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Wojna w Ukrainie. Nie ma teraz
ważniejszego tematu. Jesteśmy
zdruzgotani i współczujemy.

Chcemy pomóc
naszym przyjaciołom.

Zbiórka żywności
dla uchodźców
ukraińskich została
przewieziona w
pierwszych dniach
wojny na przejście
graniczne w
Medyce. Potem
skupiliśmy się na
zbiórce pieniężnej.
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Jak wiele osób wie, w Ukrainie trwa wojna z Rosją. W Polsce pojawia się wielu uchodźców z Ukrainy,
którzy potrzebują jedzenia, miejsca do spania i wiele innych rzeczy. Moja klasa, czyli 4b, postanowiła
zorganizować różne gadżety do sprzedania, by zebrać pieniądze dla uchodźców. Niektórzy zrobili
przypinki, flagi, bransoletki... Jedna z moich koleżanek, Małgorzata Knapczyk, która również tworzy
artykuły do tej gazetki, zrobiła maseczki. Może ktoś z Was również chciałby jakoś pomóc Ukrainie? W
tym artykule nie tylko opiszę prace moich kolegów i koleżanek z klasy, ale podam również pomysły na
rzeczy, które można zrobić, by pomóc Ukrainie. Serdecznie zapraszam do czytania!

Oto lista uczniów z mojej klasy,
którzy wykonali gadżety:
Miniflagi Ukrainy: Kuba Dąbroś,
Maciek Borecki, Aleksander
Sławek.
Przypinki: Madzia Gawlik i Zofia
Niestrój, Oliwia Pawlusińska.
Bransoletki: Zofia Niestrój,
Karolina Celadyn, Maria Manys,
Oliwia Pawlusińska.
Breloki: Oliwia Pawlusińska.
Pewnie niektórzy z Was właśnie
zaczęli się zastanawiać, co
mogliby zrobić, by pomóc
Ukrainie :) Poniżej podaję listę
rzeczy, które można stworzyć,
by pomóc 
uchodźcom. 

1.Breloki: są
specjalne
zestawy do
tworzenia
breloków. Mimo
to polecam, by
zrobić taki
brelok samemu,
bez żadnych
zestawów.
Można np.
zrobić jakiś
wzór z kolorami
flagi Ukrainy z
takich kuleczek-
koralików.

Następnie
można wykonać
specjalne
zaczepienie,
jakie się zwykle
znajduje przy
breloku.
2.Ciastka/babeczki:
mała przekąska
na pewno
zadowoli
niektórych
przechodniów,
zwłaszcza,
kiedy nadeszła
wiosna i mróz

nie szczypie już
w nos :)
3.Materiałowe
etui na telefon:
jak wiemy,
telefony mogą
się rozbić :( A
czemu by nie
uszyć
materiałowego
etui w kolorach
flagi Ukrainy na
telefon? Jeśli
ktoś z Was
specjalizuje się
w szyciu,

zachęcam do
wykonania tej
opcji :)
4.Bransoletki:
można je zrobić
z wielu
materiałów, co
daje wiele
możliwości dla
wyobraźni :)
Pewnie dużo
osób chciałoby
ładną, a
zarazem
wspomagającą
bransoletkę ;)

Pewnie teraz w
głowach
niektórych
czytelników
tego artykułu,
pojawia się
pytanie, jaki
gadżet mógłby
zrobić, by
pomóc
Ukrainie. Sama
planuję, by
stworzyć
breloki, które
będę
sprzedawać

:) Może wydaje
Wam się, że
kilka gadżetów
nic nie da, ale
od razu temu
się sprzeciwię.
Moja klasa za
gadżety, które
sprzedała,
zebrała ponad
200 zł! Mam
nadzieję, że
zdecydujecie
się pomóc
Ukrainie.

 Pomagamy, jak umiemy, Ukrainie!
                                                Ida Wyrostek 4b
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Pomagamy, jak umiemy, Ukrainie! ciąg dalszy 
Ida Wyrostek 4b
Przypinki, które są symbolem naszego wsparcia dla
Ukrainy, zaprojektowała Antonina Michalcewicz.
Dochód zebrany z akcji zostanie przekazany dla
organizacji Polski Czerwony Krzyż na zbiórkę
Pomoc Ukrainie. Reprezentacja Samorządu
Uczniowskiego będzie chodzić po klasach oraz pełnić
dyżury przed szkołą w celu sprzedaży przypinek.
Uczniowie mogą je zakupić również w świetlicy
szkolnej. Koszt to 3 zł, lecz można dać więcej!

B.Wolna

B.Wolna

.
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Oliwia
Pawlusińska 
 
Konkurs
recytatorski
poezji Wisławy
Szymborskiej i
Haliny
Poświatows-
kiej im. Macieja
Naglickiego
02.03.2022
odbył się
konkurs
recytatorski.
Uczestniczyli w
nim uczniowie
klas 4-8.
Konkurs
przeprowadzo-
no w sali
lustrzanej w
naszej szkole. A
nazywał się
Oswajanie słów.
W tym artykule
napiszę o moich

wrażeniach z
konkursu i o
tym, jakich
wierszy trzeba
było się nauczyć
oraz ogłoszę
zwycięzcę.
Zapraszam do
czytania. 
Przygotowania
do konkursu.
Na konkurs
trzeba było się
nauczyć dwóch
wierszy:
jednego
Wisławy
Szymborskiej i
jednego Haliny
Poświatowskiej
( oczywiście
trzeba się
nauczyć
recytować te
wiersze).
Moje wrażenia

Przed
konkursem
miałam małą
próbę z dwoma
klasami, dlatego
nie stresowałam
się bardzo, ale
trochę tego
stresu było. 
 

