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SUPER ZABAWA, CZYLI 
RĘKAWKA W NASZEJ SZKOLE
Święta Wielkanocne już za nami, ale my
przypomnieliśmy sobie o nich, bawiąc
się na wzór tradycyjnej, krakowskiej
RĘKAWKI.
W ramach realizowanego projektu
przybliżającego nam krakowskie
tradycje, poznaliśmy także zwyczaj
wielkanocny, oglądając przygotowane
wcześniej przez uczniów prezentacje.

 Później w szkolnym ogrodzie bawiliśmy się, tocząc
ugotowane jajka (wyścigi rzędów), biegając z ugotowanymi
jajkami - i tu kryła się pewna niespodzianka, gdyż kilka jajek
było podmienionych na surowe. Gdy spadły...jajecznica
gotowa.
Malowaliśmy także kolorowe ptaszki, by później zawiesić je
na DRZEWKU ŻYCIA. Na koniec odbył się pokaz królów
Kraków w różnych konwencjach. Pomysłów było mnóstwo!
Tego dnia bawiąc się świetnie, jednocześnie czuliśmy się
prawdziwymi krakowianami, którzy pielęgnują swoje tradycje.
                                                                  T.B.

król Krak w różnych konwencjach

wyścigi z jajkiem

ptaszki

RĘKAWKA  to święto od wieków
obchodzone w Krakowie trzeciego dnia po
Wielkanocy.
Jego historia sięga XV wieku - na Kopcu
Krakusa odbywały się wtedy  tajemne
obrzędy wiosenne, z ucztą pogrzebową 
i paleniem ogni. Jest to święto, którego
obchody sięgają korzeniami czasów
przedchrześcijańskich, nawiązujące  do
starodawnych, pogańskich obrzędów.
Od roku 2001  krakowianie świętują
Rękawkę pod Kopcem Krakusa, gdzie
odbywa się szereg konkursów, pokazów
walk, prezentacji broni z okresu
wczesnego średniowiecza.Można
zobaczyć jak wyglądało życie 
w średniowiecznych osadach, jak
pracowali  rzemieślnicy, w jaki sposób
wyrabiano ozdoby i uzbrojenie oraz jakie
stroje noszono.
Warto spróbować potraw gotowanych
według przepisów dawnych Słowian 
i zobaczyć jak wyglądały potyczki
rycerskie. Jest kolorowo, wesoło, a na
zboczu Kopca Krakusa rozgrywana jest
średniowieczna bitwa - chwilami można
odnieść wrażenie, że czas cofnął się kilka
wieków wstecz.
Co roku- niezależnie od pogody- Rękawka
przyciąga tłumy mieszkańców Krakowa.
Przybywają na nią całe rodziny, choć
 najwięcej radości święto to dostarcza
dzieciom.I ja tam byłam i świetnie się
bawiłam!!!!!                           Ąsia

T.B.

T.B.

T.B.
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                 RUSZ GŁOWĄ
1. Jeśli o godzinie 24 pada deszcz, czy można
spodziewać się, że po 72 godzinach będzie
słoneczna pogoda ?
2. Mężczyzna skoczył z dziesięciopiętrowego
hotelu
 i się nie ,,połamał". Jak to możliwe?
3. Andrzej wysiadł z autobusu PKS na
przystanku w Dąbrówce. Wysiadając, nie dotykał
drzwi, mimo że pozostali wysiadający pasażerowie
musieli ich dotknąć przy wysiadaniu. Pytania:
a) Ilu pasażerów wysiadło z autobusu 
w Dąbrówce?
 b) Jako który z kolei wysiadał Andrzej?
 c) Czy drzwi w autobusie były otwierane ręcznie
czy automatycznie?
4. Na strychu suszy się 13 par białych skarpetek
 i 9 par czarnych skarpetek. Jest tam jednak tak
ciemno, że nie widać ich kolorów. Marek chce
wziąć ze strychu jedną parę. Ile pojedynczych
skarpetek powinien zabrać, aby mieć pewność, że
wśród nich znajdą się dwie w tym samym kolorze?
                                                                  Karol

