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 Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej 
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wystawę: Niesamowity świat zwierząt . Autorki: Ala 
Budzińska, Madzia Gawlik, Marysia Manys kl.4b       
                                                                                     
                  

3 listopada nasza klasa (4b)
wybrała się na wycieczkę do
Uniwerstytetu Jagiellońskiego.

Ciekawostki o
zwierzętach:

Oglądaliśmy
eksponaty zwierząt
oraz  szkielety
ludzi. Pani
przewodniczka
opowiadała nam o
ciekawostkach na
temat wystawy.
Uniwersytet jest
duży i ma trzy

piętra. Zwierzęta
były wypchane, ale
prawdziwe i to było
bardzo
interesujące. Na
końcu zwiedzania
mieliśmy czas na
robienie zdjęć
eksponatom. Gdy
wchodziliśmy

do środka 
budynku,
widzieliśmy układ
słoneczny i opisy
planet. Ta
wycieczka była
bardzo ciekawa i
pouczająca.         

1. Samiec pingwina,
jeśli chce z samicą 
być na zawsze,
daje jej kamyczek
na znak miłości.
Para pingwinów jest
ze sobą do końca
życia.                     
 2. Niedźwiedzie
polarne mają tak
naprawdę
przeźroczyste futro,
tylko przez słońce

wydaje nam się, że
jest białe, a skórę
mają czarną.  3.
Niektóre motyle,
broniąc się przed
zagrożeniem,
rozkładają skrzydła
i wtedy wyglądają
jak sowy,  ponieważ
mają takie wzory.
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 Wycieczka do CEP Uniwersytetu  Jagiellońskiego 

Podstawowe
informacje o
Centrum:
Centrum
Edukacji
Przyrodniczej
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
(CEP) jest
jednostką
pozawydziałowąw
której zostały
zebrane zbiory
przyrodnicze
przechowywane
uprzednio

w Instytucie
Zoologii i Badań
Biomedycznych,
Instytucie Nauk
Geologicznych i
Instytucie
Botaniki.
Jednostkami
sprawującymi
bezpośrednią
opiekę nad
zbiorami były:

Muzeum
Zoologi-
czne UJ(ul.
Ingardena
6),

Muzeum
Geologi-
czne UJ
(ul.
Oleandry
2a),
Muzeum
Paleobotaniczne
UJ (ul.
Kopernika
27)
Muzeum
Antropologiczne
przy
Zakładzie
Antropologii

UJ (ul.
Gronostajowa 
Źródło: https://cep.uj.edu.pl/centrum/historia

Dla nas trzech
było to bardzo
ciekawe,
ponieważ
dowiedzieliśmy
się dużo rzeczy
o zwierzętach,
nawet o tych, o
których nie
mieliśmy
wcześniej
pojęcia. Pani
przewodniczka
opowiadała o
każdym
zwierzęciu

bardzo
szczegółowo.
Dlatego na
końcu było
odrobinę nudno,
ale to tylko
nasze odczucie.
Całe muzeum
robiło wielkie
wrażenie.    

.

Ciekawostki o zwierzętach część2 
1. Kozy to pierwsze zwierzęta,
którymi ludzie opiekowali się ponad
900 lat temu.                      2. Jeśli
ślimak straci oko, potrafi je
zregenerować, dlatego jest
specjalistą w tym temacie.          
3. Słoń nie potrafi podskakiwać.     
4. Szympanse są bardzo
inteligentne, potrafią rozmawiać,
modulować głos i używać mimiki.
Wykorzystują często różne gesty,
aby pokazać swoje zamiary.       
5.Motyle to bardzo piękne owady;
jest ich około 150 tysięcy
gatunków, z czego w Polsce jest
tylko 3 tysiące .        

 W muzeum znajdowały się eksponaty zwierząt. Między innymi: dzikie koty, owady, ssaki, płazy, szkielety ,
dzikie zwierzęta, zwierzęta z rodziny psowatych, kopytne itp. �������������                                                                   
                                                                                                                           Oglądaliśmy też szkielet wieloryba,
który zrobił na nas ogromne wrażenie. Zdjęcie poniżej.  

.
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Kula śnieżna

Przygotuj: słoik,
modelinę,
brokat, kulki
styropianowe
lub zmielony
kokos (albo
wszystko
naraz), wodę.

Jak zrobić: nalej
do słoika wodę
(i coś, co ją
zagęści, by
woda

nie przelewała
się tak szybko,
ale jak ktoś nie
chce, to nie
musi)  tak, żeby
był prawie
pełny; do słoika
z wodą wsyp
brokat, kulki
kokos, co tam
chcesz. Na
wewnętrznej
stronie pokrywki
słoika ulep z
modeliny 
Mikołaja,

choinkę - co ci
przyjdzie do
głowy i upiecz
te
rzeczy, zamknij
słoik i gotowe!

