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  Co robić w ferie?  Różne sporty zimowe 
                                                             Alicja Budzińska 4b

Chyba każdy  z nas lubi ferie zimowe. W tym artykule dowiesz się, co robić w ferie i nie będą to tylko
sporty zimowe. Są tu również pomysły zajęć, które możesz zrobić w domu, gdy jest brzydka pogoda.
Wiele razy dzieje się tak, że kiedy nie masz czasu wolnego i masz wiele, wiele pracy, to masz tyle
pomysłów na rzeczy, które zrobisz, ale jak nadchodzi ten czas, kiedy masz wolne, to nie wiesz, co masz
robić. Dlatego piszę ten artykuł! Czyli dowiesz się: co robić w domu, o różnych zabawach zimowych i
co robiłam w moje ferie.     PS Pisałam to przed feriami, więc te rzeczy możesz zrobić po feriach, np. w
weekendy.
 Dlatego piszę ten artykuł!  

Zimowe aktywności 
Zima to świetny czas na różne
aktywności. Tutaj są przykłady. 
1. Pojeździj na łyżwach.
2. Pobaw się na snowboardzie lub
na nartach. 
3. Możesz pozjeżdżać na sankach
lub na poduszkach, które są
pokazane na zdjęciu ( super się na
nich jeździ )
4. Bitwa śnieżkami z kimś to
świetna zabawa.
5. Robienie bałwana.
6. Robienie igloo jest trudniejsze
niż robienie bałwana, więc spróbuj!
7. Robienie aniołków w śniegu jest
super, tylko dobrze się ubierz!

Moje ferie  
Ja na ferie
pojechałam na
wieś z moimi
rodzicami,
siostrą i z moim
psem.
Jeździliśmy na
poduszkach,
czyli takich
jakby
wypchanych
jabłuszkach,
które dostaliśmy
na święta (
poduszki

są pokazane na
zdjęciu) Mieliś-
my też narty. Ja
byłam kolorowa
jak papuga,
ponieważ
miałam:
niebieskie kijki,
pomarańczowe
narty, fioletowy
kask i
różowe gogle.
Ulepiliśmy też

wielkie iglo. 
  

Co robić w ferie
w domu? 
1. Poczytaj
książki np.
lektury szkolne.
2. Zrób origami,
poszukaj
pomysłów w
internecie,
zabierz kartkę i
rób!
3. Rozwiąż
krzyżówki,
rebusy lub
różne zagadki.
4. Poćwicz, bo
ruch to zdrowie!

5. Porysuj albo
pokoloruj.
6.  Pograj w gry
planszowe.
7.Posłuchaj
muzyki.
8. Zrób dla
kogoś laurkę.
9. Poucz się.
Wiem, że chyba
nikt tego nie
lubi, ale trzeba
się uczyć!
10. Pośpiewaj
lub potańcz np.
Just dance.

11. Pobaw się
ze zwierzakiem,
jeśli masz.
12.  Zacznij
prowadzić
pamiętnik!
13. Pomóż
komuś np.
mamie w
obowiązkach
domowych.
14. Poukładaj
puzzle.
15. Przygotuj
się do lekcji np.
zastrugaj
kredki.

16. Zapełnij
puste zeszyty
np. zacznij
prowadzić
zeszyt marzeń.
17. Ugotuj coś.
18. Zagraj na
instrumencie.
19.Pooglądaj
zdjęcia. 
20. Oglądnij
film.
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  Walentynki, święto miłości  :-D (*_*) 
:-P <3

Walentynki w
innych krajach

  Jak się obchodzi walentynki w innych krajach 14.02.       
          Ida Wyrostek i Małgosia Knapczyk 4b

Chyba każdy
Polak wie, co to
są walentynki.
Większość
wysyła wtedy
kartki, zwane
walentynkami,
pisząc na nich
miłe słowa do
osoby, której
chcą je wysłać.
W szkołach
zwykle robi się
specjalne
udekorowane
pudełka,

by uczniowie
mogli wrzucać
do nich
walentynki.
Młodsi
uczniowie
zwykle robią
raczej
walentynki dla
przyjaciół.
Jednak, czy
ktoś się
zastanawiał, jak
obchodzi się
walentynki w
innych krajach?

W Polsce
walentynki
obchodzi się,
przekazując
sobie kartki z
miłymi
słowami... a jak
to jest w innych
krajach? W tym
artykule
spróbuję
odpowiedzieć
na to pytanie.
Mam nadzieję,
że to, co
napiszę,
zaciekawi was!

To święto budzi
wiele emocji.
Niektórzy
wstydzą się
wysyłać
walentynki, ale
przecież to
bardzo
sympatyczna
zabawa.

