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Muzyka poważna

Czy było ciekawie?

Wyjście do Ośrodka Kultury
Ruczaj na koncert muzyki 
poważnej      Alicja Budzińska 4b

Muzyka poważna
może wydawać
się nudna, ale tak
nie jest. Na
przykład ja na
początku
myślałam, że będę
się się nudziła na
koncercie, ale
naprawdę było
ciekawie. Czas
bardzo szybko
minął i przyjemnie
słuchało się
muzyki.

Gatunek muzyki
to  wyrazisty styl
muzyki. Jest ich
aż 1264. A to
najpopularniejsze
przykłady ich:
- pop
- rap
- muzyka
elektroniczna
- disco
- blues
- reggae
- rock
- muzyka poważna
- hip hop

Aktualnie
najczęściej ludzie
słuchają muzyki
pop, jak sama
nazwa wskazuje.
Potem jest rap,
hip-hop oraz
muzyka rock. 

Gdy usiedliśmy
na miejscach,
przyszła  pani. Z
uśmiechem miło
nas powitała.
Następnie
przyszedł na
scenę pan z
klarnetem, który
nazywał się
Tomasz. Pokazał
nam, z czego się
składa jego
instrument oraz
zagrał bardzo
fajną  piosenkę

z samego ustnika.
Zagrał prawdziwą
piosenkę na
całym klarnecie.
Następnie razem z
panią pianistką
zagrali kilka
melodii. Mogliśmy
mu zadać pytania.
Na przykład ktoś
zapytał, ile waży
klarnet, jaką ma
długość.  Potem
p. Tomasz zszedł
ze sceny, a na
scenę wszedł

pan Michał z
puzonem. Pokazał
nam różne
tonacje i jak
można grać na
puzonie. Jemu
również mogliśmy
zadać pytania i
zadaliśmy na
przykład, ile
kosztuje puzon. 
 Na koniec zagrał
jeszcze z
pianistką oraz
wszyscy muzycy
zagrali razem
melodię. 
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           Lisy i wilki
            �      �            Oliwia Pawlusińska 4b  

Po przeczytaniu
tytułu pewnie
pomyśleliście,
że napiszę o
wyglądzie tych
zwierząt i że
wszystko tu
będzie takie
oczywiste, ale
się mylicie, bo
w tym artykule
napiszę o tym,
jak wygląda
dzień lisa, a jak

dzień wilka i
napiszę, jaki
charakter ma
lis, a jaki wilk.
Ale o wyglądzie
też trochę
będzie. Dlatego
zapraszam do
czytania!

     ���

Wygląd lisa i
wilka

Charakter i
dzień lisa   �

Charakter i dzień
wilka            �

Charakter wilka
Wilk jest z
rodziny
psowatych
podobnie jak lis.
Lubi on być na
otwartych i
dużych
przestrzeniach.
Jest on
zwierzęciem drapieżnym.

Dzień wilka
Wilki polują na
zwierzęta
hodowlane.

Zwierzę to
zamieszkuje
lasy, równiny
oraz tereny
bagienne. 

Charakter lisa 
Lis jest z
rodziny
psowatych; jest
też trochę
podobny do
psa, ale tu nie o
psach. Lis ma
bardzo dobry

słuch, może
usłyszeć każdy
szelest z
bardzo dalekiej
odległości. Ma
też dobry węch
oraz dotyk. Lis
jest
drapieżnikiem.

Dzień lisa
Lis jest
zwierzęciem
nocnym,
dlatego jest
bardziej

aktywny w nocy
niż w dzień. Lis
poluje
samotnie. Lis
chowa swoje
jedzenie do
późniejszego
spożycia. Lis
robi pod ziemią
zagajniki, gdzie
chowa się
przed
drapieżnikami.

Wygląd lisa
Lis
posiada ślepia
barwy
ciemnożółtej o
okrągłych
źrenicach. Jego
sierść jest
barwy rudej. Ma
puszysty rudy
ogon. Ma on
krótkie
kończyny i biały
brzuch.  