SAŁATKA DEKORACYJNA
Składniki:
-2 pory
-kawałek sera żółtego (ok. 30 dag)
-kawałek pieczonej piersi kurczaka
-2 papryki czerwone
-puszka kukurydzy
-słoik majonezu
-sól, pieprz
Wykonanie:
Pory umyć, usunąć twarde części liści, pokroić 
w plasterki i sparzyć wrzątkiem. Ser,wędlinę 
i paprykę pokroić w drobną kostkę. Dodać pory,
kukurydzę, majonez i wymieszać.
Doprawić solą i pieprzem do smaku.

                                                      Ania

JAK DOBIERAĆ BIŻUTERIĘ ?

To pytanie zadaje wiele dziewczyn. Podam parę
pomysłów, aby było Wam łatwiej.

Im mniej, tym lepiej : lepiej założyć jedną
błyskotkę, niż wszystkie, które posiadacie.np. jeśli
zakładasz długie i ciężkie kolczyk, zrezygnuj z
naszyjnika

Zachowaj jeden styl: pamiętaj o zachowaniu
jednego stylu przy dobieraniu biżuterii . Gdy
zakładasz eleganckie perły, zrezygnuj
z drewnianej bransoletki . To ze sobą nie współgra
!!!

Kolorystyka : kolory biżuterii i twojego stroju
muszą tworzyć harmonię. Łączenie nie
pasujących ze sobą kolorów nie jest ładne !!
Uwierzcie mi !!!

Oryginalność  : biżuteria noszona przez Ciebie,
powinna przykuwać uwagę swoją oryginalnością.
Wystarczy jedna dobrze dobrana brożka i kolczyki
i jesteś gotowa do wyjścia.

                                        
                                                              KINIA 

ZWIERZYNIEC

PTASZNIKI

Ptaszniki kojarzą nam się z bardzo groźnymi
pająkami, lecz niektóre gatunki są w ogóle niegroźne
dla człowieka. Tych zwierząt jest aż 850 gatunków. Ich
dom to drzewa, dziuple i szczeliny skalne, tam
spędzają swoje życie. Ale skupmy się bardziej na
kwestii hodowlanej tych zwierząt. Hoduje się je dlatego,
że są zwierzętami bardzo odpornymi, nie potrzebują
dużej przestrzeni do życia i nie wymagają pielęgnacji, 
a co ciekawe, potrafią przetrwać nawet rok bez
pokarmu. W utrzymaniu ptasznik jest bardzo tanim
zwierzakiem. Jest również bardzo bezpieczny. Chyba
nigdy nie zanotowano śmierci na skutek ukąszenia
ptaszników hodowlanych. Zwierzęta w terrarium
bardzo łatwo się rozmnaża, a ilość ich potomstwa jest
ogromna, możemy mieć nawet 800 małych
pajączków. 
                                                                            Oliwia
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Przedstawię wam bardzo ciekawy rekord na temat
pizzy. W stolicy Malty zrobiono najdroższą pizzę
świata! Czemu najdroższą? Oprócz tradycyjnych
składników znajdowały się tam także bardzo drogie
białe trufle, bardzo ceniony ser mozzarella di bufala
oraz... płatki 24-karatowego złota! Za ten przysmak
trzeba było zapłacić aż 8500 złotych! Jedyną
niezrozumiałą dla mnie rzeczą jest dodawanie
prawdziwego złota do pizzy...

Wiele osób lubi puszyste koty, lecz zastanawialiście
się czasem jaką długość ma najdłuższa sierść u kota?
Pewien kotek z rasy Himalayan nazywał się Pułkownik
Miau oraz posiadał najdłuższą sierść na świecie.
,,Posiadał", ponieważ zmarł 29 stycznia tego roku.
Wracając do sierści Pana Pułkownika mierzyła ona
22,87 cm. Pomiary zostały wykonane na podstawie
długości 10 przypadkowych włosków. Kot ten wyglądał
bardzo dziwnie, ale z pewnością wiele osób chciałoby
być jego właścicielem.

