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Wakacje nadchodzą!Jak dobrze przygotować się do
wakacji?
                    Alicja Budzińska 4b

Jak dobrze
przygotować się
na wakacje i jak
dobrze je spędzić,
relaksując się? O
tym wszystkim się
tutaj dowiecie.
Cała gazetka
będzie głównie
właśnie o
wakacjach, więc
mam nadzieję, że
będzie dla Was
ciekawa.

    Zapraszam!

Ciekawe zajęcia
                 ⬇

Oto relaksujące
ciekawe jak i
również fajne
aktywności, które
można robić w
wakacje.
1. Czytanie książki
2. Opalanie się 
3. Robienie
krzyżówek,
łamigłówek
4. Granie w gry
planszowe
5. Zabawa w
basenie, na placu
zabaw

6. Robienie
origami
7. Rysowanie
8. Robienie
naszyjników,
rękodzieła
9. Gra w piłkę
nożną, siatkówkę,
koszykówkę itp.
10. Granie na
instrumencie
11. Prowadzenie
dziennika /
pamiętnika.

Przed wakacjami
trzeba się do nich
porządnie
przygotować. Ale
nie chodzi mi
tylko o
spakowanie
potrzebnych
rzeczy, ale
również o nie-
nudzenie się na
nich. Najlepiej
mieć swój
dziennik lub po
prostu jakiś notes
i w  nim napisać

swoje cele na
wakacje. Po nich
przed
rozpoczęciem
roku szkolnego
można do niego
zajrzeć i
sprawdzić, ile
celów się zrobiło.
Jest to też fajny
sposób na nie-
nudzenie się.
Dobrze by było
też przemyśleć
rzeczy, które
możemy

robić następnego
dnia. Po prostu
mieć swoją
rutynę. Trzeba się
również umieć
spakować do
walizki czy torby.
Na samym dole
najlepiej jest dać
największe rzeczy
np. duże bluzy,
kurtki itp. Potem
spodnie, bluzki, a
na samym 
wierzchu małe
rzeczy, jak
bielizna.
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Termy Bukowina Schronisko
Bukowina

Cześć w tym
artykule
napiszę o
ciekawych
miejscach do
zwiedzenia w
Bukowinie
Tatrzańskiej i jej
okolicach.

Bukowina
Tatrzańska jest
nie aż tak
daleko, bo tylko
2 i pół godziny
od Krakowa. Z
Bukowiny jest
około 30 min.
do
Zakopanego.

W Bukowinie jednym z bardziej
znanych miejsc są Termy
Bukowina. W termach jest mega
dużo basenów, od brodzików do
głębokich basenów dla dorosłych.
Jest tam bardzo ciepła woda (jak
we wszystkich innych termach). Są
tam 4 zjeżdżalnie w tym 3
wychodzące na dwór. W tej
zjeżdżalni, która zjeżdża do
budynku, jest w środku ciemno, ale
w kilku miejscach są pojedyncze
światełka. 

Małgorzata Knapczyk IVb
O Bukowinie Tatrzańskiej

Restauracja o nazwie Schronisko
Bukowina jest restauracją (jak
sama nazwa wskazuje), w której
za dawnych czasów
przeprowadziła " Kuchenne
Rewolucje". Kto??? Magda
Gessler! WOW! Można tam
spędzić przyjemnie czas i
smacznie zjeść. Mnie najbardziej
smakowały kopytka z czekoladą.
Mmnniiaaammmm! Podają też
TATAR! Ja bym tego w życiu nie
spróbowała�. 
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Małgorzata Knapczyk
IVb 
O Bukowinie
Tatrzańskiej. Zdjęcia

Z karczmy Pod Stancyjom

Termy Bukowina

Małgosia Knapczyk
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   Dzień Dziecka
    �����

1 czerwca!                                      Oliwia Pawlusińska 4b
Czyli ulubiony dzień dzieci      

       1 czerwca to Dzień Dziecka

 Dzień
Dziecka to 
światowy dzień
dzieci, w którym
rodzice
organizują
dzieciom
atrakcje, na
przykład dają
prezenty, biorą
do kina lub do
teatru, idą na
lody czy
wychodzą z
dziećmi do
centrum

zabawy, takiego
jak wesołe
miasteczko.
Dzieci
uwielbiają ten
dzień, bo 
możliwe
czasem jest, że
to jedyny dzień
w roku, w
którym mają
jakąś rozrywkę.
Dlatego warto
obchodzić ten
dzień. 