Wygląd wilka

Wilk w
przeciwieństwie
do lisa ma
długie kończyny
i mniej puszysty
ogon niż lis.
Sierść wilka jest
barwy
przeważnie
szarej oraz
rudej.
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Bardzo ciekawe wyjście z klasą do
Muzeum Narodowego 

Rzeźby i obrazy

Wycieczka do muzeum w Sukiennicach. Namaluj mi
bajkę                                            Alicja Budzińska 4b

Kiedy i gdzie?
6 kwietnia razem z klasą wyszliśmy do muzeum w
Sukiennicach w Rynku. Nasza wystawa odbywa
się w g. 10:00 - 13:15, więc trwała około trzech
godzin. Mieliśmy wtedy dwie pierwsze lekcje, a
potem tramwajami pojechaliśmy na miejsce.
Muzeum w poniedziałek jest nieczynne, ale w inne
dni można do niego przyjść. Zazwyczaj jest
otwarte od 10:00 do 18:00 każdego dnia, a we
wtorek jest czynne do 19:00. 

Wyjście było
bardzo fajne,
ponieważ pan
przewodnik
ciekawie
opowiadał o
obrazach.
Każdy
eksponat miał
swoją legendę
i można było
dowiedzieć się
dużo rzeczy o
historii Polski.
Oprócz
opowiadania

o obrazach,
dostaliśmy też
kartki oraz
ołówki i w
grupach
mieliśmy
znaleźć trzy
dowolne
obrazy.
Napisać 
autora obrazu,
tytuł i jaka to
legenda. Jak
dla mnie, było
to ciekawe
zadanie.  

Muzeum było duże; na początku, gdy się
wchodziło, była recepcja, następnie na drugim
piętrze można było zostawić kurtki oraz plecaki
czy torby, a na trzecim piętrze były wystawy.
Galeria sztuki była podzielone na trzy duże sale z
obrazami i rzeźbami (choć rzeźb było mniej) oraz z
jedną trochę mniejszą od innych. Były tam takie
pomieszczenia: romantyzmu, realizmu,
oświecenia oraz wokół akademii. W tej ostatniej
sali były chyba największe obrazy.

Na początku
zwiedzania
rozmawialiśmy
razem o kilku
obrazach. 
Poszliśmy do
kolejnej sali i
tam również 
oglądaliśmy
obrazy, ale
potem
usiedliśmy w
kółku.
Zagraliśmy w
głuchy telefon.
Oczywiście

hasło się na
koniec
zmieniło. Hasło
było związane
z historią oraz
było trudne do
zapamiętania.
Sama już go
nie pamiętam.
Następnie pan
dał nam kartki
z obrazkami z
legend i
mogliśmy je
pooglądać.
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 Konkurs na
najładniejsze
jajko
wielkanocne

Maria
Manys i
Madzia
Gawlik     
��� Wyniki konkursu:

1 miejsce : kl. 4a
2 miejsce : kl. 6c
3 miejsce : kl. 7a

Wyróżnienia:
kl. 4e, kl. 4f kl. 5d
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Ciasto i Bułeczki
 Drożdżowe

Jajka z
majonezem

Dalsza część⬇️

Przygotuj:
1kg mąki, szczyptę soli, 6 żółtek,
pełną szklankę cukru, 10dag
drożdży, łyżeczkę cukru, ok. 250ml
ciepłego mleka, 20dag masła

Jak zrobić:
Żółtka utrzeć w misce ze szklanką
cukru. 
W osobnym naczyniu podgrzać
lekko mleko i dodać rozkruszone
drożdże oraz łyżeczkę cukru.
Wszystko wymieszać. Poczekać,
aż drożdże zaczną
rosnąć. Rozpuścić masło i odłożyć
je do  wystudzenia.