Prawie wszystkie dzieci znają słynnego rudego kota
Garfielda. Jest on baaardzo gruby. Na Ziemi można
spotkać równie ciężkiego kota, który nazywa się...
Miau! Jest to gruba, ale mimo wszystko ładna kicia.
Waży aż 17,73 kg! W przeliczeniu na ludzką wagę jest
to około 272 kilogramów. Kot ten ma dopiero 2 lata a
już taki gruby... Na szczęście władze schroniska, w
którym Miau obecnie przebywa chcą przywrócić kota
na nogi. Po kuracji odchudzającej powinien stracić 5
kilo.  Oj, ciężka to będzie praca...

Zbliżają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.
Pomyślcie jak długo moglibyście krzyczeć słowo ,,gol!"
po strzelonej bramce swojej ulubionej drużyny, Otóż w
2013 roku w Rumunii komentator sportowy -  Pan Ilie
Dobre podczas meczu 
Rumunia - Węgry z jednym wdechem krzyczał słowo
,,goool" przez 1 minutę i 8 sekund. Kilka lat wcześniej
Pan Dobre podczas pewnego meczu krzyczał to samo
słowo na bezdechu przez 31 sekund. Gratulujemy
niesamowitego głosu!

                                                       Karol

   NAJCIEKAWSZE I NAJDZIWNIEJSZE
       
        REKORDY GUINESSA

"PORADNIK HODOWCY ANIOŁÓW"
recenzja

Książka Grzegorza Kasdepke jest opowieścią 
o dziewczynce, która marzy, by zobaczyć Anioły 
w ogródkach działkowych za główną ulicą miasta.
Marta - bo tak ma na imię bohaterka książki - żyje 
w rodzinie, w której panują różnego rodzaju konflikty.
Mama na przykład, nie pozwala wyrzucać śmieci
zsypem, bo uważa, że boli ją od tego głowa 
i dziewczynka musi schodzić na dół i wyrzucać śmieci
na zewnątrz. Marta wraz ze swoim bratem i rodzicami
mieszka razem z siostrą taty i to niestety także nie
podoba się mamie, choć wie, że nie stać ich na własne
mieszkanie. 
Marta nie może iść poza ulicę Conrada, ponieważ
(pewnie się domyślacie...) mama jej tego zakazuje! 
Kiedyś jednak razem z bratem idą poza granice ulicy 
i przeżywają razem wiele naprawdę fantastycznych
przygód.
Książkę mogę polecić każdemu. 
"Poradnik hodowcy Aniołów" czyta się bardzo
przyjemnie.
Zachęcam do przeczytania!
                                                                   Mateusz

SuperSamochody cz.6
Pojazd opisany w tym artykule to samochód
również polski, a jest to FSO Polonez.
FSO Polonez to samochód produkowany w latach
1978-2002 w Warszawie i w Kairze (Egipt). Jego
poprzednikiem jest popularny Fiat 125p. Samochód
miał aż 5 generacji i 5 rodzajów, czyli Caro, Cargo, Atu,
Kombi i Truck. Samochód ten był bardzo popularny w
czasach PRL-u. Był wykorzystywany jako
"dostawczak", radiowóz, a nawet wersja Cargo Plus
jako ambulans.
Ja osobiście nazywam ten samochód legendą PRL-u,
ponieważ jest on znaną ikoną polskiej motoryzacji.
Jest on jednym z moich ulubionych samochodów.
                                                                       Miłosz