 

I I
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 Walentynki dla przyjaciół, a nie tylko 
 dla ukochanych :))

 Walentynki a 
 Wielkanoc

  Ida Wyrostek i Małgosia Knapczyk 4b Jak obchodzi
się      walentynki w innych krajach (kontynuacja)

1. W  Estonii
nie obdarowuje
się kartkami
swoją sympatię,
a przyjaciół.
Estończycy
robią tak, gdyż
miłość czasem
się kończy, a
przyjaźń trwa i
trwa. 2. W
Brazylii
mężczyźni robią
sobie wróżby.
Losują oni
karteczki

z imionami
kobiet, a to imię,
które wylosują,
ma być
imieniem ich
małżonki. 3. W
Danii i
Norwegii 14
lutego kobiety
otrzymują
anonimowe
listy. Muszą
odgadnąć, kto
jest ich
adoratorem.

Inaczej będą
musiały go
obdarować w
Wielkanoc
pisanką. Jeśli
odgadną, to
adoratorzy będą
musieli je
obdarować
pomalowanym
jajkiem. By
obdarowana
miała łatwiejsze
zadanie, twórcy
kartki rysują na
kartce, którą

dali kobiecie,
tyle kropek, ile
ma ich imię. 4.
Walijczycy
obchodzą
walentynki 25
stycznia. W tym
dniu wręczają
swoim
kochankom
łyżki. Są one
oczywiście
ozdobione np.
serduszkiem.

I I
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  Jak zrobić serce origami 3D?  Twórcza i 
 logiczna praca:)

1. Przygotuj
kwadratową
kartkę.
2. Złóż kartkę
na pół, rozłóż.
3. Zagnij kartkę
do środka na
ok. 1 cm,
prostopadle do
istniejącego już
zagięcia.
4. Złóż kartkę
na pół.
5. Obróć kartkę.
6. Zagnij rogi do
góry.

7. Obróć kartkę.
8. Zagnij rogi do
góry i rozłóż.
9. Prawy i lewy
róg trójkąta złóż
do środka.
10. Złóż mały
trójkąt i schowaj
go do kieszonki.
11. Zagnij rogi
do środka i
obróć.
12. Nadmuchaj
serce i nagnij od
góry.

Do czego
wykorzystać
serduszko
origami?
- prezent na
walentynki
- dekoracja
na patyczku
np. do
doniczki
- ozdoba
prezentu np.
pudełka.

Czy wiesz, że
origami
sprzyja
twórczemu i
logicznemu
myśleniu? A
praca obu rąk
dotlenia obie
półkule mózgu!
Sprzyja też
koordynacji
wzrokowo -
ruchowej.

   Origami  -  serduszko na walentynki
                                                 Madzia Gawlik 4b
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  Lego classic i technic Lego mindstorms

                             Mikołaj Janeczek kl.4b
                Lego classic, technic i mindstorms

Lego classic
pewnie każdy z
nas już zna.
Można budować
z nich, co dusza
zapragnie, jeśli
ma się dużą
wyobraźnię. Na
przykład:
budynki, miasta,
miasteczka,
samochody i
wiele
innych. Natomiast
z lego technic ja
na przykład

lubię budować 
różne maszyny
zdalnie
sterowane.
Żeby zbudować
coś
konkretnego z
tych klocków,
potrzebna jest
wiedza
mechaniczna
(jeżeli robi się to
z głowy, a nie z
instrukcji). 

Lego
mindstorms to
kompletnie inny
poziom
budowania. W
tym typie
klocków można
programować:
silniki, czujkę
koloru oraz
czujkę
odległości.
Programuje się
poprzez
specjalną
aplikację.

Ja zbudowałem
z tych klocków
"drukarkę".
Można z tego
lego zbudować
różne chodzące
roboty z
instrukcji. Te
klocki to fajne
urozmaicenie,
jeśli buduje się
cały czas z lego
technic. Jest to
kompletnie inne
od lego classic.
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 Inne rodzaje kostek Rubika Kostka Rubika
3x3 "Classic"

                  Marcel Kuś i Mikołaj Janeczek kl.4b
                           Świat kostek Rubika

Kostka Rubika
3x3 jest jedną z
najpopularniej
szych
łamigłówek. 
Ernő Rubik
to wynalazca
kostki Rubika.
Kostka 3x3 to
twardy orzech
do zgryzienia.
Jest wiele
dobrych
poradników w
internecie.  My
nauczyliśmy

się układać
klasyczną
kostkę Rubika z
poradnika pt.
"Jak ułożyć
kostkę Rubika
3x3" z kanału 
TM toys. Ta
niepozorna
zabawka umie
wciągnąć.