W dniu
02.03.2022 r.
jury w składzie:
1.  Mariola
Karaś
2.  Małgorzata
Nowak
3.  Natalia
Dudziak
4.  Beata Wolna
5.  Aneta
Stokłosa
po wysłuchaniu
35 recytatorów
podjęło decyzję
o przyznaniu
nagród
następującym
osobom:
I miejsce
Anna Stoch 8e
II miejsce
Olga
Młynarczyk 5b
Paulina
Stankiewicz 6c
III miejsce

Emilia
Aleksandrowicz
6c
Wyróżnienia
Oliwier Zawalski
2ai
Alicja Porzycka
4ai
Ida Wyrostek 4b
Oliwia
Pawlusińka 4b
Barbara Baryłka
4b
Szymon Sądej
4e
Szymon Bejm
4e
Hanna Pęcherz
4e
Zofia
Węglowska 4f
Emma
Baczyńska 4f
Lena Dziubina
5ai
Justyna Jonak
6ai.

Moje wrażenia
(dalsza część)
Na konkursie,
jak już miałam
wychodzić na
środek, brzuch
mnie rozbolał ze
stresu, ale jak
zaczęłam
mówić, cały
stres ze mnie
zleciał i
mówiłam
swobodnie.
Dlatego nie
warto się bać
ani stresować.

Wiersze
zarecytowane
przez 4b:
Ida Wyrostek -
"Kot w pustym
mieszkaniu"
Małgorzata
Knapczyk - "Nic
dwa razy"

Oliwia
Pawlusińska -
"Oda do
starości"
Zofia Niestrój -
"Do serca w
niedzielę" 
Barbara Baryłka
- "Gawęda o
miłości do ziemi
ojczystej". 

Tytuł konkursu
pochodzi z
wiersza Haliny
Poświatowskiej:
***(oswajanie
słów)
oswajanie słów
jest trudniejsze
niż oswajanie
tygrysów (…)

Wisława
Szymborska

i Halina
Poświatowska
były
przyjaciółkami
patrona naszej
szkoły prof.
Juliana
Aleksandrowi -
cza. Maciej
Naglicki był
wieloletnim
nauczycielem
polonistą
pracującym w
naszej szkole
oraz poetą.
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   Moje ulubione serie książki                                                 
                                                         Alicja Budzińska 4b

Moja przygoda z książkami
Obecnie jestem w 4 klasie oraz uwielbiam czytać książki. Często przynoszę zeszyt lektur dla pani od
polskiego. Ale czy to znaczy, że trzeba od razu świetnie czytać? Oczywiście, że nie! Ja przychodząc do
szkoły, nie umiałam nic. Ani czytać ani pisać, a ledwo co pisałam swoje skrócone imię. Wszystkego
nauczyłam się w 1 klasie. Na początku nienawidziłam czytać na głos przy babci, która się mną
zajmowała. Potem coraz bardziej uwielbiałam czytać. Aż do teraz. W mojej ,,małej" biblioteczce mam
dużo różnych książek. Znam wiele osób, które nie lubią książek, ale lubią czytać komiksy. Ja na
przykład nie lubię komiksów i w wolnym czasie właśnie np. czytam powieści.

1. Seria ,,Magiczne drzewo"
Ta seria jest bardzo śmieszna i
ciekawa. 11 różnych książek oraz
jeszcze 2 książki o bohaterach
magicznego drzewa autorstwa
Andrzeja Maleszki. Seria opowiada
o dzieciach, które znajdują
magiczne przedmioty i dzięki nim
mają ekscytujące przygody. Każdą
część można czytać, nie czytając
poprzednich, ponieważ z tyłu
każdej książki jest napisane, co się
działo w poprzednich częściach. Ja
dostałam ją na koniec roku
szkolnego w 3 klasie.
Aktualnie przeczytałam ,,Berło'' i
niedługo zacznę czytać ,, Czas
robotów". Bardzo polecam tę serię,
jest super!

 2. Elf
Bardzo
śmieszna seria
książek o
przygodach psa
Elfa oraz jego
właścicielach. 
Obecnie jest 7
książek o nich.
Bohaterowie to
pies Elf, Duży
oraz Młody(
Duży to Tata
Młodego).
Przygoda jest
opisywana

z perspektywy
psa i człowieka,
co mnie bardzo
śmieszyło, bo
Elf miał
zabawne myśli.
Pierwsza cześć
tej serii to
,,Sposób na
Elfa". Była to
kiedyś lektura,
ale ją wycofali.
Autorem tych
książek jest
Marcin Pałasz.
Cała historia

jest prawdziwa.
Ja
przeczytałam
cała serię.      
3. Nela mała
reporterka 
Nela ma
obecnie 17 lat i
piszę kolejne
książki.
Napisała
razem, aż 17
książek.
Odwiedziła
wiele państw i
krajów.

Ja czytając te
książki,
poznałam dużo
egotycznych
miejsc, bo
właśnie Nela do
takich jeździła.
Do różnych
dżungli, po
ocenach i była
chyba na
wszystkich
kontynentach.
Teraz czytam
jej 12. książkę,
czyli ,,Nela

i wyprawa do
serca dżungli".