Polonez Caro Plus Miłosz Żywczyk
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Z Pamiętnika Podróżnika       
           Wiedeń dla każdego
     Willkommen in Österreich
(witamy w Austrii)! Tym razem
wybiorę się do Austrii, a konkretnie
do Wiednia. Moja wyprawa nie
będzie zleceniem z Królewskiego
Towarzystwa Geograficznego, lecz
będzie miała cel wypoczynkowy.
Jednym słowem jadę do Wiednia,
aby tam odpocząć sobie od
całkiem przyjemnej pracy. A więc
zaczynam moją (relaksacyjną)
wycieczkę!
     24 kwietnia 2014
Jest godzina 19, ja siedzę przy
stacji metra. Pewnie ciekawi Was,
jak wyglądał mój pierwszy dzień 
w Wiedniu. Jeśli chcecie się
dowiedzieć, czytajcie dalej.
     Około godziny 13 w końcu
dojechałem do Wiednia. Chciałem,
żeby ten wyjazd był dosyć tani,
więc wlokłem się autobusem z
Londynu tutaj. Kilka godzin później
postanowiłem pójść na miasto.
Kupiłem 48-godzinny bilet na
komunikację miejską, czyli
autobus, tramwaj oraz metro i
wyruszyłem w drogę. Teraz mogę
jeździć po mieście jak chcę i kiedy
chcę!
     Wysiadłem z metra na stacji
Stephansplatz, czyli na placu Św.
Szczepana, jest to główny plac 
w tym mieście. Największym
zabytkiem znajdującym się tam jest
olbrzymia i niesamowicie piękna
gotycka katedra 
św. Szczepana. Ma ona bardzo
dużo wszelkich strzelistych ozdób.
Wysoką wieżę stojącą tuż obok
kościoła widać z prawie całego
miasta. Jest to jeden 
z największych zabytków miasta.
    Dalej szedłem w stronę słynnej
Opery Wiedeńskiej. Po drodze
mijałem wiele pięknych kamienic.
Wszystkie są dosyć wysokie, ale
ładnie ozdobione. Wracając do 

opery, jej gmach nie zrobił na mnie
już tak dużego wrażenia, jak
katedra św. Szczepana, ale
również była ona ładna. Dachem
opery jest olbrzymia kopuła.
Kolejny punkt wycieczki był
niezapomniany.
     Idąc do wspomnianego
,,punktu", minąłem kilka starych,
ciekawych budowli. Jedną z nich
była Hiszpańska Dworska Szkoła
Jeździectwa. To tam cesarzowie 
i inni wysoko postawieni ludzie
uczyli się jeździć na koniach.
Ciekawe jest to, że budynek, 
w którym znajduje się ta szkoła,
wygląda niczym pałac, do którego
zmierzałem.
     ,,Punktem" nazwałem wielki
pałac cesarski Hofburg. Jest to
pałac, w którym mieszkali władcy
Austrii. Służył on od XIII w. do roku
1918. Budowla ta często była
przebudowywana. Ostatecznie
pałac wygląda niesamowicie. Przed
głównym wejściem rozciąga się
duży park. Warto sobie tam trochę
pochodzić, lecz ja poszedłem
jeszcze w stronę Ratuszu oraz
Parlamentu 
i wróciłem do metra.
     25 kwietnia 2014
Tego dnia postanowiłem zwiedzić 

nową część Wiednia. Jak się
okazało, była ona równie ciekawa
jak ta stara. Tego dnia jeździłem
także bardzo dużo metrem i przy
okazji spotkała mnie pewna
przygoda.
     Najpierw postanowiłem
podjechać metrem pod dosyć
znany oraz największy stadion
piłkarski w Austrii. Stadion imienia
Ernsta Happela. Odbywało się tam
Euro 2008. To właśnie tam 
w finale Hiszpania pokonała 1:0
Niemcy. Miałem naprawdę duże
szczęście, ponieważ udało mi się
wejść do środka. Odbywała się tam
jakaś impreza dla dzieci. Ja co
prawda dzieckiem nie jestem, ale
zobaczyłem stadion od środka. Ma
on bardzo kolorowe trybuny. 
     Później podjechałem kilka
przystanków dalej do miejsca,
gdzie chyba każdy z was chciałby
pójść. Jest to Prater, ale co to jest
Prater?
Nie będę trzymał Was w napięciu
tylko od razu powiem, że jest to
największy w Austrii park rozrywki!
Znajdują się tam różne
rollercoastery, dwa duże koła
młyńskie jest tam wszystko, co
lubicie, lecz ja nie miałem czasu na
zabawę. Jechałem dalej...
      