Do utartych żółtek dodać mąkę
oraz wyrośnięte drożdże. Zagnieść
ciasto. Na koniec dodawać masło.
Ciasto odstawić do wyrośnięcia, aż
podwoi swoją objętość. Część
ciasta wsadzić do foremki. Ja
używam blaszki z kominem o śr.
26-28cm. Z reszty ciasta robię
bułeczki np. z jagodami z cukrem,
albo chałki. Na wierzchu
posmarować rozbitym jajkiem. Piec
około 40-45min w temperaturze
170 stopni C, a bułeczki piec
krócej. Tylko 20min. Najlepiej
osobno, bo do ciasta nie można
zaglądać.

Przygotuj: 

jajka na twardo, szczypiorek oraz
majonez

Jak zrobić: 

obierz jajka i przetnij je na dwie
połówki, posmaruj je majonezem i
przyozdób posiekanym
szczypiorkiem.

SMACZNEGO!

    Małgorzata Knapczyk IVb
                                Potrawy wielkanocne
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Historia obrzędu Gdzie obchodzi
się to święto?

Maciek Borecki   Śmigus Dyngus , czyli Lany
Poniedziałek obchodzony w kościele
katolickim, najbardziej lubiany przez dzieci.

Siema, w tym
artykule
opowiem Wam,
jak odbył się u
mnie w rodzinie
Śmigus
Dyngus. To był
niezwykły
dzień! Nigdy go
nie zapomnę.

Mój dziadek
wrzucił mnie
pod prysznic. A
woda była
lodowata. Ja się
śmiałem i
śmiałem. Ale to
nie koniec tej
przygody, bo
jeszcze na
ciocię, wujka,
dziadka
wylałem wiadro
wody.

 Zwyczaj ten
pochodzi z XIV
wieku.
Prawdopodob-
nie już Wanda,
która nie chciała
Niemca, już
znała ten
zwyczaj. Choć
Wanda
wskoczyła do
Wisły nie ze
względu na
śmigus dyngus,
a dlatego, że nie
chciała wyjść

za mąż za
Niemca. Znacie
tę historię
dobrze, mam
nadzieję.
Generalnie jest
to
starosłowiański
zwyczaj
związany z
jarymi godami,
czyli obrzędami
witania wiosny.

Tradycyjna
forma śmigusa-
dyngusa jest
obchodzona
przede
wszystkim w
krajach Europy
Środkowo-
Wschodniej,
między innymi w
Czechach, na
Słowacji oraz na
Węgrzech. Na
Bałkanach
praktykuje się
podobny obrzęd

o
nazwie Peperuda.
Polega on na
sowitym
oblewaniu wodą
wybranej panny,
która uosabiała
boginię
deszczu Peperunę lub 

. .
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1. słoik z miłymi zwrotami 
2. bukiet ze słodyczy 
3. zwykła zakładka do książki
4. słoik - dlaczego ta osoba jest
wyjątkowa
5. słoik - za co dziękujemy danej
osobie 
6.  karta z życzeniami 
7. Jeżeli ktoś umie, to może zrobić
coś na szydełku. 
8. Można też upiec ciasteczka.

Madzia Gawlik
4b

Pomysły na
prezenty  

Jest bardzo
dużo różnych
prezentów. Ale
ja dzisiaj dam
wam parę
pomysłów na
ławy prezent. 
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Książki
fantastyczne

teraz nawet
wolę czytanie
od oglądania
filmów na
przykład na
podstawie
książek.
Dlatego
bardzo
polecam
czytać książki.