Ale czy to tylko
dzień dziecka?
Otóż nie, bo na
przykład ja mam
w ten dzień
urodziny i znam
wiele osób,
które mają
wtedy urodziny,
a także niektóre
osoby mają
imieniny, a
mianowicie:
Pamela, Julian
Nikodem,
Justyn i Alfons. 

Jak powstał
dzień dziecka?
Międzynarodo-
wy Dzień
Dziecka
ustanowiono w
1954 przez
ONZ dla
upowszechnia-
nia ideałów i
celów
dotyczących
praw dziecka.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 8 06/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Kropek

Dlaczego warto jeździć nad morze Ciekawe miejsca
nad morzem

Mielno, Łeba,
Jastarnia,
Międzyzdroje,
Władysławowo,
Sarbinowo
- Każdy z tych
kierunków
niewątpliwie
pozwala cieszyć
się z wakacji.
Jednak
ostateczny
wybór
miejscowości
zależy od tego,
jak chcemy

spędzić ten
czas. Być może
bardziej od
relaksu na plaży
interesuje nas
historia danego
miejsca lub
sportowe
atrakcje? Poza
tym istotne jest
to, z kim
podróżujemy.

Główne zalety
wakacji nad 
Bałtykiem
to szum fal,
który uspokaja
nerwy i reperuje
samopoczucie.
Brak
toksycznego
smogu
poprawia
funkcjonowanie
układu
oddechowego
oraz układu
odpornościowe-

go. Co więcej,
nadmorskie
powietrze jest
bogate w jod,
czyli ważny
element dla
zdrowia,
sprawności
fizycznej.
Jednak
najlepszą zaletą
wakacji nad
Bałtykiem jest
możliwość
pluskania się w
morzu. ��

                                       Maks Kubis
             Najlepsze miejsca nad morzem���� ️
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Ciekawe miejsca do zobaczenia w
Pradze

Zoo w Pradze
����

Zosia Niestrój
                     Co warto zobaczyć w Pradze?

Ostatnio byłam w
Pradze i
chciałabym wam
opisać kilka
ciekawych
miejsc, które
można w niej
zobaczyć 

Zamek na
Hradczanach. Na
terenie zamku
można wejść na
przykład na
wieżę katedry
św. Wita, z której
jest piękny widok
na Pragę.

 Wieża Žižkov.
Ta wieża ma 216
metrów, a taras
widokowy
znajduje się na
poziomie 93
metrów. Są na
niej też lornetki,
dzięki którym
zobaczyć
panoramę Pragi
w przybliżeniu. 

Zoo w Pradze.
W tym Zoo jest
kolejka
krzesełkowa (po
czesku lanovka

), dzięki której
można wjechać
na wyżej
położone części
Zoo. Fajne jest
tam też to, że
przy niektórych
zwierzętach np.
przy kangurach
czy przy
ptakach nie ma

klatek ani
ogrodzeń. 
Najbardziej
podobało mi się,
gdy można było
wejść do
kangurów i
patrzeć na nie
bez klatek � 
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O konkursie

                           Mikołaj Janeczek 4b
                     Konkurs szkolny "Świetlik"

Historia i
wrażenia 

Wyniki XV
edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
Nauk
Przyrodniczych
Świetlik 2022.
W konkursie
wzięło udział
156 uczniów z
klas 1-8. 
Nagroda
główna (I
miejsce):
TADEUSZ
KWAŚNICKI
3C

Nagroda (II
miejsce):
ŁUKASZ
TOMKOWICZ
2B
EMIL FOLTAK
2D

ALICJA
ŁAKOTA 3C
ADAM
MARKIEWSKI
3C
MACIEJ LIS
4D
TOMASZ
TRZÓSŁO 5C
KATARZYNA
KRUCZEK 5D
JAN DĄBEK
6C

Wyróżnienie
(III miejsce):
EMILIA
NIEMKIEWICZ
1B
ALEKSANDRA
PYSZ 1B
MATEUSZ
ŁAKOTA Z 1C

IGOR
POKRYWKA
1D
IWO
WAŻYŃSKI 1F
ANTONINA
BORKOWSKA
2B
ANNA
SZCZĘSNA
2B
GABRIELA
KRZYSZTOFIŃSKA
2C
ADAM
ŁUKASZEWICZ
2C
FILIPPOS
ZIENKIEWICZ
2C
JAGODA
OTTAWA 2D
KORNEL
NIEMKIEWICZ
3C