Po nauczeniu
się układania
kostki Rubika
3x3 warto
zapoznać się z
innymi kostkami
na przykład:
2x2, pyraminx,
megaminx, 4x4 i
tower. Są to
kostki godne
uwagi, jeśli ma
się klasyczną
kostkę
opanowaną.
Przy kupnie

nowej kostki
warto się
zastanowić,
którą firmę
wybrać. 
Najpopularniej
sze firmy
produkujące
kostki Rubika
to: GANcube,
MoYu, QiYi,
Rubik's Cube.
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Co można robić na rolkach?
Co można robić na łyżwach?

Co można robić
na wrotkach?

  Zosia Niestrój kl.4b
                                Rolki i wrotki oraz łyżwy

Rolki służą
raczej do
szybkiego
jeżdżenia, ale
są też rolki
figurowe.
Rolki mają
zwykle trzy lub
cztery kółka.
Pierwszy model
rolek został
zaprojektowany
przez Holendra
na początku
XVIII wieku.
W zawodach
rolkarskich

trzeba np.
przejeżdżać
przez slalom lub
po prostu się na
nich ścigać. 
W Polsce takie
zawody
nazywają
się  Polish
Rolling League.

Łyżwy to raczej sport zimowy, ale
można na nich jeździć też w lecie
na specjalnych, krytych
lodowiskach. Istnieją trzy rodzaje
łyżew: hokejowe, figurowe i
panczeny. Łyżwy hokejowe to
najpopularniejsze i najzwyklejsze
łyżwy. Figurówki mają specjalne
ząbki z przodu, co ułatwia
wykonywanie skomplikowanych
skoków i figur w tym typie
łyżwiarstwa. Panczeny to łyżwy do
łyżwiarstwa szybkiego, w którym
zawodnik jeździ jak najszybciej po
owalnym torze.

Wrotki służą do
figurowego
jeżdżenia. W
przeciwieństwie
do rolek, nie
mają kółek
ustawionych w
rządku, a dwa
kółka po lewej i
dwa po prawej.
Nie mają też w
ogóle
hamulców, tylko
stopery, które
trochę
przypominają

hamulce, ale są
z przodu rolek i
mają podobną
rolę co ząbki w
łyżwach. Na
wrotkach można
robić takie figury
jak np. waltz
jump, piruet czy
pół skok.

(Na zdjęciu są
moje wrotki ���)
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Zawsze ktoś musi się denerwować. Gramy na boisku
do piłki ręcznej

Jeżeli ktoś
komuś strzeli
bramkę, to już
są nerwy. Inni
wołają aa
spalony albo, że
ręka była ech...
Ale zazwyczaj
to jest dwóch
najlepszych i
najlepszy
bramkarz. Po
dzwonku w
szatni jest
wielka kłótnia, a
że było 3:2

albo 4:3 i jest
wielkie
dochodzenie.
No czasami to
głowa pęka w
tej szatni, bo
jest wielkie
darcie. Ech...   
 Czasami mogło
dojść do bójek...
Albo jak ktoś się
tak mocno
wkurzy, to już
kosa albo
sanki...

.

 Piłka nożna na W-F    O różnych sytuacjach i 
 zachowaniach pisze felieton  Maciek Borecki z 4b

Hehe, na
bramkach piszą,
że BRAMKI
TYLKO DO
PIŁKI
RĘCZNEJ. Ale
zresztą nikt na
to uwagi nie
zwraca.
Czasami
narzekamy, że
są za małe, no
ale cóż, nic nie
zrobię. A tak w
ogóle jak gramy
w nogę, to jak

strzelam, to mi
buty spadają,
ale na
szczęście mam
już nowe. Kilka
dni temu
kupione. W
szkole mamy
dwie sale. Moim
zdaniem jedna
jest trochę
większa, a
druga troszkę
mniejsza, ale
nie wiem.

.

.

.
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Mój nie mój kot
Alfiniu

Alf tak
naprawdę nie
jest mój,
ponieważ jest
sąsiadów, ale
dosłownie
codziennie
przychodzi do
mojego domu.
Sąsiedzi raczej
nie zwracają 
uwagi, gdzie
jest ich kot.
Niestety nie
mogę za dużo
go głaskać,

ponieważ mam
atopowe
zapalenie skóry
i uczulenie na
sierść kota.
Moja babcia
mówi, że Alf jest
pomylony,
ponieważ
czasami z
żadnego
powodu drapie.
Jest jeden
powód - po
prostu go coś
boli.   

 ⬇ Tu piosenka o Alfie 
Alf jest naprawdę słodki!

