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Na nastrojowe jesienne i zimowe
wieczory proponujemy Wam

najnowszą garść artykułów  :)

Wkrótce
świętujemy

Mikołajki - to
jeden 

z ulubionych
 dni w roku ....
Listy wysłane?

;)
Czy wiedzieliście,
że w Hiszpanii
Mikołajki obchodzi
się z 5 na 6
stycznia?
Wtedy prezenty
przynoszą trzej
królowie - Kacper,
Melchior i Baltazar.
Przed snem dzieci
zostawiają na
parapecie
marchewki dla
wielbłądów, którymi
podróżują mędrcy.
We Włoszech
prezenty pod
choinką zostawia
złośliwa czarownica
Le Befana - dla
niegrzecznych w
skarpecie jest
czosnek, cebula lub
popiół.... 

.
CZEKAMY NA BOŻE NARODZENIE !!!
Najbardziej popularną kolędą jest "Cicha
noc", znana na całym świecie,
przetłumaczona na 300 języków.
W różnych rejonach Polski są różne
zwyczaje związane z prezentami. Do
niektórych prezenty przynosi gwiazdor,
Mikołaj, gwiazdka, aniołek albo
Jezusek. Pierwowzorem Mikołaja był
biskup z Miry, rozdawał swój majątek
osobom ubogim i pokrzywdzonym.

.

.
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                WARTO OBEJRZEĆ
Nastała jesień – czas krótkich dni i
długich wieczorów. Co zrobić kiedy
dopadnie nas nuda, a przyjaciele nie mają
czasu na spotkanie? Najprostszym
rozwiązaniem jest film – ale nie byle jaki!
Co warto zobaczyć, abyśmy nie mieli
poczucia straty czasu?

Coś dla starszych… 
„PONAD WSZYSTKO” - film, który swoją
premierę miał w 2017 roku. Historia
oparta jest na powieści Nicoli Yoon.
Główna bohaterka – 18- letnia Maddy –
cierpi na rzadką chorobę: jej organizm nie
potrafi bronić się przed bakteriami
pochodzącymi z zewnątrz. 
Z tego powodu dziewczyna żyje
zamknięta w sterylnym domu,
zaprojektowanym przez jej matkę. Każdy
dzień wygląda tak samo. Wszystko
zmienia się, kiedy wprowadzają się nowi
sąsiedzi, a wśród nich – Olly, chłopak
zafascynowany Maddy i pragnący ją
poznać. Początkowo rozmawiają tylko
przez szybę, ale przestaje im to
wystarczać. Czy zaryzykują zdrowiem (i
życiem) dziewczyny, aby być razem?
Zobaczcie sami. Przekonacie się, że nie
wszystko jest takie, jakim się wydaje…

… i nieco młodszych 

„PADDINGTON”

Jeśli nie widzieliście jeszcze tego dzieła,
pora to nadrobić. Film ukazał się na
świecie w 2014 roku. 
Tytułowy Paddington to miś, którego dom
uległ zniszczeniu. Urocze stworzonko
postanowiło poszukać szczęścia w Anglii.
Na dworcu kolejowym na osamotnionego
Paddingtona natknęli się państwo Brown 
i postanowili go przygarnąć. 
Jak potoczą się ich losy? 
Czy od tego momentu ich spokojne życie
wywróci się do góry nogami? 
Przygotujcie się na śmieszne sytuacje,
ale i magiczne zdarzenia.

.
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Warto zwiedzić! BUŁGARIA 
Bułgaria to kraj bałkański usytuowany
w południowo-wschodniej Europie. Na południu
graniczy z Turcją oraz Grecją, na zachodzie 
z Serbią i Macedonią, natomiast na północy 
z Rumunią. Na wschodzie Bułgarię oblewają wody
Morza Czarnego. Polecam wycieczkę do Bułgarii.
Jest tam niesamowita plaża, ciepłe morze oraz
wiele atrakcji, które pozwolą miło spędzić
wakacyjny czas. Przedstawię Wam kilka z nich.

.

Słoneczny Brzeg
Jest to najbardziej znany i największy kurort na
wybrzeżu. Wyróżnia się bardzo długą plażą – ma ok.
10 kilometrów! Wzdłuż niej znajduje się ponad 600
hoteli i 400 restauracji.