           �
           �

 
    Książki, które warto przeczytać
                                   Oliwia Pawlusińska 4b

      Książki
Dzieci często
uważają, że
książki są
nudne. Na
przykład ja tak
kiedyś
uważałam, ale
już po
przeczytaniu
paru książek
polubiłam
czytanie i 

Czytanie ubogaca
            

Mały Książę - to
dopiero lektura w
7 klasie, ale
polecam ją
każdemu,
ponieważ ja mam
10 lat i to moja
ulubiona książka,
a opowiada o
pilocie, który
rozbił się na
pustyni i spotyka
małego chłopca,
który prosi go o
narysowanie
baranka, ale pilot
nie ma wielkiego

doświadczenia
artystycznego,
więc po kilku
nieudanych
próbach rysuje
baranka  w
pudełku. Potem
pilot zaprzyjaźnia
się z Małym
Księciem, a on
opowiada mu
swoją historię.
Następnie staje
się rzecz
niespodziewana.

Nibylandia - to seria składająca
się z sześciu książek. Nibylandia
jest bardziej dla dziewczyn, ale nie
zabraniam chłopakom jej
przeczytać. A książka opowiada o
pięciu dziewczynkach, które w
magiczny sposób znajdują się w
magicznej krainie zwanej
Nibylandią, ale zostawiają to w
tajemnicy. Dziewczynki co dnia
tam przychodzą i mają różne
przygody.

Czytanie nie
jest tylko dla
przyjemności,
ale także, żeby
rozwijać naszą
wyobraźnię,
ortografię oraz
bogatą
wypowiedź.

Ciekawostki
1. Mateusz
Jabłoński z
Gniezna jest 
najszybciej
czytającym

na świecie
człowiekiem. W
minutę potrafił
przeczytać
ponad 110
tysięcy słów na
raz.
2.Połowa sprzedawanych
obecnie książek
jest kupowana
przez osoby
powyżej 45 roku
życia.
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Jak chronić
Ziemię?

Ziemia powoli
umiera!

Dzień Ziemi -
zwany również
Światowym
Dniem Ziemi
lub
Międzynadowym
Dniem Ziemi 
obchodzi się 22
kwietnia. 
Obchodzi się go
w równonoc
wiosenną.
Dzień ten

Ida Wyrostek 4b
Dzień Ziemi
Ochrońmy razem naszą planetę!

1. Zakręcaj
zawsze kran do
końca, by nie
kapała z niego
niepotrzebnie
woda.
2. Wyłączaj
światło, jeśli go
nie
potrzebujesz.
Tak samo zrób
z narzędziami
elektrycznymi, z
których
aktualnie nie
korzystasz.

3. Nie wyrzucaj
śmieci na
ziemię. Serio.
Jak tak patrzę,
chodząc po
okolicy, to co
chwila
napotykam
kosze na
śmieci.
4. Segreguj
odpady i
wrzucaj je do
poszczególnych
koszy na
śmieci.

symbolizuje 
ochronę Ziemi.
Ma na celu
upowszechnie-
nie
przekonania, że
trzeba podjąć
systematyczne i
radykalne
działania, by
uchronić nasz
świat.  

Ziemi
zagraża
zwłaszcza
globalne
ocieplenie. 
Spowodowane
ono jest między
innymi emisją
do atmosfery
zanieczyszczeń
powstałych

na skutek
spalania paliw
kopalnianych.
Musimy odejść
od węgla.
Trzeba zacząć
ogrzewać domy
ekologicznie,
np. korzystając
z fotowoltaiki
lub pom ciepła.

Piosenka o
Ziemi:
https://www.youtube.com/watch?
v=cZ-
nwKdwPc4

Lubie
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Projektor LEDProjektor LCD

                          Mikołaj Janeczek 4b
             Jak działają rzutniki, czyli projektory? 

Technologia
DLP została
stworzona przez
firmę Texas
Instruments.
Tradycyjne
projektory
działają w
oparciu o
właśnie
technologię
DLP.
Układ DLP
składa się z
milionów
mikroskopijnych
luster

(jedno na każdy
piksel), które
kierując
promień
światła,
przechodzący
następnie przez
kolorowy układ
optyczny (koło
obrotowe),
tworzą właściwy
obraz. DLP -
Digital Light
Processing.