Artykuł
napisały: Zofia
Niestrój,
Małgorzata
Knapczyk i
Oliwia
Pawlusińska. 

Zapraszamy do
czytania! 
czytania!

�����

Eko-bombka     
                         
Przygotuj: biały
płynny klej,
brokat, zepsutą
żarówkę,
pędzel. 

Jak zrobić:
nałóż pędzlem
klej na żarówkę,
następnie posyp
ją brokatem. 

                     
                           

                           
                           
   

Łańcuch świąteczny

Przygotuj: papier kolorowy,
nożyczki, klej

Jak zrobić: potnij papier na paski;
następnie weź jeden pasek, sklej
dwa jego końce tak, by powstało
kółko i zrób ze wszystkich pasków
łańcuch.

�������

Do zrobienia     
                 
- Łańcuch na
choinkę             
- Eko-bombka
- Kula śnieżna
- Makaronowy
łańcuch
- Kolaże
świąteczne 

.

.

���  Ozdoby Świąteczne DIY, czyli zrób sam ozdoby   na
choinkę

.

.
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Dekoracje świąteczne DIY (zrób to sam)
                               ������

Artykuł
napisały: Zofia
Niestrój,
Małgorzata
Knapczyk i
Oliwia
Pawlusińska.

Zapraszamy do
czytania!  

Zbliżają się
święta, czas
więc zadbać o
dekoracje, które
ozdobią nasz
dom podczas
Bożego
Narodzenia...

Makaronowy łańcuch:
Przygotuj: makaron, kokardki, klej biały w płynie, brokat.

Jak zrobić: ugotuj makaron, żeby był lekko miękki; zszyj go nitką, 
posmaruj go klejem,  posyp brokatem i spryskaj sprejem do włosów.

����������

W naszym artykule dowiecie się
jak zrobić m.in.:
- łańcuchy na choinkę,
- kolaże świąteczne,
- EKO-bombki 
- kulę śnieżną 
- Makaronowy łańcuch
Czas zacząć przygotowania do
świąt!�
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 Zwyczaje bożonarodzeniowe w innych krajach

  FRANCJA   AUSTRIA

Każdy wie, że
w Polsce na
święta ubiera
się choinkę i je
karpia, ale
obyczaje w
innych krajach
mogą być
zupełnie inne.
Postaram się
przedstawić
najciekawsze z
nich.

Francuzi nie mają
Wigilii. Święta
obchodzą 25
grudnia.
Serwowany jest
wtedy indyk
 nadziewany
kasztanami.We
Francji dzieci
wierzą, że
prezenty przynosi
im mały Jezus –
wkłada je do
bucików.

Równo o 17.00
w austriackich
domach
rozbrzmiewa
dzwonek.
Oznacza on
rozpoczęcie
świątecznej
kolacji. Austria
jest ojczyzną
jednej z
najpiękniej-
szych kolęd na
świecie “Stalle
Nacht, heilige
nacht” (Cicha

noc, święta
noc).

„Jingle Bells”
zostało
napisane na
Święto
Dziękczynienia,
nie na Boże
Narodzenie.
Piosenka
została
napisana w
1857 roku.

  HISZPANIA

Obchody świąt w Hiszpanii
rozpoczynają się również
stosunkowo wcześniej, bo już 8
grudnia. Wraz z dniem święta
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, w
Sewilli odbywa się widowiskowa
ceremonia Baile de los Seises.
Na ulicach odbywają się w tym
czasie tańce w rytm
tamburynów, grzechotek i
kastanietów.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 2 12/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plKropek

Autorką
naszych
komiksów jest
uczennica klasy
5d Hanna
Zając. Hania nie
tylko ładnie
rysuje. Jest też
utalentowaną
poetką i pisarką.
Również

dużo czyta. W
naszej gazetce
będzie
zamieszczała
recenzje
ulubionych
książek dla
dzieci.
Gorąco
zachęcamy do
czytania
tekstów Hani.

W następnym
numerze
przeczytacie
artykuł na temat
serii "Dziennik
cwaniaczka"
Jeffa Kinneya.

