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Witamy w czerwcowym numerze gazetki
szkolnej!

W czerwcu
zakwitają piwonie.

1 czerwca -
Międzynarodowy
Dzień Dziecka
Wszystkiego
najlepszego!

Redakcję
tworzą:
p. Sylwia Macuda

Izabela Jeleń
Maja Kulikowska

W czerwcu obchodzimy
następujące święta nietypowe:

03.06. Dzień Dobrej Oceny;
05.06. Dzień Ochrony Środowiska;
09.06. Dzień Przyjaciela;
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Ciekawe miejsca w okolicy Chrzanowa

Ojcowski Park Narodowy

- zamek;
- jaskinie;
- formacje skalne;
- Maczuga Herkulesa

Park położony jest na obszarze czterech gmin: Skała,
Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa.
Jest najmniejszym z polskich parków narodowych.
Leży w południowej części Wyżyny Krakowska-
Częstochowskiej. Symbolem OPN są nietoperze - 17
gatunków, najczęstszymi są NOCEK DUŻY i
PODKOWIEC MAŁY.

Pustynia Błędowska 
 zwana polską SAHARĄ, to atrakcja turystyczna
rozciągająca się na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej. Zajmuje ok. 10 km długości i 4
km szerokości. To największy teren występowania
piasków śródlądowych.
Atrakcyjny turystycznie teren, przyciąga uwagę i
zainteresowanie podróżnych.
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Już po egzaminach! 

Czekamy na dobre wyniki!
Egzaminy odbyły się w dniach:
24.05.2022 - język polski
czas: 120mine
25.05.2022 - matematyka
czas: 100min
26.05.2022 - język obcy 
czas: 90min

Teraz czas na decyzje związane z wyborem nowej szkoły.

Trzymamy kciuki, by marzenia o wyborze szkoły średniej spełniły się.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 2 05/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.pl"Od A do Z"

Nasze pupile!

Chomik syryjski - to inteligentny gryzoń, większy od innych hodowanych w domach  gatunków chomików.
Może dostarczać wiele radości osobom, które przygarną to miłe stworzenie. 
Wywodzi się z Azji Mniejszej, osiąga długość 15 - 18 cm.

Wyróżniamy również inne rodzaje chomików, np.  chomik dżungarski
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CZAS NA OWOCOWĄ SAŁATKĘ!

Aby dobrze zacząć dzień, mieć uśmiech na twarzy, nie martwić się o nic należy dbać o swój organizm.
Jedząc owoce wzmacniamy siły, nabieramy "radości" by obdarowywać innych uśmiechem!

Oto przepis na pyszną owocową sałatkę.
- banany;
- jabłka;
- pomarańcze;
- brzoskwinie;
- winogrona;
- sok owocowy.

Smacznego!



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 2 05/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.pl"Od A do Z"

 "Dzieci" - Gellnerowa Danuta 
 Wszystkie dzieci
 na całym świecie
 są takie same -
 lubią skakać na jednej nodze
 i lubią zanudzać mamę.

 Wszystkie dzieci
 na całym świecie
 śpiewają wesołe piosenki
 i byle kamyk,
 i byle szkiełko
 biorą jak skarb
 do ręki.

 Podobno dzieci
 na całym świecie
 bywają niegrzeczne czasem,
 lecz to nie u nas,
 nie w naszym mieście -
 to gdzieś za górą, za lasem.

http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Dziecko.htm

http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Dziecko.htm
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