Piosenka o
Alfiniu, którą
sama
wymyśliłam:

Alfiniu
przychodzi tuuu
Nikt nie zabroni
muuu 
Alfiniu Alfiniu
Alfiniu aaaaa 

Historia Alfa
Sąsiedzi
powiedzieli, że
znaleźli go na

ulicy. Bardzo
bał się ludzi. Ale
teraz to się
zmieniło.
Dobrze, że
znalazł
kochającą
rodzinę. W
schronisku
byłoby mu
smutno. 

                      O moim nie moim kocie
                                Oliwia Pawlusińska kl.4b

Alfiniu
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                             Maks Kubis kl.4b
        Książka pt '' Zwierzenia Rudzika fastfudzika''

 Ta książka opowiada o chłopcu o imieniu Kuba, który jest bardzo otyłym dzieckiem i nie zwraca uwagi
na to, co je. Jego rodzice też nie należą do ludzi chudych. Niestety nie próbują zmienić swoich
nawyków żywieniowych. Nie dbają też o swoją kondycję, nie wychodzą nawet na spacery! Kuba je tylko
fast foody i wszyscy w szkole się z niego naśmiewają. Jest jednak jedna osoba, która go lubi. To jest
dziewczynka z sąsiedniego bloku, która ma na imię Maja. Ona w przeciwieństwie do Kuby jest bardzo
aktywną i wysportowaną dziewczyną. Tak jak cała rodzina Konopińskich. Te dwie rodziny spotykają się
ze sobą dosyć często. Niestety pod kątem aktywności i żywienia ewidentnie do siebie nie pasują. 

Na 10 urodziny Kuba dostaje od
Mai wagę. Na początku ten prezent
mu się nie spodobał, ale gdy
poszedł na bieg jako kibic, to jego
kolega nazwał go wielką tłustą
świnią. Wtedy Kuba zrozumiał, że
musi się zmienić. Poszedł do pani
doktor i zrobił potrzebne badania.
Później pani doktor dała mu plan
żywieniowy i zdrowe przepisy.
Jego cała rodzina zaczęła się dużo
ruszać i stosować ścisłą dietę.
Wszystko szło bardzo dobrze, ale
niestety Kuba nie mógł znaleźć
sobie sportu, który sprawiałby mu
radość. Problem rozwiązał się na
wakacjach. W domku obok mieli
sąsiadów, których synowie tańczyli
Break dance.

Kuba bardzo
polubił ten
taniec i jak
wrócił do domu,
mama zapisała
go na lekcje. Na
pierwszej lekcji
Kuba czuł się
trochę nieswojo,
ale po kilku
zajęciach umiał
już dużo kroków
takich np:
Freeze czy
Indian step. Po
kilku dniach

Kuba poszedł
do fryzjera i
zrobił sobie
modną fryzurę.
Na korytarzu
nikt się już z
niego nie śmiał. 
Kuba na
urodziny dostał
od klasy byka, 
który miał
przypominać
mu, jaki odniósł
sukces.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 4 02/2022 | Strona 13 
www.juniormedia.pl Kropek

  Ida Wyrostek 4b
        Malowanie obrazów

Pewnie wiecie, co to są farby, pędzle i paleta? I chyba dużo osób rozpozna, do czego one służą? W tym
artykule chcę poruszyć temat o malowaniu obrazów. Jest dużo artystów z całego świata, którzy malują,
lub malowali piękne arcydzieła. Niektóre z nich można oglądać w muzeach. Czasami są one
abstrakcyjne. Gdy są one takiego rodzaju, można tylko zgadywać, co miał na myśli autor. Malowanie
obrazów wymaga cierpliwości i wytrwałości. Kto wie, może i Ty, który to czytasz, zostaniesz malarzem?

Malowanie jest bardzo trudne. By
namalować jeden obraz, trzeba
odpowiednio dobrać kolory, nie
zrobić jakiejś kreski na innym
kolorze itd. Jednak istnieje też coś
takiego jak malowanie po
numerach. Polega to na tym, że
ma się rysunek na płótnie.
Wszystkie miejsca mają cyferki.
Powinno się mieć farbki, również
oznakowane cyferkami. Jeśli
nabierze się na pędzel farbkę z
numerem jeden, powinno się tą
farbką zamalować wszystkie
miejsca z cyferką jeden. Takie
malowanie po numerach można
zamówić w internecie. Po prawej
zamieszczam zdjęcie swojego
obrazka, który pomalowałam po
numerach.

