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Bezpieczne Wakacje

Maciej Kofin

Podróże kształcą
Ten artykuł przedstawia argumenty mówiące, że warto podróżować po świecie.
Ostatnio odbyłem kilka takich podróży i przekonałem się, że wiele można się nauczyć.
Dzięki podróżom samolotem wiem, jak zachować się na lotnisku, a kiedy podróżuję samochodem, uczę się
jak korzystać z GPS, czytać znaki drogowe np. w Portugalii widziałem znak: uwaga krowa.
Spotykając różnych ludzi mogę szlifować swój język angielski. Używam tego języka w innych krajach,
restauracji, sklepie i w hotelu. Każde słowo brzmi inaczej w innych krajach np. w portugalskim dziękuję to
„Obrigado” .
Będąc ze granicą zdobywałem wiedzę o danym kraju, przy okazji widziałem zabytki np. w Portugalii
zobaczyłem bogatą stolicę - Lizbonę
Najbardziej podczas podróży lubię to, że spędzam czas z rodziną i razem z nimi odpoczywam na przykład
pływając w morzu.
Marzę o tym, by pojechać do Turcji, bo słyszałem, że można tam robić makas*.
*gwałtowne wymijanki aut
David Nassov
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Tesla-najlepszy samochód elektryczny
W tym artykule opowiem wam o elektrycznym samochodzie marki Tesla.
Tesla od roku 2008 roku produkuje samochody elektryczne, a pierwszym samochodem tej firmy była Tesla
roadster sport. Ciekawostką jest to, że firma istnieje od 2003 roku, a sam Elon Musk nie był jej założycielem.
Elon Musk wykupił tę firmę i sam zaczął produkować samochody.
Po kupieniu firmy, Musk wprowadził w 2006 roku kodeks, w którym 1. punkt głosił: „Zbudować samochód
sportowy” i tym autem była Tesla RS(roadster sport).
2. punkt kodeksu głosił: „Z pieniędzy z auta sportowego zbudować samochód osobowy” .Tym autem była Tesla
model S, który był najlepiej sprzedającym się autem w Norwegii.
W 2015 firma wprowadziła do swoich samochodów systemy autonomiczne.
Oznacza to, że po kliknięciu przycisku na kierownicy, samochód jechał sam! Wtedy Tesla stworzyła model 3,
który wybierano najczęściej , ponieważ był najtańszym autem tej marki
Rok po tym stworzono Teslę model X, moją ulubioną wersję z tylnymi drzwiami otwierającymi się do góry.
Kuba Czekirda

Model 3

.
Model X
tesla.com

.
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Witaj Czytelniku!
Dzisiaj przedstawię Ci między innymi:
1. Zapomnianą grę wypuszczoną w 2017 , która mimo XXI wieku jest czarno-biała
2. Minecraft, czyli świat pikseli i kwadratów
3. Cinema City, czyli najpopularniejszą platformę filmową.
4. Recenzję filmu „Sonic 2”
Jeżeli interesują Cię gry, to mamy coś w sam raz dla ciebie
Cuphead, stara i zapomniana gra
Jeśli choć raz widzieliście jakikolwiek
materiał z Cuphead, to prawdopodobnie
widzieliście najlepsze elementy produkcji.
Tytuł w głównej mierze opiera się na
jednoekranowej walce z wielkim bossem,
a jeśli chodzi o samą grę, to choć wydaje
się być piękna i prosta, to w rzeczywistości
jest bardzo trudna. Jeżeli lubicie stare
i klasyczne gry z fabułą i akcją oraz dużymi
wymaganiami umiejętności, to Cuphead jest
stworzone dla was.

Minecraft – kwadratowy świat
Minecraft jest grą bez określonych celów,
jednak bardzo ważne jest przetrwanie.
Gracze mają nieograniczone możliwości
w eksplorowaniu i modyfikowaniu świata.
Dostępne są również osiągnięcia, w
wersji 1.12 zastąpiono je systemem
postępów. Widok w grze jest przedstawiony
domyślnie z perspektywy pierwszej
osoby, ale istnieje możliwość zmiany na
tryb trzecioosobowy.