Plovdiv - miasto 7 wzgórz
Warto odwiedzić zlokalizowany wśród malowniczych
wzgórz Płowdiw. To trzecie najstarsze miasto w
Europie. Jest to miejsce, które posiada ciekawą
historię. Przenikały się na jego terytorium różne
kultury. Ślady swojej obecności zostawili na jego
terenie Macedończycy, Rzymianie, Goci, Hunowie,
Turcy, Słowianie. Do dziś można tu podziwiać
zabytki z zamierzchłej przeszłości, tj. wciąż czynny
amfiteatr, stadion rzymski, starożytne ruiny, tureckie
łaźnie czy meczet. Kolejne płowdiwskie atrakcje to:
Cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny oraz Muzeum
Archeologiczne (fotografia poniżej).

Veliko Tarnovo
To niewielkie miasteczko znane jest z Twierdzy
Tsarevets, określa się je mianem „miasta carów”.
Budowla otoczona jest kamiennymi murami. Stara
część znajduje się na wzgórzach (foto poniżej).

Warna i Riwiera Bułgarska
Bułgaria ma swoją Riwierę. Na wybrzeżu Morza
Czarnego znajdziemy malownicze plaże, piękne
plenery i świetne warunki do uprawiania sportów
wodnych. W północnej części odnajdziemy spokój.
Natomiast stolicą rozrywkowej części wybrzeża jest
Warna – imprezowe i kulturalne centrum. Dodatkowo
można się tam przejść Aleją Kosmonautów,
gdzie pierwsze drzewo jodłowe zasadził nikt inny
jak Jurij Gagarin (fotografia po prawej). .

.
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Memownia klasy piątej

Koty to wiedzą, 
jak się ustawić…

Co nas śmieszy?

Jak wszyscy wiemy, pszczoły są
zagrożone wyginięciem…

Smutna prawda 
o rozpoczęciu tygodnia!

Grzybobranie w Polsce 
– co roku ta sama historia!

.

.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 4 11/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Ogryzek

Przykra 
rzeczywistość…

Punkt widzenia rodziców :D

Można „pochillować” 

Tak to wygląda 
u większości z nas.

.
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Halloween to bardzo ciekawe święto. Wywodzi się 
z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu
w ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz
obchodzono święto zmarłych.
Do Polski dotarło w latach 90. Symbolem święta jest
wydrążona i podświetlona od środka dynia 
z wyszczerbionymi zębami. Oprócz niej popularne są
motywy duchów, zombie, wampirów, czarownic, trupich
czaszek, nietoperzy, czarnych kotów itp. Świetną –
najbardziej popularną – zabawą jest „cukierek albo
psikus” - polega na przebieraniu się (np. za pająki,
duchy, czarownice, koty, króliki albo za co tylko innego
się chce) i chodzeniu od domu do domu mówiąc
„cukierek albo psikus”. Zwykle dostaje się cukierki, jeśli
nie, można zrobić drobnego psikusa. Inne pomysły na
spędzenie tego dnia to dekorowanie domów, oglądanie
różnych filmów, np. horrorów i wszystko co kojarzy się
ze strachem.
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NASZE PASJE - JEŹDZIECTWO KONNE

Ogólne informacje - geneza  Jeździectwo to dziedzina sportowa, która liczy sobie niemało lat. Już 
w starożytnym Rzymie istniał zawód nauczyciela jazdy konnej nazywany epuisones, tam też uczono
powożenia. Popularne były wyścigi powozów organizowane w hipodromach. W starożytnej Grecji był to plac o
zarysie wydłużonego prostokąta, zakończony z węższych stron półokrągło pełniący funkcję toru wyścigowego
dla koni i rydwanów. Współczesne jeździectwo: dziś ten sport wygląda nieco inaczej. Współczesne formy
sportu konnego to: wszechstronny konkurs konia wierzchowego, ujeżdżanie, woltyżerka, rajdy długo i krótko
dystansowe, para jeździectwo. becnie wyróżniamy też 3 typy koni:
–  gorącokrwiste: mają cechy konia sportowego żywy temperament oraz lekką budowę ciała, są energetyczne
przystosowane do pracy w szybkim ruchu;
–  zimnokrwiste: spokojne, robocze konie wykonujące prace, mające potężną budowę, grubą sierść 
i polowy chód;
–  kuce: mające maksymalnie 149 cm wysokości, użytkowane są jako konie wszechstronne: przy hipoterapii,
transporcie, w rekreacji oraz rajdach konnych.
Osiągnięcia Polaków Ostatnim jeździeckim mistrzem Polski w skokach przez przeszkody od trzech lat jest
Wojciech Wojcianiec na koniu Chintablue. A mistrzynią Polski została Julia Nowak w 2019 r. w jeździe
westernowej (to styl jazdy konnej wywodzący się z potrzeby użytkownika koni przez mieszkańców Ameryki
podczas pracy na farmach i ranczach).
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Kraina o nazwie Nether,
czyli piekło.