W Polsce jest
kilka
popularnych
obrazów. Jeden
z nich to "Bitwa
pod
Grunwaldem"
autorstwa Jana
Matejki,
"Krzyk", którego
autor to Edvard
Munch, oraz
"Mona Lisa".
którą
namalował
Leonardo

da Vinci. Obraz
'Bitwa pod
Grunwaldem"
pokazuje bitwę
pod
Grunwaldem
(chyba
wiadomo). Z
boku na górce
widać postać
Władysława
Jagiełły, który
podpowiada
rycerzom
walczącym na
dole. Obraz

"Krzyk"
przedstawia
postać na
moście z
szeroko otwartą
buzią. Tło na
tym obrazie ma
bardzo ładne
dobrane kolory,
które pasują do
nastroju obrazu.
"Mona Lisa"
przedstawia
siedzącą
kobietę na tle
jeziora. Jest

jeszcze wiele
innych obrazów
oraz wiele
innych malarzy.
A teraz, czy
ktoś wie, co to
kredka i papier?
Czy ktoś wie,
do czego one
służą? Chyba
wiadomo do
czego, do
rysowania :)   

Przez cały ten
artykuł pisałam
tylko o
malowaniu,
teraz
chciałabym na
króciutką chwilę
poruszyć temat
o rysowaniu.
Dzięki
rysowaniu
możemy zrobić
szkic jakiegoś
obrazka, a
później
pokolorować

itp. Ja znam taki
sposób na
narysowanie
kota, który
polega na tym,
że: rysuje się
trzy kółka.
Jedno z nich
będzie głową
kota, dwa
pozostałe mają
być ciałem kota.
Później rysuje
się kreski, które
pokazują
ułożenie nóg.

I I
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Oto pies mojej
sąsiadki ⬆⬇

To kot mojej kuzynki ⬇
Ten koń na zdjęciu to mój ulubiony ⬇

Leon to pies
mojej sąsiadki.
jest rasy
yorkshire terrier.
Nie jest młody,
ale nadal chce
się bawić. 
Bardzo lubię
wyprowadzać
go na
podwórko.
Czasami biorę
go do domu.
Najczęściej
staje przy blacie
kuchennym

i czeka, żeby
mu coś dać do
jedzenia.
Jak jem, zawsze
drapie mnie w
nogę i to
łaskocze. 
Bawię się z nim,
rzucając
piłeczkę, a on
aportuje.
Niedawno
nauczyłam go
robić ''SIAD"
oraz " DAJ
ŁAPĘ".   

Kot mojej
kuzynki jest w
zasadzie dziką 
kotką, bo przez
całą noc jest w
garażu. Jest
brązowa w
czarne pręgi.
Wabi się Fela.
Wygląda trochę
groźnie, ale jak
się z nią bawię,
to jest miła i
wcale nie
wygląda tak źle
jak na zdjęciu,

ale muszę
przyznać, iż
może drapnąć,
gdy zamiast
zabawy woli
spać. Czasami
przynosi
domownikom
prezenty w
postaci np.
upolowanej
jaszczurki�pozbawionej
głowy! �  

                           Mój nie mój pies�
  Artykuł napisany przez Małgorzatę Knapczyk z kl.4b
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 Gdy pierwszy raz spotkałam Rysia  Mój kot jest 
 kochany:)

Pierwszy raz
spotkałam
Rysia, jak byłam
u mojej babci.
Do sąsiada
przyszło pięć
małych kotków.
Jednym z nich
był Rysiu.
Różnił się od
pozostałych
kotków długą
puchatą sierścią
i pięknymi
oczami. Był po
prostu

niezwykły. Od
razu go
polubiłam i
bardzo chciałam
go mieć.
Wkrótce
okazało się, że
rodzice
postanowili
zrobić mi
niespodziankę i
tak mam Rysia. 

                            Marysia Manys kl.4b
                            Mój kot Rysiu  

 Kot Rysiu       
                     
Nazwałam
mojego kota
Rysiu,
ponieważ
przypomina
rysia  i nie jest
kotem
rasowym.
Zwierzę to
duża
odpowiedzial-
ność: trzeba
na przykład 
regularnie

go karmić,
czesać oraz
czyścić jego
kuwetę. 
Ale to
wspaniały
przyjaciel
człowieka.
Okazuje
miłość,
mrucząc i
łasząc się.       
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 Marysia Manys kl.4b
 Moje rysunki

Moją ulubioną pasją jest rysowanie ołówkiem i
węglem oraz malowanie farbami, ale również lubię
uprawiać sport, na  przykład grać w siatkówkę,
koszykówkę i piłkę ręczną. Narysowałam na przykład
mojego kota, psa mojej cioci, oko i różne portrety.
Nigdy nie chodziłam na żadne dodatkowe zajęcia
plastyczne, po prostu lubię rysować. Żeby rysunek
wyszedł ładnie, to trzeba na niego poświęcić dużo
czasu i trzeba dobrać odpowiednie grubości
ołówków.
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Moja papuga, którą chcę mieć❤️

