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WARTO ODKRYWAĆ ŚWIAT!
Relacja z zajęć Młodych Odkrywców str.2

WARTO CZYTAĆ!
Relacja z Narodowego Czytania w naszej
szkole str.3
WARTO OBEJRZEĆ!
Recenzja spektaklu" Ongaku trzy
kamienie" str.3
szkoła
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WARTO POZNAWAĆ RÓŻNE SZKOŁY!
O doświadczeniu nauki w wybranych
europejskich szkołach podstawowych
str.4-5
WARTO UPRAWIAĆ SPORT!
Hulaj,hulaj,hulajnoga... str.6

kwiaty

NN

14 października dla naszych
Nauczycieli
promień słońca, uśmiech
i najlepsze życzenia ślemy
uczniowie

3, 2, 1 START!
I... wystartowaliśmy z internetową gazetką. Tytuł zapewne nikogo nie zdziwił,
bo nawiązuje do Patronki naszej szkoły - Michaliny Stasiukowej
i nagrody Jej imienia dla najlepszych uczniów.

Zachęcamy do lektury naszego pisemka na stronie www.juniormedia.pl,
a także do tworzenia ciekawych tekstów i współredagowania gazetki.
Spotkania redakcji: piątek godz. 8.00 s. 7, opiekun: pani Anna Nowak
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Młodzi odkrywcy ze Świątnik Górnych i nie tylko!

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła brała udział w projekcie sponsorowanym
przez UE.

"Młodzi odkrywcy ze Świątnik Górnych"
- taki tytuł nosił ów projekt. Na czym
polegał? Co tam robiliśmy? Jako
uczestniczka wszystkich czterech zajęć
postaram się co nieco o nich
opowiedzieć.
Zacznijmy od przedmiotów ścisłych.
Organizator przedsięwzięcia, Pan Marek
Kasprowicz prowadził zajęcia z fizyki.
Poznaliśmy tam skomplikowane wzory,
które po wykonaniu kilku doświadczeń
okazały się nie takie straszne. Zrobiliśmy
też urządzenie, w którym widać wszystkie
kolory świata i mogliśmy je zabrać do
domu.
Chemia była nie mniej ciekawa.
Dowiedzieliśmy, że substancje zwane
wodorotlenkami są wokół nas: np. w...
Krecie (środek do przetykania rur) i mogą
być bardzo niebezpieczne. W reakcji
z wodą mogą się nawet podpalić!
Uczyliśmy się także o ekologii i badaliśmy
jakość ziemi.
Odejdźmy trochę od nauk ścisłych. Na
zajęciach z astronomii wspólnie
przeszliśmy przez konstelacje gwiezdne
i wyprawy kosmiczne, lądowania
najróżniejszych urządzeń na
najróżniejszych obiektach, poznaliśmy
też różne pojęcia i nazwy wprost z
kosmosu! Całość zakończyła się
cudownym pokazem na żywo. Oceniam
5/5 gwiazdek!

Reakcja endoenergetyczna

Gosia Denko

Wspomnę jeszcze o zajęciach
teatralnych. Rozwijaliśmy na nich swoją
wyobraźnię, wcielaliśmy się w różne role,
odgrywaliśmy scenki. Był teatr lalkowy
i kukiełkowy, było projektowanie strojów,
a nawet pisanie własnych scenariuszy!
Na całe dwie godziny "odlatywaliśmy" do
innego świata.
To już wszytko. Zajęcia się już skoczyły,
a ja wciąż mam niedosyt. Jeśli będziecie
mieli kiedyś propozycję, by wziąć w
czymś takim udział - gorąco polecam!
Małgorzata Denko