Projektory
LED, czyli
mówiąc inaczej 
projektory
laserowe,
polegają na
emisji światła za
pomocą diod
LED (co
dotyczy koloru
czerwonego
oraz
niebieskiego),
a także poprzez
wyświetlanie
koloru 

zielonego za
pomocą lasera
świecącego
poprzez fosfor. Główną
zaletą
projektorów
LED jest ich
cena. Są one
najtańsze w
całej ofercie.
Oferują też
ostrzejszy i
jaśniejszy obraz
oraz lepsze
odwzorowanie
kolorów.
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Tu jest kilka
pomysłów ⬇

   Maria Manys  kl.4b
                          Sposoby na nudę  ��

Czasami każdy się nudzi i nie ma, co robić; najczęściej jest tak w
wakacje, bo nie ma lekcji. Dlatego w tym artykule napiszę, co
można zrobić, gdy się nudzimy.    Więc zapraszam do czytania ! 

Tu jest kila pomysłów:

1. czytanie książki 
2. sprzątanie
3. gotowanie
4. zajmowanie się swoimi
pasjami
5. uprawianie sportu
6. pouczenie się
7. pouczenie się nowych
języków
8. zabawa ze swoim
zwierzątkiem 
9. oglądanie filmów
10. spacerowanie.
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                              Maks Kubis kl. 4b
                  Rowery i trasy rowerowe����

 Pewnie każdy z was umie jeździć na rowerze, ale czy wiecie, jak przygotować go do nowego sezonu lub
jaki rower najlepiej wybrać? W tym artykule postaram się na to pytanie odpowiedzieć.

W subiektywnym rankingu w kategorii „rower” wygrywają trzy firmy: Trek, Specialized i Giant. Trek
istnieje od 1976 roku i produkuje wszystkie możliwe typy rowerów. Ma bardzo szeroką ofertę –
znajdziesz w niej każdy model. Od tanich po bardzo drogie, z wyłączeniem absurdalnie drogich.

Przygotowywanie roweru do
nowego sezonu nie jest łatwe,
ponieważ jest z tym bardzo dużo
pracy. Nie pomijaj żadnej części
roweru – wyczyść kółka
przerzutki, łańcuch, piasty i
wszelkie inne miejsca, gdzie
widzisz brud. Po czyszczeniu
czas na smarowanie – podczas
szorowania pozbyłeś się starego
smaru z newralgicznych miejsc,
a teraz musisz je pokryć nowym,
świeżym smarem. Musisz też
pamiętać o napompowaniu kół
oraz sprawdzeniu, czy wszystkie
rzeczy np. dzwonek czy lampka
działają. Gdy te wszystkie
czynności wykonałeś, możesz
jechać�������

Trasy rowerowe
w Krakowie i
okolicach:
Ojcowski Park
Narodowy
Tyniec
Bulwary
Wiślane
Zabytki
Prądnika
Czerwonego 
Niepołomice 
Kryspinów 
Górka
Pychowicka
Nowa Huta 

Zakrzówek to
moja ulubiona
trasa rowerowa.
Można tam
pojeździć, a
zarazem
pooglądać
bardzo ładne
widoki. Na
Zakrzówku, w 
dawnych
kamienioło-
mach pracował
Jan Paweł ll �
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2 maja, czyli         
 ⬅   dzień flagi

Konstytucja         
 ↙ trzeciego maja

Te dwie daty
warto
zapamiętać tak
samo jak 11
listopada ( o
tym dniu też
pisałam) i
dowiedzieć się
paru
ciekawych
rzeczy o tych
dniach!

Konstytucja 3 maja i Dzień Flagi

                                            Alicja Budzińska 4b

Święto
Konstytucji 3
Maja to ważny
dzień tak samo
jak Dzień
Flagi. Żeby
wam
przypomnieć o
tym,
napisałam ten
artykuł i
obiecuję, że
nie będzie
nudny!