Inne fajne
książki
Oprócz moich
ulubionych
książek,
czytałam
oczywiście
wiele innych,
np. lektur
szkolnych.
Niedługo
będziemy
omawiali ,,
Tajemniczy
ogród'', który ja
przeczytałam

jakiś 1 miesiąc
temu. Ja
zawsze czytam
lektury tak
wcześniej, bo
po prostu lubię.
Ale powracając
do innych
książek,
polecam serię
,,Zaopiekuj się
mną". Moja
starsza siostra
lubi czytać
mangi i hetalie.
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Moja historia z rysowaniem Kawaii Historia Kawaiii

        Malowanie Kawaii 
                                                      Alicja Budzińska 4b

Co to jest Kawaii?
Kawaii to styl rysowania. Polega on na tym, że
rysujesz słodkie zwierzątka, ludzi, rzeczy i różne inne.
Bardzo polecam książki do uczenia się malowania
kawaii. Ogólnie jest to po prostu malowanie słodkich i
zabawnych rzeczy. Jest to trochę podobne do anime,
ale to coś innego. Gdy np. wpisałam w internet kawii,
wyskoczyło mi, że to w języku japońskim znaczy:
słodki, uroczy, czarujący, sympatyczny i milutki, więc
to się zgadza z definicją stylu rysowania kawii.
Zapraszam do czytania dalej! 

Książka Kawaii
Do nauczenia się rysować bardzo pomagają książki.
Bardzo polecam trzy książki Angeli Nguyen: ,,Kawaii.
Jak rysować naprawdę uroczo?", ,,Kawaii. Jak
rysować naprawdę urocze zwierzątka?" oraz ,,Kawaii.
Jak rysować naprawdę uroczy świat?". Te książki
można kupić m. in. w Empiku. Książki są bardzo fajne
i ja lubię z nich rysować różne rzeczy w moim
szkicowniku. W wszystkich tych książkach jest
miejsce, żeby narysować każdą rzecz i jest to opisane
krok po kroku.   

Chyba w trzeciej
klasie dostałam
od mamy
książkę o
kawaii. Na
początku nie
rysowałam,
tylko
przynosiłam ją
do szkoły i
przeglądałam
ją. Pierwszy raz
rysowałam
kawaii dla
mojego taty
chyba na jego

imieniny.
Miałam
narysować
pancernik ( nie
wiem dlaczego).
A potem i tak
narysowałam
coś innego. I
specjalnie na
kawaii, mam
szkicownik.
Bardzo lubię
rysować stylem.
Na zdięciu jest
mój rysunek.

Kawaii pochodzi
z Japonii.
Oznacza to m.
in. słodki i
uroczy
(napisałam to
już wcześniej).
Kawaii czyta się
,,kałaii". Jest
wiele różnych
rzeczy z kawaii
np. poduszki,
kubki, breloczki.
Słowo Kawaii
oznacza też 
spostrzeganie

świata jako
słodkiego,
uroczego.
Kawaii odnosi
się również do
zjawisk, osób,
przedmiotów.
Może oznaczać
specyficzny
wygląd,
zachowanie lub
cechę
charakteru.
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Na świecie jest bardzo dużo zwierząt, które posiadają coś takiego jak rasy. Między
innymi koty. Chciałybyśmy opisać w tym artykule popularne rasy kotów. Pewnie dużo
z Was zna jakąś rasę kota. Omówimy takie rasy jak: Sfinks, Pers, Kot Syberyjski,
Syjamski i wiele innych. Zapraszamy do czytania!

 Historia kotów zaczęła się
w Starożytnym Egipcie.
Koty były tam bardzo
szanowane. Egipcjanie
przywiązywali koty do
tarcz, dzięki czemu
przeciwnicy nie chcieli ich
atakować. Co ciekawsze,
koty były po śmierci
mumifikowane, czyli
bandażowane. Składano je
w piramidach razem z
faraonami. 

Źródło wiedzy: Oliwia Pawlusińska

Pewnie
niektórzy
kojarzą nazwę:
"Sfinks", wielkiej
budowli w
Egipcie? Tak się
składa, że
istnieje również
rasa o takiej
nazwie. Ta rasa
cechuje się
brakiem sierści
oraz dużymi,
odstającymi
uszami.
Ciekawe jest to,

że zwykle nie
posiada on
wąsów, ale
może się
zdarzyć, że
będą ich
resztki. Pierwszy
sfinks urodził się
w miocie
zwykłych kotów
krótkowłosych w
1966 w Toronto
w Kanadzie.

Moneki-
Neko to kot z
Japonii.
Może
niektórzy go
kojarzą - to
ten biały kot
z dzwonecz
-kiem, który
macha łapką.
Teraz
opowiem
jego
historię 

: Pewien
człowiek
przechodził
pewną ulicą
w Tokyo i
zobaczył pod
małą budką
białego kota,
który miał na
sobie obrożę
z dzwonecz-
kiem. Uroczy
kot machał

łapką. I to
właśnie na
jego cześć
powstała na
tej ulicy
świątynia
kotów.
Mieszka tam
dużo kotów i
każdy może
odwiedzić
świątynie i
się
zrelaksować. 

Co ciekawsze
neko po
japońsku to
kot             
 

Marysia Manys, Ida Wyrostek i Oliwia Pawlusińska 4b  
          Historia kotów �
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Oliwia Pawlusińska

Moje rysunki 
Uwielbiam rysować i malować. Najbardziej lubię
malować farbami akrylowymi i akwarelowymi. W
domu mam dużo płócien i mam sztalugę.
Zazwyczaj maluję na rozmiarach płótna trochę
większych od A4. Chodzę na zajęcia plastyczne w
Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY przy ul.
Zakopiańskiej.

Czasem jest tak
że nie ma się
pomysłu na
obraz ale
bardzo chce się
coś namalować
w takiej sytuacji
ja wpisuje w
Google
"Pomysły na
obrazy farbami"
albo "Pomysły
na obrazki
ołówkiem" i
wtedy szukam
inspiracji do
przerobienia na
własną wersję.