www.gazetakrakowska.pl
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Narodowe Czytanie
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Narodowe Czytanie
w naszej szkole.
W tym roku Narodowe Czytanie- ogólnopolska
akcja czytania polskich utworów literackich, odbyło się
już po raz ósmy. My również odpowiedzieliśmy na
apel Pary Prezydenckiej i 9 września 2019 r.
uczniowie klas VI-VIII zgromadzili się w świetlicy, by
czytać i słuchać fragmenty nowel.
Spośród 8 zaproponowanych w tym roku do lektury
tekstów wybraliśmy najciekawsze fr. ,, Sachem'' H.
Sienkiewicza, ,, Katarynki'' B. Prusa, ,,Dobrej Pani''
Elizy Orzeszkowej i "Dymu" Marii Konopnickiej.
Do czytania zostali wybrani uczniowie z
poszczególnych klas, a o przeczytanie tekstu
poprosiliśmy też Panią Dyrektor.
Na koniec zastanawialiśmy się nad propozycjami
tekstów do czytania na następnym Narodowym
Czytaniu- proponujemy ,, W pustyni i w puszczy'' H.
Sienkiewicza.
Marysia Poznańska

opera

wychowawca

"ONGAKU TRZY KAMIENIE"
recenzja spektaklu
W Operze Krakowskiej grany jest spektakl “Ongaku
trzy kamienie”, który wyreżyserował i oprawił
muzycznie Paweł Wójtowicz.Uczniowie klas VI
obejrzeli go 25 września.
Utwór ten jest muzyczną opowieścią o Janku nastolatku, który stracił matkę I nie może znaleźć
porozumienia z ojcem.
Chłopak ten lubił rysować różne stwory i pewnego
razu przeniósł się do wymyślonej przez siebie krainy
Ongaku. Tam razem z wojowniczką Merodi i
strażnikiem - Oto wybrali się na poszukiwanie trzech
kamieni, dzięki którym zniszczona przez złego Waru
kraina na nowo odzyska równowagę.
W podróży pomagają bohaterowi umiejętności
muzyczne. Pokonuje on potwory i otwiera drzwi
budując w sobie odwagę, prawdę i miłość.
Scenografia spektaklu jest raczej uboga, ale
wzbogacają ją multimedialne obrazy. Interakcja
z publicznością czyni utwór ciekawszym. Widzowie
tańczą, poruszają sznurkami z dzwonkami.
Polecam ten spektakl.
Julia Różana
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Jak wygląda nauka w innych krajach europejskich? Niektórzy z nas
sprawdzili to na własnej skórze. Przeczytajcie relacje uczennic
naszej szkoły, które uczyły się w Anglii, Holandii i na Korsyce.
Cześć, jestem Nina!
Obecnie chodzę do szóstej klasy naszej szkoły. Mam
doświadczenie uczenia się też w innych szkołach, a
mianowicie angielskich. W zeszłym roku uczyłam się
w szkole Astrea Academy w Sheffield.
Szkoła mieściła się w nowoczesnym budynku i było w
niej 5 klas siódmych, i ja chodziłam do jednej z nich.
Szybko zaaklimatyzowałam się, gdyż jako małe
dziecko mieszkałam już w Anglii.
W klasie było 25 osób. Lekcje trwały 45 minut, a 10minutowe przerwy mieliśmy co dwie lekcje. Była też
duża przerwa na lunch (można było zabrać swoje
jedzenie z domu, ale również kupić jedzenie
w stołówce). Sale były większe od naszych, a przy
każdym stanowisku uczniowskim znajdowała się biała
tablica do robienia notatek i korzystaliśmy z laptopów,
oczywiście w zeszytach też pisaliśmy. Przedmioty
były podobne do naszych, ale były też kluby, do
których uczniowie obowiązkowo musieli się zapisać.
Były to: zajęcia taneczne, plastyczne, naukowe.

Moja szkoła na Korsyce
Na Korsyce chodziłam do szkoły
w mieście Sartené, znajdującym
się na południu wyspy. Budynek
mieścił się przy ul. Gabriel Péri.
Lekcje zaczynały się od godz.
8.30 i trwały do 11.30. Potem
cześć dzieci szła do domu,
a część do kantyny tzn. świetlicy,
gdzie jadły obiad i miały czas
wolny. Ja i mój brat udawaliśmy się
do domu, a potem wracaliśmy do
szkoły na 13.30 i byliśmy tam do
16.30.

