Pani Anna: Najdłuższa trasa rowerowa, którą przejechałam z klasą, to trasa do Białego Kościoła (około 15 kilometrów) w jedną stronę.  Weronika: Czy nadal pani będzie organizowała rajdy rowerowe w naszej szkole?  Pani Anna: Zamierzam organizować wycieczki w różne miejsca, oczywiście na rowerach!

	Weronika: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki matematyki? Pani Anna: Zatrudniłam się jako nauczycielka matematyki w szkole numer 1w Krakowie i chciałam pracować tylko parę lat,  ale tak się życie potoczyło, że zostałam w tej szkole do dnia dzisiejszego. Zostałam nauczycielką, ponieważ od zawsze bardzo lubiłam ten zawód i pracę z dziećmi.
	Grzegorz: Serdecznie dziękujemy za rozmowę!