Poznajcie
najpopularniejsze
komiksy dla
dzieci. 
Na pewno już
znacie kultową
serię Janusza
Christy: "Kajko
i Kokosz". O
tych dzielnych i
komicznych

wojach
słowiańskich
czytaliście w
czwartej klasie,
bo lekturą
obowiązkową
jest: "Kajko i
Kokosz. Szkoła
latania".
Pierwszy zeszyt
ukazał się w

1972 r.
Wszystkich
tomów jest 14.
Ukazywały się
do r. 1990. Na
Netflixie powstał
serial
animowany.

..

.

.
..

.

.
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                        Mikołaj Janeczek
    Jakie są plusy i minusy czytania książek?

Plusy czytania
książek

Porady dla
czytelników

Ten artykuł
zachęci cię do
czytania
książek!
Przeczytaj i się
przekonaj! 
Książki to
ogromne zbiory
wiedzy, które
czekają na
przeczytanie!
To naprawdę
dobra sprawa!

-Książki to
ogromne
źródło wiedzy.

-Poprzez
czytanie książek
uczysz się
ortografii. 

-Wzmacniasz
też swoją 
wyobraźnię.

Ciekawostka:
Ponad
63% Polaków,

w ciągu
roku nie
przeczytało
żadnej książki.

Ponad 40%
Polaków czyta
w ciągu roku
przynajmniej
jedną książkę.

Z czytania
czerpiemy
same korzyści! 

-Dobrze jest 
znaleźć sobie
wygodną
pozycję do
czytania i
trzymania
książki. Ręce
bolą od zbyt
długiego
trzymania.

-Nie
zaznaczajcie
miejsca, w
którym
skończyliście

czytać,
zagiętym
rogiem kartki. 
Wtedy
niszczycie
książkę.
Zamiast tego
używajcie
zakładek.

-Warto czytać
regularnie po
20-30 minut 
dziennie.

Opłaca się!

Pozwólcie, że
przywołam
jeden z cytatów
Cycerona:

Pokój
bez książek
jest jak ciało
bez duszy
---------------------
(Cyceron to
jeden ze
słynnych
filozofów)
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  Co zmienić, a co dodać w naszej szkole?
Antoni Strusiński   klasa 5d

Tłumy w
szatniach  

 Sklepik - kolejki

Nasza szkoła
ma już 27 lat,
więc zrozumiałe
jest, że wiele
rzeczy wymaga
renowacji albo
kolejnego
remontu. W tym
artykule
postaram się
przedstawić
problematyczne
kwestie w
szkole.

Szatnie
basenowe i te
na wejściu do
szkoły to na
pewno duże 
problemy, które
powinny zostać
rozwiązane
chociaż w
małym stopniu.
Na początku
może omówmy
basen - jest to
fajna atrakcja,
ale jak na
szkołę, gdzie

jest bardzo
dużo uczniów,
szatnie są dużo
za małe. Nie
dość, że trzeba
długo czekać na
przebieralnie, to
jeszcze trzeba
czasami
czekać, aż
zwolni się jakaś
szafka. A co do
szatni na
wejściu, to 

jest tam za mało
wieszaków i za
mało miejsca.
Według mnie
taka szatnia jest
dla 7 - 10 osób
bez bardzo
dużego tłoku, a
kiedy boks jest
dla 2 klas, czyli
dla 50 osób, to
dopiero jest tłok.
Sklepik jest
takim miejscem,
którego może
lepiej

nie zmieniać,
ale na pewno
trzeba go
powiększyć.
Jego gabaryty w
porównaniu do
ilości uczniów,
która się tam
znajduje, są
naprawdę małe.
Często kolejka
stoi poza
drzwiami.

W szkole jest
też wiele rzeczy
do naprawienia
np. dziury w
ścianach czy
popisane ławki i
krzesła, ale na
początku warto
skupić się na
dwóch
problemach,
które opisałem
poniżej.
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 Szafki w naszej szkole - zawsze gorący temat! 
                    Maciek Borecki kl.4b

.

Kody w szafkach�  Karteczki z       
 zadaniami�

Mamy bardzo
fajne szafki, ale
uwaga, inni
uczniowie je po
prostu niszczą
lub się do nich
włamują.
Widać, że robią
to na tajniaka.
Raz widziałem,
że jakiś typek
wpisuje różne
kody do mojej
szafki�.

Są dwie panie,
które potrafią
zmieniać kody
w szafkach.
Pani od muzyki
Beata Bylina i
pani od
przyrody
Agnieszka
Wywiał. Można
je spotkać w
pracowniach
tych
przedmiotów:
23A i 24A.
Praktycznie

codziennie ktoś
prosi którąś
panią, żeby
otworzyła mu
szafkę, bo
szafki po prostu
się blokują albo
ktoś zmienia
kod. Ja też
miałem taką
sytuację, że
musiałem
poprosić panią
o pomoc�.