Tutaj obok
zdjęcie mojego
sprzętu do
malowania.
→→→→→→→

Mój sprzęt

Oliwia

Oliwia

Oliwia
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Hej! Może ktoś jeszcze pamięta mój artykuł o Wojownikach? W tym artykule chciałabym Wam opowiedzieć o
najnowszych książkach z tej serii. Dwie najnowsze książki to "Znak Księżyca", czyli czwarty tom czwartej serii
oraz "Obietnica Krzywej Gwiazdy", czyli jedna z superedycji. "Nowa Baśń" zapowiada kolejną książkę z
głównej serii, czyli "Zapomnianą Wojowniczkę". Tak naprawdę Wojownicy mają już 7 napisanych serii,
jednakże są one pisane przez angielskie autorki, tak więc Polska ma na razie mniej wydanych książek. Książki
z Wojowników w Polsce wydaje wydawnictwo "Nowa Baśń". Ten artykuł poświęcę, by omówić "Znak Księżyca"
oraz "Obietnicę Krzywej Gwiazdy". Jak już mówiłam, "Zapomniana Wojowniczka" jeszcze nie została wydana,
więc o niej będzie trochę mniej informacji. Zapraszam do czytania!

"Znak Księżyca" to czwarta
książka z czwartej serii
Wojowników. Przed nią
występuje książka "Szepty
Nocy", a po niej "Zapomniana
Wojowniczka". "Znak Księżyca"
został wydany na świecie 5
kwietnia 2011 roku, natomiast w
Polsce 30 listopada 2021 roku.
Ciekawe jest to, że każda nowa
książka  wydana przez
wydawnictwo "Nowa Baśń"
posiada dodatki takie jak np.
zakładka, breloczek itp. Dodatki
do "Znaku Księżyca" to były
kalendarz i karta kolekcjonerska.
Jednak, żeby dostać takie
dodatki, trzeba kupić daną
książkę w przedpremierze. 

Następna
książka, jaką
chcę omówić,
to "Obietnica
Krzywej
Gwiazdy". Jest
to superedycja.
Została ona
wydana na
świecie 5 lipca
2011 roku,
natomiast w
Polsce 7 lutego
2022 roku. Jest
to książka
licząca sobie

560 stron.
Posiadam ją
(tak samo
"Znak
Księżyca") i
muszę
powiedzieć, że
jest świetna!
Opowiada ona
o historii
przywódcy
Klanu Rzeki.
Rodzi się on
podczas
sztormu, jego
matka jest

bardzo dumna
z niego i jego
brata, lecz gdy
łamie on sobie
szczękę, miłość
jego matki do
niego przemija.
Krzywek musi 
więc sobie sam
poradzić ze
złamaną
szczęką i
udowodnić
klanowi, że się
do czegoś
nadaje.

Pewnego dnia
spotyka on
kocicę Klonowy
Cień, która
postanawia go
potajemnie
uczyć, jak
walczyć.
Okazuje się
jednak, że nie
był to najlepszy
pomysł...
Bardzo
polecam!

"Zapomniana
Wojowniczka" to
piąty tom
czwartej serii.
Niedawno
została ukazana
okładka tej
książki. Na
samym środku
widać pyszczek
Rozżarzonego
Serca, a na dole
widnieje
Ostrokrzewiasty
Liść wędrująca
po tunelach.

"Zapomniana
Wojowniczka"
jest również
wydana w wersji
kolekcjonerskiej.
w zestawie
znajduje się aż
8 dodatków.
Więcej możecie
się dowiedzieć
na stronie
Nowej Baśni.

 Ida Wyrostek 4B
                      Nowości w "Wojownikach"

I I
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Pomysły na prezenty na Dzień Kobiet
                        ���

Dzień Kobiet w
różnych krajach

  Zosia Niestrój i Madzia Gawlik kl. 4b
                          Dzień Kobiet ����

Kwiaty
Balony
Czekoladki
Ubrania
Miś
Bon do sklepu
Wycieczka
Kosmetyki
Buty
SPA
Zrobić kolację
Warsztaty
związane z
hobby
Elementy do
domu

Wyręczyć w
obowiązkach
domowych
Kolczyki
Naszyjnik
Pierścionek
Zegarek na rękę
Spacer
Opaska na
włosy 
Koncert
Teatr 
Kino
Kino domowe

We Włoszech panie otrzymują
gałązki akacji, tak samo jak w Rosji
i w Rumunii. W Wielkiej Brytanii
kobiety i mężczyźni chodzą na
wystawy o roli kobiet w życiu
naukowym, społecznym i
kulturalnym. W Izraelu do
stosunkowo niedawnych czasów
nikt nie obchodził Dnia Kobiet.
Teraz kobiety otrzymują prezenty i
kwiaty, a dużo salonów
kosmetycznych oferuje zabiegi za
darmo. W Wielkiej Brytanii Dzień
Kobiet obchodzi się 10 marca,
choć oficjalną datą tego święta
jest 8 marca.