Portret Portret

Moje rysunki i prace plastyczne�
Artykuł napisany przez Małgorzatę Knapczyk 4b 

Papuga, którą narysowałam, to " Pionites biało
brzuszka" albo " Barwinka białobrzuszka". Ma ona
żółtą-pomarańczową główkę, żółty brzuszek oraz
zielone skrzydełka i ogon.  Marzę o niej, ale jest
bardzo droga. Kosztuje ok. 2 tys. zł.
 

M Knapczyk

Małgosia Knapczyk Małgosia Knapczyk
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Dziękujemy
również
wszystkim
darczyńcom,
którzy zasilili
kwotami e -
skarbonkę
założoną w
imieniu szkoły
przez panią
Beatę
Kordecką.
Macie wielkie
serca!

.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja
Jurka Owsiaka, która od 30 lat zbierająca pieniądze
publiczną służbę zdrowia. W poszczególnych latach
wybierany jest konkretny cel, np. w tym roku zbierano
fundusze na leczenie wzroku chorych dzieci.
Nasza szkoła co roku angażuje się w tę zbiórkę.
Uczniowie ze swoimi rodzicami bądź z nauczycielami
zbierają pieniądze do puszek, chodząc po ulicach
Krakowa. W tym roku pogoda była paskudna, wiał
silny wiatr, a jednak udało się zebrać dużo pieniędzy.

Wolontariusze! Dziękujemy Wam! ❤️
Jesteście niesamowici! Helenka, Leon, Tymon z
rodzeństwem, Marysia, Milenka, Blanka, Natalka,
Patrycja, Ania, Helena, Rozalia, Tito, Aleksander i
Marcel ❤️ Bez Was by się nie udało!
Dziękujemy wszystkim wspierającym naszą szkolną
skarbonkę dla WOŚP! ❤️ Cieszymy się, ze jest Was
dużo więcej niż w zeszłym roku ????
Mimo bardzo niesprzyjającej pogody udało się! Mamy
piękny wynik ❤️
Zebraliśmy wspólnie 20 993zł. Dziękujemy!! ❤️

Opiekunowie akcji:
Beata Kordecka i Jadwiga Kubik.

.

.

.
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2. ,,Władca pierścieni'' - J.R.R.
Tolkien stworzył tu naprawdę
bardzo rozbudowany świat
zupełnie od zera; Sauron wykuł w
nim rozmaite pierścienie i dał je:
elfom, ludziom i krasnoludom.
Dzięki ostatniemu mógł
kontrolować pozostałe, ale
podczas jednej bitwy był już bliski
zniszczenia, lecz trafił do Gollluma,
a potem do Bilba i Froda
Bagginsów. Kilka lat później Frodo,
Gandalf, Aragorn, Boromir, Gimli i
Legolas wyruszają w podróż, by go
zniszczyć.

3.,,Opowieści z
Narnii''- akcja
dzieje się w
magicznej
krainie Narnii,
którą odkrywa
pewnego dnia
rodzeństwo
Pevensie.
Rządzi w niej
Biała
Czarownica,
która raczej nie
należy do
najlepszych
władców.

Razem z
Aslanem
próbują ją
pokonać i
sprawić, by w
Narnii znowu
było wesoło.
4. ,,Baśniobór''
- tym razem
przenosimy się
do tytułowego
Baśnioboru,
czyli rezerwatu
dla magicznych
stworzeń. Tam
dziadek

Sorenson 
opiekuje się
nimi. Jednak w
nim i czterech
innych
rezerwatach są
ukryte artefakty,
za pomocą
których można
otworzyć
więzienie
demonów.
Kendra i Seth
muszą znaleźć
wszystkie przed
stowarzyszeniem

Gwiazdy
Wieczornej, by
do tego nie
dopuścić. Poza
tym ten drugi
przemyca i
wymienia
baterie na
złoto:).

5"Malamander''
- chociaż to
trochę mniej
znana książka,
Malamander
Thomasa
Taylora jest
bardzo ciekawy.
Opowiada o
chłopcu,
Herbercie
Lemonie, który
razem z Violet
Parmą próbują
odnaleźć jej
rodziców, którzy

kilkanaście lat
wcześniej
zniknęli w
tajemniczych
okolicznościachNa
drodze stają im:
tajemniczy
Bosakoręki i
Sebastian Eels-
okoliczny
pisarz. Poza
tym w całej
historii nagle
pojawia się
Malamander...