Czasami inni
uczniowie
podrzucają
różne karteczki
z zadaniami. Do
mojej szafki raz
taką wrzucili.
Przeczytałem i
zobaczyłem
zadanie. Moje
zadanie było
takie, że
musiałem
wykonać 15
pajacyków.
Mówię tak: ee

tam, co mnie to
obchodzi . 
Jak widzicie,
szafki budzą
wiele emocji!
Przede
wszystkim
jednak są
bardzo
przydatne. Nie
trzeba dźwigać
książek w
tornistrach��.

Musiałem jakoś
zareagować i
powiedziałem
to pani.
Nauczycielka
dość szybko
zwróciła na to
uwagę�.

.
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                             Maks Kubis
    Wycieczka 4b do Muzeum Etnograficznego

Cynober to
odcień czerwieni

 na naszej fladze

W dniu
18.11.2021.
pojechaliśmy
tramwajem do
Muzeum
Etnograficzne-
go, które
znajduje się na
Placu Wolnica.
To były
warsztaty: Jaki
znak twój?

Dowiedzieliśmy
się, jak ludzie z
Małopolski żyli
dawniej. Były
tam modele
domków, stroje
ludowe. Nawet
siedzieliśmy w
zrekonstruowa-
nej izbie starej
chaty! Pani
przewodnik
opowiadała nam
różne
ciekawostki,
które

były bardzo
zaskakujące
np.: że dzieci w
naszym wieku
dawniej spały
na podłodze!
Była też część
warsztatów  o
fladze Polski -
przewodnik
opowiadał nam
o różnych
odcieniach
czerwieni i jaki 

znajduje się na
naszej fladze.
Na koniec
poszliśmy do
sali, gdzie
robiliśmy
własne
przypinki do
bluzy. Bardzo
zaciekawił mnie
sposób robienia
ich. Pani miała
specjalną
maszynę do
robienia
przypinek.

Było to bardzo
stare
urządzenie, ale
mnie się bardzo
spodobało.
Każdy zrobił
plakietkę z tym,
co go
interesuje; ja
zrobiłem:
Mickey Mouse,
piłkę i flagę
Polski. Były to
bardzo ciekawe
zajęcia.��

1

Mnie
najbardziej
podobało się
robienie
przypinek w
barwach
narodowych.
Każdy zabrał
sobie plakietkę
do domu.
Bardzo lubię
takie muzea jak
to.��

1
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Mamy laureatkę Małopolskiego Dyktanda
Niepodległościowego!

  To Zofia Niestrój z klasy 4b W kategorii klas
4-6

DyktandoNiepodległościowe
to bardzo
prestiżowy
konkurs, który
jest
organizowany
od 2013 r. Jego
celem jest
przybliżenie
uczniom historii
współczesnej
Polski oraz
przybliżenie
zasad pisowni
języka
ojczystego.

W ten
szczególny
sposób
obchodzimy
Święto
Niepodległości.
Konkurs
odbywa się w
dwóch etapach,
a jego finaliści
otrzymują m.in.
2 punkty w
rekrutacji do
szkoły średniej.

Zosia znalazła
się w
zaszczytnym
gronie 22
laureatów, a
zmierzyła się z
dużą
konkurencją, bo
samych
finalistów było
ponad 200.
Zarówno w
szkolnym jak i w
wojewódzkim
etapie
uczennica

uzyskała ponad
90% punktów.
To świetny
wynik,
zważywszy, że
stopień
trudności
dyktand jest
bardzo wysoki,
a Zosia była
najmłodszą
uczestniczką.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 2 12/2021 | Strona 12  
www.juniormedia.plKropek

                      Maks Kubis i Marcel Kuś kl.4b
                           Fabryka sucharów

2. Co mówi
terrorysta do
dziecka? 
Wysadzę cię
pod szkołą.
1. Jak się
nazywa samolot
który przewozi
owce?
Transportowiec.
                           
  Inne suchary:
Na czym śpi
świnia? Na
boczku�         
 Jak się nazywa

przesolona
firanka?
Zasłona�
Jak się
nazywają osy,
które oszukują?
Cheatosy� 
  Jaka jest
ulubiona
słodycz
człowieka, który
lubi sam siebie?
Lubisie  ��         
                           
 

Żeby zrobić
suchara,
potrzebne jest
słowo, które
albo ma dwa
znaczenia, a w
ostateczności
można 
połączyć dwa
słowa ze sobą
np: po co
ubezpieczyciel
idzie do lasu?
Polisa .
Żarty to już
dłuższe formy

wypowiedzi i
najczęściej są
one o Jasiu.
Czasami żarty i
suchary
poprawiają nam
humor, gdy
jesteśmy
smutni, więc
czasami warto
wejść na stronę
internetową z
żartami i się
nieźle
uśmiać.