Ciekawostki o
Dniu Kobiet:

W Polsce
pierwszy
dzień
kobiet
obchodzono
24 marca
1924 roku. 
Pierwszy
Dzień
Kobiet
obchodzono
w Belgii w
roku 1910.
W roku

1993 Dzień
Kobiet
przestał być
w Polsce
świętem
państwowym.
Popularne
dawniej
goździki
zastępowane
są obecnie
tulipanami i
różami.
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Najłatwiejsze
figury akrobatyki

 Zosia Niestrój 4b
                                   Akrobatyka            

  Figury
akrobatyczne �
� ♀ ️� ♀ ️� ♀ ️� ♂ ️� ♂ ️� ♂ ️� ♀ ️� ♀ ️� ♀ ️   
                                 Jakie są figury
akrobatyczne?
Figury
akrobatyczne to
np. szpagat,
gwiazda, salto
machowe, czyli
gwiazda bez
rąk, gwiazda na
jednej ręce,
salto do przodu,
salto do tyłu,
salto proste,
rundak, czyli
gwiazda, w
której na końcu

skacze się na
dwie nogi,
mostek ze
stania, zwykły
mostek (mostek
to wygięcie ciała
do tyłu i
utrzymanie się
na rękach i
nogach),
skorpion (stanie
na jednej nodze
i wygięcie
drugiej do
głowy). 

Najłatwiejsze
figura to chyba
gwiazda.
Polega na
utrzymaniu się
na rękach i
przełożeniu nóg
na drugą stronę
ciała ( trzeba
być w pionie)
Łatwy jest też
mostek. Polega
na utrzymaniu
się na rękach i
nogach i
wygięciu ciała

w tył. Jak już się
umie normalny
mostek, można
się nauczyć
mostku ze
stania. Polega
na tym samym
co zwykły
mostek, tylko że
wyginamy ciało
z pozycji
stojącej.
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Ekstra zajęcia opisuje 
Madzia Gawlik z klasy 4b

 Zdjęcie autorki

 Obóz numer 1
Wakacje 2022 z
UKS Wilgą
Obóz sportowy
rekreacyjny dla
dzieci i
młodzieży
szkolnej 
miejsce obozu
to Dziwnówek
(nad morzem)
odbywa się od
27 czerwca do
6 lipca. Kolonia
trwa 10 dni.

Obóz numer 2 
Adrenalina
2022 z UKS
Wilgą. Miejsce
obozu to
Krościenko nad
Dunajcem. 
Obóz sportowo
rekreacyjny z
rowerami dla
młodzieży
szkolnej
odbywa się od
30 lipca do 7
sierpnia. Trwa
on 9 dni.
Obóz numer 3

Mała adrenalina
2022 z UKS
Wilgą.  
Obóz sportowo
rekreacyjny dla
dzieci do 10
roku życia.
Miejsce obozu
to Krościenko
nad Dunajcem
Odbywa się od
30 lipca do 7
sierpnia.

Pamiętaj,

że ruch jest
bardzo
potrzebny, by
organizm
dobrze
funkcjonował
oraz postaraj
się ograniczyć
słodycze, ciasta
i tym podobne
smakołyki. 

RUCH TO
ZDROWIE! 

Cheearladerki to rodzaj tancerek. Wykonujemy na
zajęciach różne tańce, na przykład do piosenki Sofia.
Można się nauczyć na przykład gwiazdy, szpagatu,
mostku, przewrotu w tył i w przód, gwiazdy na jednej ręce
i tym podobne. Mamy układy na różne uroczystości na
przykład na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Polecam
każdemu - zajęcia są ekstra, można się dużo nauczyć.
Odbywają się też kolonie zimowe i letnie. W tym roku Pani
Ewa Winczura organizuje trzy kolonie letnie.
Zajęcia odbywają się według następującego
harmonogramu: klasy 4 - środa 14.00 - 15.00
klasy 5 - poniedziałek 14.00 - 15.00
klasy 6 - poniedziałek 13.00 - 14.00.
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Top 10 najciekawszych miejsc do
zwiedzenia w Krakowie i okolicach

Dobre restauracje
w Krakowie

                    Olek Sławek i Maks Kubis 4B
 Ciekawe miejsca do zwiedzenia w Krakowie i okolicach

10. Kopalnia
Soli w Wieliczce
9. Zoo w
Krakowie
8. Muzeum
Narodowe
7. Park Jordana
6. Kopiec
Kościuszki 
5. Kopalnia Soli
w Bochni
4. Wawel 
3. Ogród
Doświadczeń 
2. Muzeum
Lotnictwa

1. Energlandia-
Park rozrywki
znajdujący się
w Zatorze, w
którym są
największe w
Europie
rollercoastery
np. Hyperion
oraz Zadra.

10. Rialto
Trattoria Ruczaj
9. Manzana
8. Hua He sushi
7. Plac Nowy 1
6. 3 kaczki 
5 . Orzo
4 . Ogniem i
Mieczem
3. Kogel Mogel
2. Sioux
1. Bottiglieria
1881-
krakowski
lokal kryjący
się w

kamienicy z
końca XIX
wieku; ta
restauracja
mieści tylko 25
miejsc. Jest to
1. restauracja
w Krakowie,
która
otrzymała
gwiazdkę
''Michelin''.
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     "Ślimaki"      �
������

"Owoce pod
chmurką" ��

Potrawy/desery
można 
wypróbować.
Są to bardzo
szczegółowe
przepisy oraz
pyszne.

�,��,    ��� -
poziom
trudności
� - potrzebna
pomoc
rodzica/osoby
dorosłej

��, �
Przygotuj:
patelnię, deskę,
nóż, trzepaczkę,
miskę, jajka,
orzechy, olej,
parówkę,
zieleninę

Jak zrobić:
do miski wrzuć
całe surowe
jajka i różne
dodatki, które
będziesz
chciał/a dodać;

możesz wrzucić
bardzo drobno
wcześniej
posiekane
orzechy na
desce ( nie na
blacie! �),
ugotowaną i
pokrojoną na
trójkąciki
parówkę i
jeszcze jakąś
zieleninę, też
posiekaną na
drobno.  