W ten dzień każdy z nas
wystawia flagę naszego kraju
przez okno lub balkon. W
ostatnich latach upowszechniło
się noszenie kokardy. 
Organizowane są wtedy różnego
rodzaju akcje i manifestacje
patriotyczne. Został on
ustanowiony w Polsce uchwałą
z dnia 20 lutego 2004 roku jako
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. 2 maja nie jest dniem 
wolnym, ale w szkołach prawie
zawsze  jest to dzień wolny.
Wtedy obchodzimy również 
Dzień Polonii oraz Polaków za
Granicą. 2 maja w 1945 roku
polscy żołnierze zdobywający
stolicę  hitlerowskich Niemiec
umieścili biało- czerwoną flagę
na Kolumnie Zwycięstwa.

Ten akt prawny
został
uchwalony
przez
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego
3 maja 1791
roku. Przyjmuje
się, że była to
pierwsza w
Europie i druga
na świecie
uchwalona
konstytucja.
Jest to zbiór

praw, które
regulują
podstawowe
kwestie
społeczne i
polityczne.
Stanowiła ona
dowód na to, że
Polska weszła
na drogę
naprawy ustroju
i wzmocnienia
praw
państwowych.
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  Zasady akcji

Ostatnio w
naszej szkole
pojawiła się
akcja
polegająca na
przyjeżdżaniu
do szkoły
rowerem, na
hulajnodze lub
na rolkach.  

Nie wiadomo
jeszcze, czym
będzie nagroda;
wiadomo
jednak, że
wygrają klasy, z
których
najwięcej osób
przejedzie na
rowerze do
szkoły.

Każdy
przedszkolak i
uczeń, który w
maju dotrze na
lekcje na
rowerze,
otrzyma punkt
wewnętrzny.
Dla najaktywniej
szych klas w
szkołach i grup
w
przedszkolach
przewidziane są
nagrody.
ROWEROWO

ZAWSZE
ZDROWO trwa
od 4 maja do 31
maja 2022 roku.

Każdy uczeń, który posiada zgodę
od rodziców na udział w akcji,
dostał książeczkę, do której będzie
wklejał po jednej naklejce za
przyjazd do szkoły rowerem. Na
drzwiach każdej klasy powieszony
jest również plakat, na który wkleja
się inne naklejki. Ilość tych
naklejek też zależy od ,,frekwencji
rowerowej", ale tym razem
przykleja się ich codziennie tyle, ile
ogólnie osób w jeden dzień
przyjechało rowerem.
Akcja ma na celu promowanie
zdrowego, aktywnego stylu życia i
eliminowanie zanieczyszczeń w
powietrzu spowodowanych emisją
spalin samochodowych.

             Akcja ,,Rowerem do szkoły"
              Patryk Niemkiewicz kl. 4b
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Zwyciężył
Mateusz Krzykała

Mateusz Krzykała

Drużyna Cleo 

Hania Janicka 
Paulina Knapki 
Laura Borgieł 
Julia Mika 
Marika
Brdękiewicz
Nadia Maczała 
Julia Sechman 
Julia Bienek 
 Zuza Góreczka
Wojtek
Malinowski
Karolina
Mikołajczak
Franek Płatek 

Piotrek
Pawłowski 
Mateusz
Krzykała
Max Kononow
Amelia Jakób 
Emilia Głodek 
Patrycja
Kulicka 

Drużyna
Tomsona i
Barona

Kornelia
Makuszewska
Magda Piątek
Basia Dubyk
Patrycja Piech
Oliwia Gręzak
Karolina Kutypa
Julianna Kytowa
Maja Janowska
Martyna
Gregorczyk
Tosia
Zakrzewska

Marysia Miszk  
Maja
Cebrzyńska
Marcel Kotuła
Dawid Nowak 
Wiktoria
Tarcińska
Mieszko
Serwatowicz
Witek Ptak
Ida Wargskog