Portal, czyli tzw. 
wejście do Endu.

NASZE PASJE      

Stwórz swój nowy świat – „Minecraft”

Minecraft to płatna gra o charakterze podróżniczo przygodowym, przeznaczona od 7 lat. Pozyskujemy w niej
surowce, budujemy, dbamy o przetrwanie postaci, walczymy z przeciwnikami i zwiedzamy różne światy.
 Celem  gry jest dotarcie do Endu i pokonane smoka. Aby wejść do tego świata musimy przejść przez portale,
które sami tworzymy. W tym czasie wykonujemy różne misje, np. zabicie Blazze, czyli jednego z potworów.
Uważam, że jest to bardzo interesująca gra, ponieważ można uwolnić wodze fantazji. Przeżywamy różne
przygody w magicznym świecie. Jest to również dobry sposób  na spędzanie wolnego czasu oraz integrację  ze
znajomymi, którzy w nią grają. Polecam wszystkim!

. .. .
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NASZE PASJE Ciekawostki o rakietach!
Rakieta to pojazd latający, napędzany silnikiem rakietowym, służący do
lotów kosmicznych. Głównymi jej elementami poza ładunkiem są:
kadłub, silnik rakietowy, zbiornik materiałów pędnych do silnika, czasami
układ kierowania oraz aparatura rakietowa.
Prototypem współczesnych rakiet były rakiety prochowe, najwcześniej
używane w Chinach w XIII wieku. Miały one postać strzał zapalających
zbudowane z rurek wypełnionych prochem. Początkowo używano je
jako fajerwerki środki sygnalizacyjne. Szybki rozwój techniki rakietowej 
i astronautyki nastąpił dopiero w XX wieku. Rakieta leci z prędkością 7,9
km /s, to znaczy, że w sekundę pokonuje prawie 8 kilometrów.
12 kwietnia 1961 roku odbył się pierwszy lot człowieka w Kosmos.
Pierwszym kosmonautą był radziecki astronauta Jurij Gagarin. Jego
misja o nazwie Wostok I rozpoczęła się 12 kwietnia o godzinie 6.07 
i zakończyła się tego samego dnia o 7.47. Od tego czasu w przestrzeni
kosmicznej znalazło się 569 osób. Pierwszym Polakiem w kosmosie był
Mirosław Hermaszewski w 1978 roku. Kolejnym astronautą możesz
zostać Ty!
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NASZE PASJE
ROBLOX - PLATFORMA GIER

Roblox to darmowa, internetowa platforma edukacyjna. Powstała 
w 2006 r., a jej twórcą był David Baszucki. Za pomocą aplikacji „Roblox
Studio” można stwarzać dowolne gry (uczestnicy kształtują przedmioty,
miejsca akcji i udostępniają własne mapy, które są zbudowane z bloków
przypominających klocki Lego) lub grać w te, utworzone przez innych
użytkowników.
Według mnie najbardziej interesujące gry, które możemy tam znaleźć to
„SZCZĘŚLIWE BLOKI’’ i „BIG PAINTBALL’’! „Szczęśliwe bloki” to
symulator, gdzie użytkownik otwiera pudełka, w których są różne
przedmioty, np. miecz. Dzięki niemu można stoczyć walkę. Natomiast
„Big Paintball” to gra wojenna, w której zdobywa się arsenał i walczy 
z wrogami.

. .
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