W niniejszym artykule zamieszczam własne przepisy
kulinarne, które wypróbowałam, i mogę z czystym
sumieniem je polecić. Są proste do przyrządzenia i
bardzo smaczne. 

Dalsza część:
Całą zawartość miski wlej na
patelnię z rozgrzanym wcześniej
olejem, poczekaj, aż wszystko się
zetnie i wtedy wyjmij z patelni
wszystko, co tam zostało, ale jeśli
nie będziesz miał/a nic do robienia,
podczas gdy jajko będzie się
smażyło, to możesz sparzyć
malutkie pomidorki koktajlowe, -

 - gdy będzie troszkę chłodniejsza,
potnij na paseczki około 1 cm.
Zacznij zwijać w ruloniki na widelcu
albo na czym chcesz, byle były
rulony. Później połóż pomidorki i
np. bazylię na samym środku
talerza  albo na boku.
Smacznego! 

  Moje potrawy 
                Małgorzata Knapczyk kl. IVb

���
Składniki na 3
porcje:
pół szklanki
kaszy jaglanej,
250g malin lub
owoców, 100ml
śmietanki 30%,
łyżeczka miodu,
szczypta soli,
łyżeczka cukru
pudru. 

Przygotowanie:
Kaszę
przepłukaj

i przelej
wrzątkiem.
ugotuj kasze w
wodzie, dodaj
szczyptę soli.
Zmiksuj owoce,
dodaj miód. Ubij
śmietankę (na
bitą śmietanę),
dodaj cukier
puder. Nałóż do
pucharków:
kaszę, owoce i
śmietankę. 
Smacznego!  
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         Ważne         
     informacje 

Punkty do zdjęć
                                   Efekt końcowy↓

1. Przygotuj
rzeczy
pokazane na
obrazku.
2. Rozwałkuj
modelinę.
3. Wytnij kółko.
4. Zrób wałek.
5. Zrób
kropeczki wokół
kółka.
6. Przylep wałek
na kropeczki.
7. Wymodeluj
kształt
talerzyka.
8.

Zrób mini
ozdoby.
9. Pomaluj
talerzyk wodą.
10. Przylep
ozdoby do
talerzyka i
pozostaw go do
wyschnięcia na
dwa dni. 
11. Pomaluj
farbą najlepiej
akrylową.
12.Możesz użyć
sprayu.

Gdy modelina
nie chce się
zmyć z dłoni,
nie martw się,
ona zejdzie po
kilku umyciach
rąk. Smaruj co
jakiś czas
modelinę
wodą,
zwłaszcza
przed
wałkowaniem.
Jeśli długo nie
używałeś/aś
modeliny i jest

trochę twarda,
zanurz ją w
wodzie na 15
sekund. Wyjmij
i ugniataj, aż
zrobi się mało
wilgotna i
miękka. Do
robienia
różnych
wzorów na
modelinie ja
używam
wykałaczki
albo ołówka.

          Oliwia Pawlusińska  kl. 4b
                              Talerzyk z modeliny DIY

Oliwia
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Top 10 Xbox Historia konsol

                  Maks Kubis i Patryk Niemkiewicz kl.4b
       Najpopularniejsze gry na konsole i ich historia

Top 10
Playstation

1. Kurks
2. Forza
Horizon 5
3. Psychonauts
2
4. Halo Infinite
5. Biomutant
6. Super meat
boy forever
7. Fifa 22
8. Over
cookend 2022
9. Just Dance
2022
10. Minecraft
Inne polecane
gry: 

1. Rocket
league
2. Fornite
3. Dirt 5
4. Roblox
5. Need for
speed 

1. Ratchet & Clank: Rift Apart
2. Gran turismo 7 
3. Fifa 22
4. Just Dance 2022
5. Minecraft
6. Fortnite 
7. Rocket league
8. It Takes Two
9. Battlefront 2
10. Spider-Man Miles Morales

Historię konsol
dzieli się na
generacje,
gdzie każda z
nich rozpoczyna
się wydaniem
nowych
urządzeń.
Pierwszą
konsolą
była Magnavox
Odyssey, która
została
zaprojektowana
przez Ralpha
Baera i wydana

w
1972[2]. Podczas
drugiej
generacji
wydano takie
konsole
jak Fairchild
Channel
F czy Atari
2600[3]. Wraz z
czwartą
generacją
pojawiły się
konsole takie
jak: Nitendo.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsola_gier_wideo#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Channel_F
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atari_2600
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsola_gier_wideo#cite_note-Kluska-25-27-3


www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 5 03/2022 | Strona 17 
www.juniormedia.pl Kropek

 Lampy żarowe, czyli żarówki Thomas Alva
Edison

                         Mikołaj Janeczek 4B
                         Jak działa żarówka?

Thomas Alva
Edison wymyślił
żarówkę w
1879 roku, ale
jak ona działa?
Lampa żarowa,
czyli żarówka,
działa poprzez
nagrzewanie w
środku włókna z
druciku
najczęściej
wykonywanego
z wolframu.
Nagrzewa się
on, aż do

2500–3000 K,
wytwarzając
światło.
Wnętrze jest
wypełnione
mieszaniną
gazów
szlachetnych
bądź
próżnią. Pierwsze
lampy żarowe
konstruowano w
połowie XIX w.
Żarówka to
cudo techniki.

Thomas Alva
Edison urodził
się 22 lutego
1847 r. w
miasteczku
Milan w stanie
Ohio. Jako
sprawny
przedsiębiorca
miał też swój
wpływ na
elekryfikację
miast. Będąc
współzałożycielem
Edison Electric
Light Company

zbudował w
Nowym Jorku
pierwszą na
świecie
elektrownię
miejską, która
zaczęła
zaopatrywać w
prąd
pojedynczych
odbiorców.
Edison wymyślił
jeszcze wiele
innych
wynalazków.
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Co to parki krajobrazowe i 
dzielnicowe parki kieszonkowe?