Coś o filmach
Cinema City – najpopularniejsza platforma filmowa.
Cinema City Poland należy do grupy Cineworld, która obecna jest w branży kinowej od
niemal 90 lat. W tym momencie jest drugą największą siecią kinową na świecie obejmującą
9 581 sal w 790 kinach. Cineworld działa w 10 krajach – w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Polsce, Irlandii, Izraelu, Czechach, Bługarii, Rumunii, na Węgrzech i na
Słowacji. Rocznie organizuje 14,5 miliona projekcji filmowych, które wyświetlane są ponad
300 milionom widzów.
( Materiał z oficjalnej strony Cinema City)

Sonic 2 - Recenzja filmu
Ostatnio obejrzałem film pod tytułem „Sonic 2”. Zaciekawił mnie na tyle, że tydzień po
pierwszym obejrzeniu, później obejrzałem go drugi raz. Film przedstawia niebieskiego
jeżozwierza, walczącego przeciw szalonemu robotnikowi, który chce posiąść moc absolutną
od głównego szmaragdu. W międzyczasie Sonic zdobywa swoich przyjaciół, czyli Tails’a
oraz Knuckles’a, który wcześniej był w zmowie z robotnikiem. Opłaca się zostać do momentu
sceny po napisach, ponieważ jest to ukryta scena, w której ukazuje się Shadow, a ten z kolei
najprawdopodobniej pojawi się w filmie „Sonic 3”.

Karol Bała
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Pasmo sukcesów sportowych
Wiosenne miesiące przyniosły uczniom naszej szkoły możliwość wykazania się swoimi
umiejętnościami w lekkoatletyce i piłce nożnej. Odnieśli wspaniałe sukcesy na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim. Prezentujemy relację z tych emocjonujących wydarzeń.

Lekkoatletyka
W drużynowych biegach przełajowych na terenie gminy nasza szkoła wygrała w 3 kategoriach oraz odniosła
kilka sukcesów indywidualnych, tym samym uzyskując awans na zawody powiatowe.
W zawodach, które odbyły się 22 kwietnia w Skawinie i obejmowały powiat ziemski - krakowski, nasi uczniowie
uzyskali następujące wyniki:
III miejsce w drużynowych biegach przełajowych w kategorii dziewczyny rocznik 2007-2008
II miejsce w drużynowych biegach przełajowych w kategorii chłopcy rocznik 2009-2010
I miejsce w drużynowych biegach przełajowych w kategorii chłopcy rocznik 2007-2008
Ponadto sukcesy w indywidualnych biegach przełajowych odnieśli:
I miejsce Przemysław Gniadek rocznik 2009/2010
II miejsce Piotr Gniadek rocznik 2009/2010
I miejsce Przemysław Dudek rocznik 2007/2008
II miejsce Gerard Gurgul rocznik 2007/2008
Kolejne sukcesy dopiero miały nadejść...
12 maja, 10 uczniów z naszej szkoły w Nowym Targu reprezentowało powiat krakowski w zawodach na
szczeblu wojewódzkim. Drużyna chłopców z roczników 2007/2008 zajęła wysokie 7-me miejsce w drużynowych
wojewódzkich biegach przełajowych. W składzie drużyny byli: klasa 8 b : Gerard Gurgul, Konrad Tomana, Karol
Piórecki, Sergiusz Tupta, Bartłomiej Sarga ,klasa 8 a: Przemysław Dudek, Szymon Kuzera, Antoni Pląder. W
tym biegu uczeń Przemysław Dudek indywidualnie zajął 6. miejsce w województwie małopolskim, za co
otrzymał pamiątkowy dyplom.
Jeszcze więcej emocji dostarczyli nam dwaj bracie Gniadkowie: Przemysław i Piotr - mistrz
i wicemistrz powiatu krakowskiego ziemskiego. W wojewódzkich Igrzyskach Dzieci mieli
do pokonania dystans 1 kilometra. Przemek zajął wysokie 10. miejsce jego brat Piotr zajmując
3. miejsce, zdobył brązowy medal w Igrzyskach Dzieci województwa małopolskiego. Dodamy ważną
informację, iż Piotr przez większą część biegu prowadził, a pierwsze miejsce stracił dopiero w samej końcówce.
W biegu uczestniczyło ponad 100 uczniów małopolskich szkół, którzy zdobyli mistrzostwo
w swoich powiatach.

.