          Top 10 sucharów
 10. Co mówi kurczak do
kurczaka? Ale nam się upiekło�
9.Dlaczego kura nie przeszła przez
ulicę? Bo nie miała jaj�
8. Co mówi lustro do lustra?
Przepraszam, odbiło mi się
7. Co robi kucharz, gdy go
atakują? Wzywa posiłki�
6. Kucharz przychodzi do lekarza i
mówi: widzę tylko na jedno oko -
lekarz: a na drugie? Kucharz:
surówka, ziemniaki i schabowy�
5. - Dzień dobry, do czego służą
okulary?-- Do widzenia�
4. Dlaczego lody się topią? Bo nie
umieją pływać� ♀ ️
3.Dlaczego w kosmosie nie ma
dobrych imprez? Bo nie ma
atmosfery.

Żarty i suchary są bardzo potrzebne  naszemu
organizmowi, ponieważ wywołują one produkcję
endorfin, które potrzebne nam są w prawidłowym
funkcjonowaniu�����������
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   Świąteczna praca plastyczna Święta są
wspaniałe!!!

Jednak czasami
niektórzy
zapominają o
radości z
dawania i
jedyne, co
chętnie robią, to
przyjmują od
kogoś prezent:(
Przy tym chcę
tu poruszyć
temat, że
jednak fajnie
jest zobaczyć
na twarzy
kogoś,

kogo
obdarowaliśmy
prezentem,
uśmiech :) Też
o wiele fajniej
jest, kiedy
obdaruje się
kogoś ręcznie
przez siebie
zrobioną rzeczą.
Zamiast czegoś
ze sklepu,
można samemu
coś zrobić :)

By zrobić tę
pracę
plastyczną,
trzeba
przygotować:
dowolnego
koloru kartkę
A4, klej, watę i
coś do
rysowania. Na
początku trzeba
wziąć kartkę i
odrysować na
niej swoją rękę.
Na odrysowane
na kartce palce

przykleić watę,
tak, by
wyglądało to jak
broda św.
Mikołaja.
Następnie
przykleja się
zrobioną z
papieru
kolorowego
czapkę na
przeciwną
stronę ręki.
Dorysowuje się
oczy i buzię.
Gotowe!

.

       Uwierz w swoje umiejętności plastyczne:))
                               Ida Wyrostek kl.4b

.
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Każdy piątek
jest dniem bez
mundurka.
Można wtedy
założyć
kolorowy strój.
W piątek przed
mikołajkami
dzieci założyły
świąteczne
stroje.

Obok zdjęcie
czwartoklasi-
stek, które
przebrały się za
zwierzątka na
lekcję przyrody
organizowaną
przez panią
Karinę Skalską
- Kwak. Urocze
zwierzaczki!

.

.

.

Świąteczny
czas w
szkole
to niezwykły
nastrój
związany z
przygotowaniami
do mikołajek i
do 
Świąt Bożego
Narodzenia.
W salach
ubieramy
choinki, by św.
Mikołaj 6
grudnia miał
stosowną
oprawę i
świąteczny
klimat.

Matematyczny kalendarz adwentowy
Konkurs w dwóch kategoriach:
- dla uczniów kl. 4-6
- dla uczniów kl. 7-8.
Zadania codziennie od 1 grudnia
do świąt publikuje i ocenia
klasa 8b pod opieką wychowawczyni
Pani Marleny Pietrzyk.
Świetny pomysł!

.

.

.


	Makaronowy łańcuch:
	Francuzi nie mają Wigilii. Święta obchodzą 25 grudnia. Serwowany jest wtedy indyk  nadziewany kasztanami.We Francji dzieci wierzą, że prezenty przynosi im mały Jezus – wkłada je do bucików.
	Obchody świąt w Hiszpanii rozpoczynają się również stosunkowo wcześniej, bo już 8 grudnia. Wraz z dniem święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Sewilli odbywa się widowiskowa ceremonia Baile de los Seises. Na ulicach odbywają się w tym czasie tańce w rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów.
	Równo o 17.00 w austriackich domach rozbrzmiewa dzwonek. Oznacza on rozpoczęcie świątecznej kolacji. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniej-szych kolęd na świecie “Stalle Nacht, heilige nacht” (Cicha
	noc, święta noc).
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