Kraków to piękne
miasto!

 Zielona strona Krakowa. Poznaj lasy, łąki i parki �
                                                       Alicja Budzińska 4b

Kraków ma aż
53 parków, 26
dzielnicowych
parków
kieszonkowych i
3 parki
krajobrazowe.
Na terenie
naszego miasta
aż 342 drzewa
są pomnikami
przyrody.
Obecnie w
Krakowie
odnotowuje się
46-50 gatunków

roślin
chronionych na
577
stanowiskach.
W ramach
edycji budżetu
obywatelskiego
zrealizowano
już niemal 200
,,zielonych"
projektów na,
które
przeznaczono
łącznie ponad
45 milionów
złotych.

Parki kieszonkowe i inne             Łąki  
1. Park Jordana                     1. Krakowskie Błonia     
2. Park Decjusza                    2. Łąki w Toniach    
3. Park Kurdwanów                3. Łąki Nowohuckie    
4. Park Solvay                        4. Dolina Potoku     
5. Park Lotników Polskich          Olszanickiego  
6. Park Tysiąclecia                    
7. Park Dębnicki        
8. Park  Młynówka Królewska 
9. Park im. Tadeusza Kościuszki
10.  Park Dąbie

Lasy i uroczyska
1. Las Borkowski              8. Uroczysko Zaborze
2. Las Tyniecki                 9. Uroczysko Kostrze     
3. Las Mogilski                10. Uroczysko Tyniec  
4. Las Łęgowski              11. Uroczysko Kowadza
5. Las Wolski                  12. Uroczysko Skałki 
6. Las Prawiek                      Twardowskiego
7. Las Witkowicki            13. Uroczysko Skotniki
                                        14. Uroczysko Wiszówka       
                                      15. Uroczysko Górka           
                                               Pychowicka

Parki
krajobrazowe to
takie, jakie mają
naturalne
krajobrazy,
widoki, czyli
jakby takie lasy
z mniejszą
ilością drzew.
Natomiast parki
dzielnicowe
kieszonkowe to
publicznie
dostępne
niewielkich
rozmiarów

parki. Mogą się
znajdować na
małej,
pojedynczej,
niezabudowa -
nej działce. Za
maksymalną
wielkość takiego
miejsca uważa
się 5000
metrów. Po
angielsku park
kieszonkowy to
pocket park,
parkette i mini-
park.
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Historia polskich startów w
igrzyskach olimpijskich

Tegoroczne
igrzyska

                                 Maks Kubis 4B
                  Zimowe igrzyska olimpijskie  �

Oficjalnie
Polacy biorą
udział
w zimowych
igrzyskach
olimpijskich, od
początku ich
istnienia, czyli
od 1924 roku.
Polska jest
jednym z
dwunastu
krajów, które
wzięły udział we
wszystkich
zimowych

igrzyskach
olimpijskich.
Pierwszy medal
na zimowych
igrzyskach
olimpijskich dla
Polski
zdobył Franciszek
Gąsienica
Groń (brązowy)
w kombinacji
norweskiej na
igrzyskach w
1956 roku,

XXIV Zimowe
Igrzyska
Olimpijskie –
odbyły się
w Pekinie w
dniach od 4 do
20 lutego 2022
roku. Po raz
pierwszy w
historii na
igrzyskach
zostaną
rozegrane
następujące
konkurencje:
Big Air

 w narciarstwie
dowolnym oraz
zawody
mieszane
w: skokach
akrobatycznych,  w
snowcrossie oraz 
Short tracku.
  Niestety
Polacy
wywalczyli tylko
medal brązowy
który zdobył
Dawid Kubacki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_G%C4%85sienica_Gro%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombinacja_norweska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pekin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Big_Air
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_akrobatyczne
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Zajęcia w Womai i najciekawsze
doświadczenia�� ���

Co to jest
Womai?

                                 Maks Kubis 4b
                          Wycieczka 4b do Womai

Womai to
wyjątkowe
centrum nauki i
zmysłów, gdzie 
możemy ujrzeć
dwie wystawy:
światła i
ciemności.
Nasza klasa
wybrała się tam
na warsztaty pt.:
"W STRONĘ
ŚWIATŁA - to
podróż przez
jasną krainę".
Zwiedzający

poprzez zabawę
i eksperymenty
poznają zagadki
otaczającego
nas świata i
nauki, sekrety
iluzji i złudzeń
oraz zawodność
ludzkich
zmysłów takich
jak np. dotyk.  

Na początku
naszej
wycieczki
udaliśmy się do
ściany, na której
były różne,
ciekawe kształty
i gdy
przewodnik
zapalił latarkę,
kształty miały
swoją własną
historię.
Kolejnym
ciekawym
miejscem

było
pomieszczenie
w całości w
gąbce do
streamowania;
były tam
nietypowe
instrumenty jak
np. laserowa
harfa. Bardzo
polecam
zwiedzić
Womai, gdzie
można
przeprowadzić
ciekawe
eksperymenty.
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Filmy lotnicze Airbus A380

jak na przykład
Ryanair,
Wizzair lub
EasyJet. Ja
polecam linie
lotnicze: LOT,
SWISS,
LUFTHANSA,
QATAR, KLM,
EMIRATES,
BRITISCH
AIRWAYS..

