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Numer 3 01/21

    Upragniona wiosna 
        już się zbliża :)

   Z okazji Dnia Kobiet 
  - spełnienia marzeń!

 ;)   "Zima jest piękna do pewnego   
         stopnia  .... Celsjusza" 
            (Tadeusz Gicgier)

-

   
   Napełnijmy się     
     pozytywną       
 energią, każdego   
dnia odnajdujmy     
 motywację do         
  działania!

      Czerpmy           
    przyjemność 
  z ruchu - niech     
   sport stanie się   
    sposobem na     
          życie.

         W tym    numerze     nowe       działy!

      W jednym 
     z artykułów  
       poznacie           
       miejsce, 
       z którego 
       pochodzi 
          jedna 
      z naszych 
           Pań 
    nauczycielek :)

           
             „Gdzie kwitnie kwiat – 
                 musi być wiosna, 
              a gdzie jest wiosna – 
         wszystko wkrótce rozkwitnie.”
     
                            Friedrich Rückert

      Polecamy
         gorąco
     oddanie się       
        lekturze 
      kolejnego           
     wydania 
         naszej 
         gazetki 
     w wiosennej       
     odsłonie ...
     

-
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       STREFA KULTURY - WARTO OBEJRZEĆ

`

`

`

    Czy wierzycie w prawdziwą przyjaźń między psem a człowiekiem? Jeśli tak, ta amerykańska propozycja
filmowa z 2019 roku jest dla Was obowiązkowa. Jeśli nie, również warto ją zobaczyć, być może przekonacie
się, że taka więź istnieje…
    Film O psie, który wrócił do domu to typowe kino familijne. Opowiada o Belli, która nie miała łatwego
początku życia: jej psia matka została uprowadzona przez hycla i Bella wychowywała się w otoczeniu kotów. Po
przygarnięciu przez młodego człowieka – Lucasa, zaznaje ogromnego szczęścia. Niestety nic, co dobre, nie
trwa wiecznie… Bella, na skutek niefortunnych zdarzeń i obowiązujących przepisów, zostaje rozdzielona ze
swoim właścicielem. Pies bardzo cierpi… 

    Jak wskazuje tytuł i jak łatwo możecie się domyślić, Bella postanawia wrócić. Wybiera się w drogę liczącą
ponad 600 kilometrów, aby ponownie zobaczyć człowieka, którego kocha. Oczywiście, podczas niełatwej
wędrówki spotkają ją liczne przygody, m. in. poznaje niezwykłych ludzi, wnosząc w ich życie odrobinę radości,
wychowuje zamieszkujące góry lwiątko. Nie obejdzie się również bez niebezpiecznych wydarzeń. 
Czy psu uda się przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu? Czy będzie jej dane odnaleźć i zostać już na
zawsze z Lucasem? Odpowiedzi na te pytania odnajdziecie w filmie…

`

`

`
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     STREFA KULTURY - WARTO PRZECZYTAĆ

`

       
       Ktokolwiek widział,     
       ktokolwiek słyszał,     
          ktokolwiek wie...
   ... czyli co poleca Wam   
          Pani Danusia :)

     Jest rok 999. Na dworze Bolesława Chrobrego szczęśliwe
dzieciństwo spędzają Bezprym i jego młodszy o 4 lata brat Mieszko.
Zgodnie z ówczesnym prawem dziedziczenia, to Bezprym starannie
przygotowywany jest do objęcia tronu. 
     Jak to się więc stało, że władzę przejął  ten, któremu wróżono
karierę duchowną? Czy to zbieg okoliczności, intryga, złośliwość
losu, a może za tym stoi ktoś, kto umiejętnie sterował
poczynaniami króla Bolesława?
      Jeżeli masz w sobie żyłkę detektywa, lubisz zagadki i mroczne
tajemnice, sięgnij po książkę Grażyny Bąkiewicz!

-



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 3 02/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plOgryzek

           
          OBIEŻYŚWIAT - ZAPRASZAMY DO SZYDŁOWA

`

     Szydłów to miasteczko położone w województwie świętokrzyskim, zaledwie 2 godziny drogi od Krosnej.   
Miejscowość ta posiada bogatą historię sięgającą czasów średniowiecza. Było to miasto królewskie, gdzie
jedną z siedzib miał król Kazimierz Wielki, o którym mówimy, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił
murowaną”. Miejscowości strzegł zamek oraz wysokie i grube mury z trzema bramami. Do dziś zachowała się
znaczna część tych budowli, choć brama pozostała tylko jedna (Krakowska). Zamek pełnił funkcję rezydencji
królewskiej, w późniejszym czasie przekształconej w warownię.  Ważnym ówczesnym aspektem było też
położenie miasteczka, przez które przebiegał szlak kupiecki (Kraków – Sandomierz). Wiąże się z tym lokalna
legenda dotycząca nazwy miejscowości. Otóż w okolicy w grocie mieszkał budzący strach zbój Szydło.     
Rabował on wiezione przez podróżnych i handlarzy kosztowności, które ukrywał w miejscowych jaskiniach.
Pewnego razu banda Szydły napadła na orszak królewski. Wywiązała się walka między zbójami i wojami króla.
Władca klęknął, zaczął się modlić i obiecał, że jeśli Bóg przyniesie im zwycięstwo, wybuduje w tym miejscu
kościół. Tak się stało. Pokonany zbój wskazał, gdzie ukrył zrabowane dotąd bogactwa, a król kazał za nie
wybudować kościół i założyć osadę, którą od imienia zbója Szydłowem nazwano. Szydłów posiada wiele
zabytków. Poza wymienionymi murami obronnymi, zamkiem, Bramą Krakowską, można zobaczyć także gotycki
Kościół św. Władysława, romańską dzwonnicę, gotycki Kościół pw. Wszystkich Świętych, odbudowane ruiny
szpitala Świętego Ducha, synagogę z późnego renesansu, Skarbczyk.

`
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            GALERIA 
          WYDARZEŃ

` `

`

`

` `

`

`
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`

`

`
`
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              CYTATY
         ZŁOTE MYŚLI

      Najlepsze cytaty 
             z książki 
        „Mały Książę”

`

„Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym
światem.”

„Idąc prosto przed siebie nie można zajść za daleko.”

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.”

„Zamiast tępić zło lepiej jest szerzyć dobro.”

„Zarozumialcy słyszą tylko to, co chcą usłyszeć.”

„A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: Dobrze widzi się tylko
sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…”
„Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania
przyjaciela.”

`
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                 POZYTYWKA - UŚMIECHNIJ SIĘ

`

`

`

          "Najbardziej straconym dniem jest ten, 
                     w którym się nie śmiałeś".
                                             /Nicholas Chamfort/

`

`

`
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                          LEKSYKON UCZNIA     
                                        FAKTY

` `
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             ENGLISH 
            QUIZ TIME

`

`

`
`

`

`

           Pora na konkurs dla naszych Uczniów  ;)
Propozycja dla klas 1-3:
Młodsi Uczniowie powinni odgadnąć treść rebusów.
Propozycja dla klas 4-8:
Starsi układają własne rebusy (5 pomysłów).
Rozwiązania bardzo proszę przesłać do końca marca
do nauczyciela języka angielskiego 
(przez Librus lub platformę Teams).
          W kwietniu odbędzie się losowanie nagród !!!
                             Zapraszam serdecznie!

`

`

`
`

`

`
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