                 Najciekawsze książki fantasty
                               Hanna Zając 5D

1. ,,Harry Potter'' - siedmioczęściowa historia o chłopcu, który pewnego dnia dowiaduje się, że jest
czarodziejem i idzie do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwart. Tam, razem z Ronem Weasley'em i Hermioną
Granger próbują uratować świat przed Sam-Wiesz-Kim ( Lordem Voldemortem). Pomagają im w tym Gwardia
Dumbledore'a i Zakon Feniksa. Dodatkowo od czasu do czasu dowiadujemy się trochę o rodzicach Harry'ego.
Oprócz głównego jest tam pełno pomniejszych wątków. Przy niektórych momentach strasznie się uśmiałam (:.
Seria jest z pewnością jedną z najlepszych. Są także naprawdę fajne adaptacje filmowe, ale lepiej najpierw
przeczytać książki. Niektóre rzeczy pozmieniali. 



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 4 02/2022 | Strona 20  
www.juniormedia.plKropek

O co chodzi w
skokach?

                                Maks Kubis kl.4b
                               Skoki narciarskie

W skrócie
mówiąc, skoki
narciarskie
polegają na
odepchnięciu
się z belki
startowej,
następnie
odbiciu się z
progu i przy
dobrym wietrze
można
poszybować
bardzo daleko.
Skoki to jednak
nie taki łatwy

sport, jak się
wydaje. W
powietrzu
trzeba zawsze
być skupionym,
ponieważ
podmuchy
wiatru są silne.
Trzeba często
korygować lot.
Niestety
kontuzje w
skokach się
zdarzają.

Pierwszym
skoczkiem w
historii polskich
skoków
narciarskich był
Leszek
Pawłowski,
który zwyciężył
pierwszy
konkurs
odbywany na
terenie Polski w
1908 roku.
Jednak
najlepszym
skoczkiem

w historii
polskich skoków
był Adam
Małysz. Jedyny
skoczek w
historii, który
przez trzy
sezony pod rząd
wygrywał
Puchar Świata.
Łącznie ma na
koncie cztery
Kryształowe
Kule.

 Historia polskich skoków 
 narciarskich� ️��



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 4 02/2022 | Strona 21 
www.juniormedia.pl Kropek

 Oliwia Pawlusińska kl.4b
                          Archeologia  i paleontologia

Paleontologia
Paleontologia jest odkopywaniem kości
dinozaurów i badaniem ich. Szkielety
dinozaurów nie zawsze są kompletne.
Żeby ułożyć cały szkielet dinozaura bez
wszystkich kości, potrzebne kości
drukuje się na drukarce 3D. 

Archeologia
Archeologia jest odkopywaniem różnych
garnków, biżuterii i tym podobnych
przedmiotów z czasów starożytności.
Archeologia zajmuje się między innymi
starożytnym Egiptem, czyli badaniem, co
mogło się dziać w starożytności.

Muzeum archeologiczne jest w
Krakowie !

    Ciekawostki
             ⬇

Muzeum
Archeologiczne
w Krakowie jest
przy ulicy
Senackiej 3,
blisko rynku,
obok Wawelu.
Muzeum jest
otwarte od 9:00
do 15:00.
Często tam
odbywają się
wycieczki
szkolne. W tym
muzeum nie jest
tylko

o archeologii,
ale też o
różnych
epokach i jak
powstawały
różne
narzędzia. 
Zdjęcie, które
umieściłam tu
obok →→→→
jest właśnie z
tego muzeum.

Ciekawostki o
archeologii

W
starożytnym
Egipcie
zwierzęta
też się
mumifikowało.
W osadzie
sprzed 3,5
tys. lat w
Polsce w
Maszkowicach
odkryto
gliniane
figurki świń.

Ciekawostki o
paleontologii 

W Chinach
odkryto jajo
dinozaura,
a
właściwie  owiraptorozaura.
Jajo
dinozaura z
bardzo
dobrze
zachowanym
embrionem
w środku
ma 66-72
mln lat.
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Na youtube jest wiele filmów na temat
tej gry!

Wyzwania do The
Sims 4

 Gra The Sims 4 
                                                        Alicja Budzińska kl. 4b

.

O co chodzi w tej grze?
Gra w sismy wygląda w skrócie tak: tworzysz sima
(czyli człowieka), wybierasz, gdzie mieszka, budujesz
dom i grasz. A granie wygląda tak, że np. wybierasz
prace,  zakochujesz się w kimś, zostajecie parą,
potem macie dzieci i tak dalej. Gra sama w sobie jest
łatwa, a czas płynie tam szybciej, ale to dobrze, bo
gdyby płynął normalnie, to nie skończyłoby się
jednego dnia. W dodatkach dochodzi wiele rzeczy np.
psy, miasta, wieś, syreny, czarodzieje, kosmici, pory
roku, star wars, wampiry i wiele innych rzeczy.       