.
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Piłka nożna
Wygrywając zawody gminne chłopcy z dwóch kategorii wiekowych: Dzieci (klasy 3-6) oraz młodzież (klasy 7-8)
zapewnili sobie udział w zawodach rangi powiatowej. W zawodach powiatu krakowskiego ziemskiego
uczniowie w kategorii klas 3-6 zajęli wysokie II- miejsce, zdobywając zaszczytny puchar. Jedyną drużyną w
powiecie lepszą od naszej szkoły okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Tenczynku wygrywając z
nami 5:3. Uczniowie reprezentujący naszą gminę i szkołę to: Piórecki Filip (klasa 7b), Gniadek Piotr,
Gniadek Przemysław, Burzyński Jakub, Wiertek Miłosz (klasa 7a), Papierz Filip, Kania Hubert (klasa 5),
Czeluśniak Roman (klasa 6).
W kategorii młodzieży (klasy 7 i 8) nasi chłopcy zdobyli I-sze miejsce w powiecie krakowskim. W finale w
niebywałych okolicznościach - strzelając 2 gole w czasie doliczonym, pokonaliśmy zespół z Bibic 4:3 (remis
dawał awans drużynie z Bibic). Zdobywając I-sze miejsce i okazały puchar, nasza szkoła uzyskała awans na
zawody rangi wojewódzkiej (półfinał województwa). W półfinale, który odbywał się w Wieliczce stawiły się 4
drużyny. Wygraliśmy z Biórkowem Wielkim (5:0) oraz Miechowem (2:1). Jedyną lepszą drużyną od naszej
okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce uzyskując awans do finałów wojewódzkich. Tym samym
nasza szkoła zajęła miejsce w najlepszej 12-tce szkół podstawowych w województwie małopolskim. Uczniowie
którzy reprezentowali naszą szkołę: klasa 8 b:Gurgul Gerard, Tomana Konrad, Piórecki Karol, Niedużak
Dawid, klasa 8 a: Dudek Przemysław, Kuzera Szymon, Pląder Antoni, Kozłowski Piotr oraz klasa 7 a:Gniadek
Przemysław i Piotr.
Miejsce w najlepszej 12 -tce szkół podstawowych w województwie małopolskim to najwyższe miejsce
osiągnięte w historii szkoły w dyscyplinie piłka nożna.
GRATULUJEMY
autor: Maciej Brożek
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W naszej szkle odbył się konkurs historyczno - literacki
znam patrona mojej szkoły? Poznajemy postać Michaliny Stasiukowej.

I. miejsce w konkursie zajął Marcel Sikora z klasy VII b.
Poniżej prezentujemy zwycięską pracę.
,,Spotkanie z Michaliną Stasiukową”

11 marca, jak co roku w naszej szkole odbywa się święto nazywane “Michalinkami”. Tego dnia na apelu Pani
dyrektor, a także inni nauczyciele opowiadali nam o patronce szkoły jaką jest Michalina Stasiukowa. Strasznie
mi się dłużyło i czułem znużenie. Nawet nie zorientowałem się, kiedy w pewnej chwili najzwyczajniej usnąłem.
Nagle usłyszałem głośny stukot - ktoś schodził po schodach. Otrząsnąłem się i zobaczyłem jakąś Panią.
Była ubrana w połyskujący granatowy chałat i miała włosy spięte w koczek.
- A ty? Co tutaj robisz? - spytała, idąc w moją stronę.
Zorientowałem się, że to musiała być Michalina Stasiukowa. Przetarłem oczy.
- Pani kierowniczka? - wykrztusiłem.
- Owszem - odpowiedziała.
- Wiele o Pani słyszałem.
- Naprawdę? - zapytała lekko zdziwiona.
- Tak, to Pani jest patronką tej szkoły.
Kobieta zaśmiała się i odparła:
- Może kiedyś…
Wtedy zrozumiałem, że jestem jakby w innych czasach.
- Przepraszam, a który tak właściwie mamy rok? - spytałem zaniepokojony.
Popatrzyła na mnie i krótko odpowiedziała:
- Sześćdziesiąty siódmy
- Wow! To mogę dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy - wykrzyknąłem.
Michalina Stasiukowa uśmiechnęła się i zaproponowała spacer do miejsca starej szkoły. Zgodziłem się.
- Czy cieszy się Pani, że została przydzielona do naszej szkoły?
- Jestem bardzo zadowolona i staram się aktywnie uczestniczyć w rozwoju tej placówki. Z początku byłam
zmieszana, szkoła okazała się mieć 4 klasy, a uczęszczała do niej około setka dzieci. - Na chwilę przerwała i
patrząc się na mnie odrzekła : - Kiedyś dzieci były tu bardzo biedne, przychodziły głodne, a niekiedy nawet bez
butów bo nie było ich na nie stać. Ciężko było nawet z książkami. Miło widzieć, że czasy się zmieniają.
- Z książkami? - zdziwiłem się.
- Przed wojną prowadziłam nawet czytelnię, pamiętam jak starsza młodzież zbierała się wieczorami w wolnej
sali dyskutując i wypożyczając książki.
- Czy uczniowie mieli jakieś dodatkowe zajęcia?
- Oj, dziecko! Dodatkowym zajęciem była zabawa z kopaczką po lekcjach. - Po chwili dodała: Prowadziłam też
chór. Biblioteka otwarta była dla wszystkich, nawet dla starszych. Wszystko zmieniło się w 1940 roku, Niemcy
rozkazali oddać wszystkie książki z czytelni, w tym też podręczniki szkolne. Większość książek ukryłam jednak
w sianie, na strychu.
- To pewnie było ryzykowne.
- Prawda, za to można było iść do obozu.
- A skąd Pani pochodzi? - zapytałem
- Urodziłam się 1 listopada 1897 roku we Lwowie, potem przeprowadziłam się do Wieliczki wraz z rodzicami. Do
Ochojna przybyłam początkiem marca 1921 roku.
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- Gdzie Pani mieszka?
- Właśnie tam idziemy, mieszkam w starej szkole, poznasz moją mamę Katarzynę i nauczycielkę, Panią
Śliwiankę.
- Ma Pani dzieci?
- Mam dwie córki, które wzięłam na wychowanie. Nazywają się Anna i Hanna.
- Lubi Pani spacery?
- Tak, co niedzielę chodzę do kościoła w Podstolicach, razem z Panią Śliwianką, o której ci już wspominałam.
Zawsze siedzę z przodu, blisko ołtarza.
- Daleko stąd ta stara szkoła? Gdzie ona jest? - niecierpliwiłem się
- Musimy dojść do dworu, no prawie.
Nagle rozległ się hałas.
Zadzwonił dzwonek, obudziłem się. Apel dobiegł końca, a dzieci zaczęły wybiegać z sali gimnastycznej.
Właściwie, to dobrze, że był to jedynie sen, bo nie chciałbym żyć w tamtych czasach. Myślę, że warto znać
postać jaką była patronka naszej szkoły - Michalina Stasiukowa.
Marcel Sikora VIIB