Drużyna Dawida Kwiatkowskiego

Magda Maciołek
Natalia Rabczuk
Natalia Wagasewicz
Olek Maląg
Laura Bączkiewicz
Lena Tylus
Marceli Józefowicz
Aleksander Ryś
Amelia Kuształa
Laura Milczarek
Piotrek Pączkowski
Antosia Kraszewska
Zuzia Gajor
Oktawia Mazur
Alija Górzyńska
Martyna Klimek 
Lena Ornowska 
Witek Piasecki 

The Voice Kids 
to program
telewizyjny, w
którym dzieci
śpiewają. Ich
pierwszym
występem są
przesłuchania w
ciemno, w
których trenerzy
odwracają
swoje fotele, a
dzieci
wybierają, do

której drużyny
chcą iść.
Następnie są
bitwy, Sing-Off,
a potem Wielki
Finał. Oprócz
The Voice Kids
istnieją także
The Voice of
Poland dla
dorosłych i The
Voice Senior.

     Madzia Gawlik  i Zosia Niestrój kl. 4b
                   THE VOICE KIDS 5
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Co to Just
Dance?

Piosenki w Just
Dance

Just dance to
jedna z
najbardziej
popularnych
gier na świecie.
Pierwsza
wersja powstała
w 2009 r. i co
roku powstaje
nowa wersja (w
tym roku Just
Dance 2022)

Just Dance
2014 był
pierwszą wersją
tej gry, w  której
nazwie nie
występował
numer gry np.
Just Dance 2,
tylko właśnie
Just Dance
2014

    Zosia Niestrój 4b
                           Just Dance

Just Dance to
gra, w której się
tańczy, na
konsolę, do
której potrzebny
jest Kinect
(czujnik ruchu)
lub telefon ze
specjalną
aplikacją. Ja
mam Just
Dance na
Kinect, i wtedy
trzeba włożyć
płytę do konsoli,
a gdy gra się

włączy, wybiera
się piosenkę.
Wtedy na
ekranie
telewizora
pokazują się
ruchy do
wybranej
piosenki i trzeba
je naśladować.
W Just Dance
można grać
samemu, a
nawet w 6 osób.

W darmowej
wersji Just
Dance 2021
można znaleźć
takie piosenki
jak na przykład

1. Ice Cream
2. Bailando
3. Don't start

now
4. Kulikitaka
5. Paca

Dance
6. Uno

i wiele innych

Natomiast w
płatnej wersji
Unlimited
można
zatańczyć do
piosenki po
polsku: Error
Natalii Nykiel

Just Dance jest
dostępny na
PlayStation,
Xbox oraz na
Nintendo
Switch
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     Malarstwo
akrylowe      �

      Malarstwo
akwarelowe     �

Malarstwo olejne
            �

  Różne techniki malowania
                                   ���✏
                                       Oliwia Pawlusińska 4b

Niektórzy
myślą, że każdy
obraz jest
malowany taką
samą techniką.
Otóż nie, bo są
różne techniki
malowania. I
właśnie w tym
artykule opiszę
trzy techniki
malowania
farbami.
Poznacie różne
nazwy tych
technik,
ponieważ
niektóre są
naprawdę
dziwne. Więc
zapraszam do
czytania. 

Akwarela - technika malarska.
Malarstwo akwarelowe uważane
jest za jedną z najtrudniejszych
technik malarskich. Do akwareli
używa się bardzo dużo wody i
właśnie między innymi dlatego to
malowanie jest tek trudne, bo
trzeba nabierać dużą ilość wody,
ale nie za dużą, bo inaczej cały
obraz będzie rozmazany. Do
malarstwa akwarelowego lepsze
są pędzle ze sztucznego włosia niż
naturalnego. Zdjęcie obrazu
akwarelowego macie tu wyżej. PS
To mój obraz.      