Samolot to
najszybszy
środek
transportu i jest
też uważany za
najbardziej
bezpieczny. 
Parę razy
leciałem i
bardzo mi się
podobało. Są
również tanie
linie lotnicze,

  Samoloty          Maciek Borecki  4b                     
        Ciekawe tematy                                             
                             Zachęcam do przeczytania

Bardzo ciekawe
są filmy jak np.
Sully, który jest
oparty na
faktach. Jest
tam
przedstawione
wydarzenie, gdy
samolot ląduje
na wodzie, bo
jak  wzbijał się
w powietrze, to
nagle ptaki
wleciały do
silnika i
wystąpiła

sytuacja
krytyczna.
Kapitan
postanowił
wylądować na
wodzie... W
Polsce też
doszło do
takiego
incydentu.
Kapitan Wrona
musiał
wylądować bez
podwozia.

Airbus A380 to
duży samolot
pasażerski
o  szerokim
podwoziu,  który
został
opracowany i
wyprodukowany
przez firmę
Airbus . To
największy na
świecie samolot
pasażerski. Badania
nad Airbusem
rozpoczęły się
w 1988 r.,

a projekt
ogłoszono w
1990 r., aby
zakwestionować
dominację Boeinga
747.
Ciekawostka,
Angielski to
język, którym
porozumiewają
się piloci na
całym świecie.

.

.

.

https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
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taniec
nowoczesny 

taniec
współczesny 

street dance
   
Trenerki:
Anna Michno,
Anna Kłos 

Grupy: 
1.ZiomSis
2.#Naj
3.Milusie
4.Tuptusie
5.Mini Maxi
6.Komety
7.NoName
8.Widma
9.KosmoX
10.Clip Dance
11.Impuls

   To zdjęcie z innej starszej grupy ⬇️                                               Przygotowania ⬇️

Trenujemy od września, żeby
zaprezentować się w połowie
marca przed publicznością.
Dodatkowo pod koniec roku
szkolnego odbywa się drugi występ
tylko w innym miejscu        (Aula
św. Jana Pawła II w
Łagiewnikach). Choreografie są
tworzone krok po kroku. Instruktor
sam wymyśla kroki do układu.
Zajęcia przygotowujące do
występu odbywają się co tydzień
lub dwa razy w tygodniu. 

Pokaz grup tanecznych z Centrum Kultury
Podgórza w Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay Małgorzata Knapczyk kl. IVb

OK Ruczaj
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Kawały
o Jasiu
1. Koledzy kłócą
się, kto ma
niższego
krewnego.
,,Moja ciotka,
ma tylko 1m
wzrostu! '' 
chwali się
pierwszy. ,, A
mój dziadek,
mierzy tylko 50
cm!'' mówi
drugi. ,, A mój
wujek"
opowiada Jasiu
,, leży w
szpitalu, bo
spadł z drabiny
jak zbierał
jagody! " 
2. Pani wzywa
Jasia do
odpowiedzi.

,, Jasiu, które
urodziny miałeś
w zeszłym
roku?" 
,, Siódme." 
,, A które
będziesz mieć
za rok?" 
,, Dziewiąte."
,, Źle Jasiu,
siadaj."
Jasiu siada, zły
na siebie i
mruczy pod
nosem: ,, A
niech to, pała w
urodziny!"
3. Jasiu biegnie
zdyszany na
stację
benzynową. 
,, Proszę pana,
litr benzyny,
szybko! "
,, Co się dzieje,
pali się"
,, Tak,

moja szkoła, ale
powoli zaczyna
przygasać!" 

Kawały o Jasiu
są jednymi z
najpopularniejszych
w Polsce.
Zakładam, że
każdy zna
przynajmniej
jeden lub dwa.
Innymi
popularnymi
seriami
dowcipów są na
przykład te o
babie i lekarzu,
lub Polaku,
Niemcu i
Rusku. Jest ich
tyle, ile lat ma
Jasiu, więc
zawsze
człowiek może
się natknąć na
nowe. Niektóre
są bardzo
śmieszne, inne
trochę mniej,

a jeszcze
niektórych w
ogóle nie warto
powtarzać.
Często jest tak,
że praktycznie
każdy zrozumie
kawał od razu,
lecz zdarzają
się też żarty
nieco bardziej
skomplikowane.
Oprócz
dowcipów
istnieją
oczywiście inne
formy żartów,
takie jak:
parodie, memy,

komiksy ,
komedie,
opowiadania i
wiele, wiele
innych. Jednak 
dowcipy są
najlepsze,

dlatego że
można je
przekazywać
ustnie i
opowiadanie ich
kolegom i
koleżankom jest
świetnym
sposobem na
zabicie czasu.

Śmiech w
średniowieczu
W średniowiecz
nym kościele
uznawano, że
mnichowi nie
wypada się
śmiać, bo w
Biblii nie było
napisane, że
Jezus się śmiał.
A skoro mnisi
starali się go
naśladować, to
też nie powinni
tego robić. Co
jednak nie
znaczy, że tego
nie robili. Za to
monarcha
śmiać się nawet
powinien.
Wracając
jednak do
mnichów, w
średniowieczu

często
prowadzono
debaty,
próbujące
ustalić, czy
Chrystus się
śmiał. Niestety,
dotąd tego nie
ustalono. A
szkoda. Mimo
wszystko mnisi
często tworzyli
,,Ioca
monachorum'',
czyli ,, mnisie
żarty''
nawiązujące do
opowieści
biblijnych. Tak
więc w
ciemnych
czasach zdania
na temat
śmiechu były
podzielone.
Całe szczęście

żyjemy w XXI w.
kiedy już
wiadomo, że
śmiech to
zdrowie.
Hanna Zając 
kl. 5d�

śmiech to zdrowie

H.Zając

H.Zając
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