Oczywiście uczyliśmy się w języku angielskim.
Program nauczania nie był trudny, więc nie miałam
z nim problemu, ale siedziałam w szkole do 16.00, a
potem w domu musiałam odrabiać zadania. Szkoła
była nowa, dopiero się organizowała, więc nie było
wycieczek oraz imprez. Nie obyło się bez prezentacji
uczniów na apelu.
Nina Czeluśniak

Nina

Szkoła w Sheffield

Każda klasa miała swoją salę, w której się uczyła. Mieliśmy dodatkowe
zajęcia plastyczne, kucharskie i sportowe. Rzadko dostawaliśmy zadania
do domu, nigdy na weekend! Nie nosiliśmy książek, zostawialiśmy je w
sali, gdzie każdy miał swoje biurko. Na lekcjach było cicho. Mieliśmy
jeden sprawdzian w miesiącu. Nie było ocen takich jak w Polsce, tylko
literki: A, AR, ECA i NA – najgorsza. W czasie lekcji była 1 przerwa ok.
10.00, a potem o 15.00.
Pamiętam jak uczyliśmy się piosenek korsykańskich, które śpiewaliśmy
na głównym placu w Sartené.

W okresie letnim chodziliśmy na basen, a w zimie na łyżwy. Lekcje
odbywały się w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. Środa była
wolna. Uczyliśmy się 6 tygodni, a potem były 2 tygodnie wolnego – tak
przez cały rok. Nie było żadnego oficjalnego rozpoczęcia roku, po prostu
przychodziliśmy w pierwszy poniedziałek września i od razu były lekcje.
Szkoła kończyła się przeważnie 8 lipca. Nie obowiązywał specjalny strój,
każdy ubierał się jak chciał, nie przebieraliśmy też butów.
Bardzo miło wspominam ten czas.
Nadia Jedynak
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Jak wygląda holenderska szkoła ?
Chcecie wiedzieć ?
Dostaniecie wiadomości z pierwszej ręki.
Kiedy byłam mała, mieszkałam z rodziną w
holenderskim mieście Eindhoven .Tam przez 4 lata
chodziłam do szkoły. Miałam szczęście, bo był to
nowoczesny budynek dopiero co otwarty, z piękną
stołówką, podziemną biblioteką i dużym placem
zabaw.
Rano na panią czekaliśmy przed budynkiem szkoły,
nawet jak była zima. Po dzwonku przychodziła pani i
szliśmy do szkoły. W klasie było około 30 uczniów,
dzieci pochodziły z różnych stron świata. W szkole
uczyły się dzieci od żłobka do liceum . Uczniowie
siedzieli w ławkach ustawionych w koło. Mogliśmy
się uczyć w języku holenderskim lub angielskim- ja
uczyłam się w angielskim. W szkole przebywaliśmy od
8:30 do 15:30, a czasem od 8:30 do 12:30, dlatego
nie mieliśmy zadań domowych. Najfajniejsze w tej
szkole było to, że mieliśmy bardzo dużo ciekawych
projektów np. dzień szalonych fryzur , pokazy
cyrkowe w szkole , degustacja potraw narodowych,
dzień sportu . Często wyjeżdżaliśmy na obozy
naukowe .

.

plan szkoły

.