Z okazji 25 rocznicy uzyskania przez Świątniki Górne praw miejskich MGOK ogłosił
konkurs literacki pt.:" Miasto moich marzeń- 250 słów na 25 - lecie miasta”, w którym
udział wzięli również uczniowie naszej szkoły.
Miło nam poinformować, że w kategorii klas IV - VI - 1. miejsce zajęła praca Zuzi
Michałowskiej z kl. V, a w kategorii klas I - III - 2. miejsce zajęła Aleksandra Iwanowicz
z kl. II a
Uczniowie klas drugich naszej szkoły wzięli udział w
III GMINNYM KONKURSIE ''ZAKŁADKOWY ZAWRÓT GŁOWY'' organizowanym przez Szkołę
Podstawową w Rzeszotarach. Zakładki przez nich wykonane w szkole były naprawdę piękne , a jury
konkursu doceniło prace przyznając:
w kategorii 0-III
I miejsce: Małgorzata Reyman - kl. 2 SP Ochojno ex aequo z dwoma innymi uczestnikami konkursu
III miejsce: Aleksandra Iwanowicz - kl. 2 SP Ochojno ex aequo z innym uczestnikiem konkursu
wśród wyróżnionych znaleźli się: Emilia Pamuła, Anastazja Filipowicz, Antonina Turska, Gwidon
Augustak, Karolina Bara - kl. 2 SP Ochojno
PLASTYKOM i LITERATOM GRATULUJEMY!
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SZKOLNY FESTIWAL NAUKI
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27 maja w naszej szkole to dzień, w którym chętni uczniowie
prezentowali naukowe projekty z różnych dziedzin: hodowlę
gekonów, budowlę geometryczną, płonący wulkan...
W wydarzeniu wzięli udział uczniowie , nauczyciele, rodzice
uczniów i ich starsze rodzeństwo, prowadząc lekcje dotyczące
pszczelarstwa, kosmetologii, doświadczeń chemicznych i
biologicznych, pracy mechanika samochodowego...
Były zajęcia z dendrologii i pokaz pomocy naukowych dla dzieci
niedowidzących i niewidomych, a także interdyscyplinarny escape
room i prezentacja wykorzystania drona.
Starsi i młodsi z zainteresowaniem wzięli udział w pokazach
doświadczeń fizycznych zorganizowanych przez studentów Koła
Naukowego AGH" BOZON" i z ciekawością obejrzeli egzotyczne
zwierzęta podczas żywej lekcji biologii.
To był dzień pełen emocji i przeżyć. Wiele się nauczyliśmy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego
wspaniałego wydarzenia koordynowanego przez Panią Magdalenę
Obrzut.
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