Malarstwo akrylowe jest
alternatywą dla malarstwa olejnego
(które opisałam obok ↑)  i
jednocześnie wygodniejszą
techniką malarstwa od akwareli.W
stosunku do farb olejnych farby
akrylowe dają nieco mniej swobody
w nadawaniu obrazom faktury,
jednak podobnie łatwo można za
ich pomocą uzyskiwać wszelkie
inne efekty od wrażenia
przenikania kolorów po efekty
przestrzenne. Zdjęcie obrazu
akwarelowego macie tu wyżej. To
też mój obraz.              

No i na koniec malarstwo olejne,
czyli malarstwo, które jest
wykorzystywane bardzo często, na
przykład farbami olejnymi została
namalowana Mona Lisa i wiele
innych. Malarstwo olejne  polega
na pokrywaniu naprężonego i
zagruntowanego płótna, gładkiej
deski lub innego podobrazia
farbami, składającymi się z oleju
lnianego i odpowiednich
pigmentów. Nie bez przyczyny
malarstwo olejne nazwano królową
malarstwa. Zdjęcie obrazu
olejnego macie tu wyżej. Niestety
to nie mój obraz.:))

Akwarela Akryl Olej
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Trzymajmy
kciuki
za
Polaków!
Obyśmy
przywieźli
tę
statuetkę!

                                   Marcel Kuś 4b
     Gorące mistrzostwa!

Tego roku piłkarscy kibice na całym świecie mówią tylko o jednym. Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Najlepsi technicy, najwybitniejsi pomocnicy,
najtwardsi obrońcy i niezawodni bramkarze. Lewandowski, Messi, Benzema. Przez
prawie miesiąc stworzą emocjonujące, sportowe widowisko. Walczą o historyczną
sławę i o wymarzony przez wszystkich puchar.

Po raz pierwszy w historii
Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej odbędą się zimą.
Niby zima, ale będzie tam
ponad 40°C. Tam, gdzie
karawany wielbłądów wożą
worki z daktylami,
zbudowano 7
supernowoczesnych
stadionów. 32 drużyny z 6
kontynentów zmierzą się w
walce o złotą statuetkę.
Przedstawia bogini
zwycięstwa Nike. Ma 32 cm
wysokości, waży 3,8 kg.


	Charakter i dzień lisa   🦊
	Konkurs na najładniejsze jajko wielkanocne
	Maria Manys i Madzia Gawlik      🐣🐥🥚

	Dalsza część⬇️
	🎓
	📚
	Czasami każdy się nudzi i nie ma, co robić; najczęściej jest tak w wakacje, bo nie ma lekcji. Dlatego w tym artykule napiszę, co można zrobić, gdy się nudzimy.    Więc zapraszam do czytania !
	Tu jest kila pomysłów:
	1. czytanie książki
	2. sprzątanie
	3. gotowanie
	4. zajmowanie się swoimi pasjami
	5. uprawianie sportu
	6. pouczenie się
	7. pouczenie się nowych języków
	8. zabawa ze swoim zwierzątkiem
	9. oglądanie filmów
	10. spacerowanie.
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	Tego roku piłkarscy kibice na całym świecie mówią tylko o jednym. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Najlepsi technicy, najwybitniejsi pomocnicy, najtwardsi obrońcy i niezawodni bramkarze. Lewandowski, Messi, Benzema. Przez prawie miesiąc stworzą emocjonujące, sportowe widowisko. Walczą o historyczną sławę i o wymarzony przez wszystkich puchar.
	Po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbędą się zimą. Niby zima, ale będzie tam ponad 40°C. Tam, gdzie karawany wielbłądów wożą worki z daktylami, zbudowano 7 supernowoczesnych stadionów. 32 drużyny z 6 kontynentów zmierzą się w walce o złotą statuetkę. Przedstawia bogini zwycięstwa Nike. Ma 32 cm wysokości, waży 3,8 kg.

	Trzymajmy kciuki za Polaków! Obyśmy przywieźli tę statuetkę!