Co to gra ,,The Sims 4?
Na pewno znajdzie się ktoś, kto nie wie, co to jest.
Dlatego już mówię ( a raczej piszę ) Jest to jakby
taki symulator życia, choć brakuje mu kilku rzeczy,
żeby był świetnie dopracowany.  Simsy istnieję od
2000 roku i stworzono już cztery części: The Sims,
The Sims 2, The Sims 3 oraz oczywiście The Sims 4,
o których piszę. Do każdej części tej gry dodano wiele
dodatków, gdzie dochodziły: ubrania, rzeczy do
ubierania i rzeczy do rozgrywki.
                       To świetna gra!

Na temat
rozszerzeń do
The Sims 4
Do tej gry
stworzono już:
11 dodatków,
10 pakietów
rozgrywki, 18
akcesoriów, 2
darmowe
pakiety oraz 9
kolekcji, czyli
kitów (to
angielska
nazwa).
Wszystkie

kolekcje doszły
w 2021 roku.
Wiele osób nie
lubi ich, a ja
osobiście tylko
niektóre z nich
lubię, ale wolę
dodatki. W 2022
roku do tej gry
doszła kolekcja
,,Karnawałowa
moda'' oraz
został
zapowiedziany
pakiet ślubny.

Do The Sims 4
stworzono już
bardzo wiele
wyzwań, poniżej
są przykłady
1. Nastoletnia
mama
2. 10 pokoleń 
3. 100 dzieci
4. Rodzina
królewska
5. My little pony
6. Apokalipsa
7. Podróżnik w
czasie
8. Księżniczki
Disneya

9. Gra o tron
10. Farma
krowokwiatów
11. Hogwart
12. Piękna i
Bestia  
13. Ukryte
dziecko

Wszystkie
informacje, na
czym polegają
wyzwania, są w
internecie.

.
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Czy panele słoneczne są prototypem
taniej i ekologicznej energii?

Tutaj umieściłem 5
ciekawych faktów.

W całej Europie
10% energii
bierze się z
elektrowni
słonecznych.
Fotowoltaikę
odkryto już 180
lat temu.
Panele
pokrywające
0,3%
powierzchni
planety
utrzymałyby
urządzenia
elektryczne
całego świata!

Gdyby w lecie
na całej kuli
ziemskiej
ustawić panele
słoneczne, które
ładowałyby się
przez godzinę,
prądu
starczyłoby na
cały rok!

Może się
okazać, że w
bliskiej
przyszłości
panele
słoneczne będą
przestarzałe, a
dachówki i
szyby
pobierające
energię
słoneczną będą
częściej
używane. Lecz
gdyby nawet w
każdym

domu postawić
takie dachówki,
dymiące
elektrownie
nadal musiałyby
pracować,
ponieważ nigdy
nie wiadomo w
100% czy jutro
będzie
pochmurno czy
słonecznie. 

 O fotowoltaice, czyli pozyskiwaniu energii ze słońca
                     Patryk Niemkiewicz kl.4b


	Do czego wykorzystać serduszko origami? - prezent na walentynki - dekoracja na patyczku np. do doniczki - ozdoba prezentu np. pudełka.
	Pewnie wiecie, co to są farby, pędzle i paleta? I chyba dużo osób rozpozna, do czego one służą? W tym artykule chcę poruszyć temat o malowaniu obrazów. Jest dużo artystów z całego świata, którzy malują, lub malowali piękne arcydzieła. Niektóre z nich można oglądać w muzeach. Czasami są one abstrakcyjne. Gdy są one takiego rodzaju, można tylko zgadywać, co miał na myśli autor. Malowanie obrazów wymaga cierpliwości i wytrwałości. Kto wie, może i Ty, który to czytasz, zostaniesz malarzem?

	Paleontologia Paleontologia jest odkopywaniem kości dinozaurów i badaniem ich. Szkielety dinozaurów nie zawsze są kompletne. Żeby ułożyć cały szkielet dinozaura bez wszystkich kości, potrzebne kości drukuje się na drukarce 3D.
	Archeologia Archeologia jest odkopywaniem różnych garnków, biżuterii i tym podobnych przedmiotów z czasów starożytności. Archeologia zajmuje się między innymi starożytnym Egiptem, czyli badaniem, co mogło się dziać w starożytności.
	Tutaj umieściłem 5 ciekawych faktów.