     

Pałac Hofburg

Stadion Ernst Happela

K. Żyła

K. Żyła
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26 kwietnia 2014
Dzisiaj zwiedziłem tylko jeden zabytek, ponieważ około
godziny 16 skończył mi się mój bilet na komunikację
miejską, lecz była to perełka! Był to Pałac Schönbrunn.
Sama nazwa pewnie nic wam nie mówi, więc
wszystko wyjaśnię. Budowla ta była letnim pałacem
cesarzy austriackich. Ich główną siedzibą był Hofburg,
ale tutaj przebywali latem.Za pałacem rozciąga się
niewyobrażalnie duży ogród. Poprzecinany jest on
szerokimi alejkami, po których chodzą tysiące
turystów. Dalej, równolegle do pałacu, znajduje się
olbrzymia i ładnie zdobiona fontanna. Za tym obiektem
znajduje się wzgórze, a na nim duża glorietta. Sami
sprawdźcie, co to takiego.Oprócz tego po prawej i
lewej stronie rośnie olbrzymi las. W tym lesie znajduje
się nawet ZOO! Jest on bardzo zadbany i można w
nim chodzić wieloma alejkami. Jedną z większych
atrakcji są labirynty zrobione z krzewów. Tuż obok
nich zbudowany jest mini ogród doświadczeń.  Nie da
się opisać wszystkiego, co tu się znajduje. Cała
powierzchnia tego terenu jest OLBRZYMIA!
     Ja się już z Wami żegnam, ponieważ jutrzejszy
dzień poświęcę na powrót do Londynu. Mogę
powiedzieć tylko jedno zdanie: Wien ist erstaunlich
(Wiedeń jest niesamowity)!!!
                                                                  Karol

Widok z Donauturm

Miejsce, które później odwiedziłem, było największą
atrakcją podczas tego pobytu. Otóż 
w Wiedniu znajduje się  dość wysoka wieża zwana
Donauturm Wien. Wygląda ona jak wieża radiowa, lecz
tak naprawdę  na wysokości ok.
160 m znajduje się kawiarnia z widokiem na cały
Wiedeń. Niby zwykła kawiarnia, choć nie do końca.
ONA się kręci! Dosłownie! podłoga wraz 
z oknami powolutku obraca się. Siadając przy stoliku
daleko od drzwi zaraz się do nich przybliżymy! W ten
sposób można oglądać całą panoramę miasta, siedząc
przy jednym stoliku. Wrażenia: niezapomniane. Nie
chciałem dużo wydawać, więc kupiłem tylko Colę. W
tym miejscu smakowała o wiele lepiej.
     Później odwiedziłem także centrum biznesowe
Wiednia. Oprócz wysokich wieżowców nie było tam
nic szczególnie ciekawego. Z nudów postanowiłem
przejechać się trochę metrem. Poza miastem metro w
Wiedniu jeździ na powierzchni, więc można pooglądać
widoki. Ja pojechałem linią U2 na sam jej początek.
Wylądowałem w szczerym polu... 
     Mimo wszystko dzień zakończył się dobrze.
Wyszedłem z hotelu o godzinie 9, a wróciłem o 21.
Nogi trochę bolą, ale było fajnie!