Maja

Uczyliśmy się takich przedmiotów jak: literatura,
język niderlandzki, matematyka, zajęcia w bibliotece,
gimnastyka, zajęcia ogólnorozwojowe. Lekcje
najczęściej wyglądały tak, że zamiast pisać
w zeszytach, pisaliśmy na tabletach lub robiliśmy
karty pracy. Często siadaliśmy na dywanie i
rozmawialiśmy z nauczycielem. Do szkoły trzeba było
nosić tylko zeszyt do gramatyki, kartę płatniczą, by
móc coś sobie kupić w stołówce lub własne jedzenie i
pice z domu. Przerwy były godzinne: pół przerwy
zazwyczaj spędzaliśmy w stołówce, gdzie jedliśmy
nasze drugie śniadanie, a drugie pół na placu zabaw
lub w czasie deszczu w klasach . Nasza szkoła
mieściła się w kilku osobnych budynkach połączonych
podziemnymi
tunelami.
Mieliśmy
podziemną
bibliotekę, z której można było popatrzeć na
podwórko przez oszklony dach.
Podobała mi się ta szkoła, czasem fajnie jest
spróbować czegoś nowego. Ale nie ma co, szkoła
w Polsce też jest super!!!

nasza stołówka

Maja Pawłowska
nasza podziemna biblioteka

Maja
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HULAJ, HULAJ, HULAJNOGA!
Ostatnio bardzo dużą popularnością cieszy się jazda na hulajnodze. Osoby stawiające
na wygodę używają hulajnóg elektrycznych. Uczniowie klasy VI a również polubili to
urządzenie i trenują na hulajnogach wyczynowych różne triki.

Podstawową zaletą hulajnogi jest to, że jest
przyjazna dla środowiska. Można się na niej
przemieszczać swobodnie, nie straszne są korki.
Można ją wnieść do restauracji, sklepu. itp., gdyż
w 15 sekund można ją złożyć i schować do plecaka;
nie ma więc problemu z parkowaniem.
Co bardziej pomysłowi użytkownicy wykonują na
niej niemal deskorolkowe akrobacje. Z kolegami też
próbujemy swych sił w skateparku. Potrafimy już
zrobić takie triki:
Hop – klasyczny wyskok w górę, w którym oba kółka
powinny unieść się w tym samym czasie,
Fakie – obrót wraz z hulajnogą o 180 stopni. Stopy
nie powinny oderwać się od decka, zaś efektem
końcowym jest stabilna jazda tyłem,
Barspin – ręczny obrót kierownicy. Podczas wyskoku
należy obrócić kierownicę o 360 stopni i stabilnie
wylądować,
Grind – ślizg na krawędzi, który polega na
przejechaniu deckiem po po krawędzi murku, rampy,
lub poręczy i parę innych.
Jeśli zechcecie nas naśladować, PAMIĘTAJCIE, że:
nosząc kask i ochraniacze, chronicie swoje zdrowie!
Piotr Kozłowski

zawody

trener

Już we
wrześniu
zdobyliśmy
sportowe
trofeum.
Na zawodach
biegowych
byliśmy
najlepsi
wśród
uczniów
szkół
podstawowych
naszej gminy.
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hulajnoga

Ciekawostki
Jedne źródła twierdzą, że pierwsza hulajnoga
(oczywiście nie wyglądała jak ta dzisiaj!) została
skonstruowana w 1817 roku w Niemczech. Inni uznali,
że pierwszą hulajnogę wymyślił dopiero w 1897 roku
zaledwie piętnastoletni wówczas Walter Lines z
Wielkiej Brytanii.
W latach pięćdziesiątych XX wieku, hulajnoga była
bardzo popularna, została jednak później wyparta
przez deskorolki.
Japończyk Naoya Nishinaga, w wieku 19 lat
przemierzył na hulajnodze Japonię. Pokonał ponad
5 tysięcy kilometrów.
Hulajnogi elektryczne, podobnie jak segwaye czy
deskorolki elektryczne, w prawie drogowym zyskały
miano Urządzeń Transportu Osobistego, czyli UTO.
Wymagania techniczne dotyczące UTO: urządzenia
napędzane elektrycznie, maksymalna szerokość 90
cm, długość do 125 cm, maksymalna masa
urządzenie 25 kg, maksymalna prędkość do 25 km/h.