Katedra Św. Szczepana

K. Żyła

K. Żyła
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ŚWIAT DZIEWCZYN KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ

         ROZWIĄZANIA DO RUSZ GŁOWĄ
1. Nie, gdyż po 72 godzinach, czyli po 3 dobach będzie
znów godzina 24, a w nocy przecież nie świeci słońce.
2. Mężczyzna skoczył z 1 piętra dziesięciopiętrowego
hotelu.
3. a) Wysiadło trzech pasażerów: pierwszy otworzył
drzwi, trzeci je zamknął.
 b) Andrzej wysiadał jako drugi, dlatego jako jedyny nie
musiał dotykać drzwi.
 c) Drzwi były oczywiście ręczne, inaczej nikt nie
musiałby ich dotykać.
4. Wystarczy zabrać 3 skarpetki. Ponieważ są tylko
dwa kolory, na pewno któreś dwie będą do pary.

KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ

Przychodzi Kubuś Puchatek do Prosiaczka 
i mówi

- Prosiaczku, Krzyś dał nam 10 baryłek miodu:
 8 dla mnie i 8 dla ciebie. 
Prosiaczek mówi:
-Kubusiu, skoro Krzyś dał nam 10 baryłek miodu, to
każdemu przypada po 5. Kubuś na to:
- Myśl sobie jak chcesz, ja tam swoje 8 zjadłem:)

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek 
z adnotacją ojca:
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę! 

 Przychodzi mały Jasio do sklepu, kładzie na ladę
wesz i mówi: -Coca Colę proszę! 

Ależ chłopczyku co robisz?
Jasio intonuje - Za Wsze Coca Cola!

Zdenerwowana mama do córki:
-Wiesz, co się dzieje z małymi dziewczynkami, które
nie zjadają wszystkiego z talerza?!
-Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i
zarabiają dużo forsy...

Pani zadała dzieciom wypracowanie:
-"Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?".
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie
założywszy ręce.
-Jasiu, czemu nie piszesz?
-Czekam na sekretarkę.

-Jasiu kim jest twój jest twój ojciec?
-On jest chory.
-Ale co robi?
-Kaszle.

Elegancko ubrany gość pyta się kelnera:
-Dlaczego wpuścił pan do restauracji tę bandę
pijaczków?
-Psst! To był jedyny sposób, aby pozbyć się bigosu,
który kucharz zrobił tydzień temu!

                                 
                                           Miłosz

ŚWIAT DZIEWCZYN

Jak prawidłowo dbać o włosy?

Aby wsze włosy były zdrowe i lśniące, musicie je
odpowiednio pielęgnować .
 Podam Wam parę skutecznych sposobów, by to nie
sprawiało Wam żadnych trudności.

Należy czesać włosy przynajmniej 2 razy
dziennie.
Porządnie je rozczesywać.
Dobrą i polecaną metodą jest używanie
szamponu z jajek. Możesz przygotować szampon
jajeczny w następujący sposób - rozbełtać 2
żółtka i jedno białko wraz z łyżeczką miodu i
sokiem z cytryny. Druga opcja to maseczka - 10
dkg drożdży, 2 żółtka, kilka kropel olejku
rycynowego oraz nafty kosmetycznej- ta
mieszanka, nałożona na włosy i pozostawiona na
20 minut wzmocni i nawilży włosy.

Jak prawidłowo dbać o skórę?

O skórę należy odpowiednio dbać .Podam Wam kilka
podstawowych rad, jak to robić:
 

Smarować ją balsamem nawilżającym na noc, by
była jędrna i się nie łuszczyła. 
Raz na tydzień umyć skórę jogurtem, to ją
odświeży i nawilży.
Myć ją dokładnie przynajmniej 1 raz dziennie

Myślę, że moje rady Wam się przydadzą . Polecam je,
gdyż są naprawdę skuteczne!
                                            KINIA


	RUSZ GŁOWĄ
	SAŁATKA DEKORACYJNA
	NAJCIEKAWSZE I NAJDZIWNIEJSZE

	REKORDY GUINESSA
	Z Pamiętnika Podróżnika
	Wiedeń dla każdego
	ROZWIĄZANIA DO RUSZ GŁOWĄ