MARCEL
RZYCZNIAK
3C
ALEKSANDRA
NOWAKOWSKA
3E
DOMINIK
WYGODA 3E
ANNA
BARANOWSKA
3F
MAKSYMILIAN
LUDZIA 3F
MIKOŁAJ
JANECZEK 4B
MAKSYMILIAN
KUBIS 4B
MICHAŁ
MOKRZYCKI
4B
ZOFIA
NIESTRÓJ 4B
HANNA

ŻURADZKA
4E
ZOFIA
WĘGLOWSKA
4F
HANNA
ZAJĄC 5D
JAKUB
CHACHLOWSKI
6B
SZYMON
CABAN 6C
Uczestnicy
konkursu
mogą
zapoznać się
ze swoim
wynikiem
punktowym u
swojego
wychowawcy
klasy.

Poziom zadań
jest
dostosowany do
wieku
uczestników.
Zadania są
związane z
przyrodą np.
"Który z tych
ptaków to
Bocian
Czarny?". Do
każdej nowej
edycji tego
konkursu są
przypisane

pewne
eksperymenty.
Lepiej je
wykonać,
ponieważ na
teście są
pytania
odnośnie ich.
Można znaleźć
te eksperymenty
na stronie
konkursu. Czas
na pisanie testu
wynosi 60 min.
Polecam!

Konkurs Nauk
Przyrodniczych
"Świetlik" został
założony w
2007 roku.
Ostatnio odbyła
się XV edycja
tego konkursu.
Konkurs jest
bardzo ciekawy
i stosunkowo
łatwy
(oczywiście to
zależy). Nie
trzeba się jakoś
specjalnie

przygotowywać,
ale jednak warto
zrobić
parę testów i
eksperymenty.
Jest to dosyć
przyjemny
konkurs do
pisania. W
klasach od I-III
zawsze na
końcu testu jest
takie zadanie,
gdzie trzeba
znaleźć różnice
na 2 obrazkach.
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Zasady konkursu : Moje wrażenia

                           Patryk Niemkiewicz 4b
Kangur matematyczny

Gratulujemy
wysokich
wyników w
konkursie
Kangur
Matematyczny:

Laureat:
Emil Foltak kl.
2d

Wynik bardzo
dobry:
Szymon
Kaczmarek kl.
3ai
Michał
Jakubiak kl. 7d

Wyróżnienie:
Jan Dróżdż kl.
2e
Maksymilian

Ludzia kl. 3f
Aleksandra
Krawczyk kl.
3b
Gabriela
Zdybel kl. 3f
Natalia
Krawczyk kl.
3b
Mariusz
Występek
kl. 3e
Tadeusz
Kwaśnicki
kl. 3c
Maciej Cyz
kl. 3e
Patryk
Niemkiewicz
kl. 4b
Hanna
Pęcherz kl.
4e

Zofia
Węglowska
kl. 4f
Maria
Strielkova
kl. 5ai
Hanna
Zając kl. 5d
Jan Dąbek
kl. 6c
Michał
Borys kl. 8c

Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy.
Każdy
uczestnik
konkursu
może
zapoznać
się ze
swoim

wynikiem
punktowym
u swojego
nauczyciela
matematyki.

Każdy uczestnik
konkursu
dostaje kartę
pytań oraz kartę
odpowiedzi. Na
tej pierwszej
zapisane są
pytania.
Pokazane są
również
odpowiedzi: a,
b, c, d, e.
Należy wybrać
jedną
prawidłową i
zaznaczyć ją na

karcie
odpowiedzi.

Po
przystąpieniu do
tego konkursu
muszę
przyznać, iż nie
był on bardzo
łatwy. Aby
prawidłowo go
rozwiązać, nie
wystarczyło
słuchać
uważnie na
lekcji
matematyki (;.
Na szczęście
organizatorzy

konkursu
udostępniają
testy z
ubiegłych lat,
dzięki czemu
można się lepiej
przygotować.
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Ida Wyrostek 4b
Zawody a cechy osobowości

Jak wiemy, istnieje coś takiego jak zawód. Jest to konkretny rodzaj pracy wykonywany przez człowieka. W tym
artykule chcę opisać typy osobowości i podać zawody, które mogłyby one wykonywać. 
Będą to następujące typy człowieka: choleryk, sangwinik, melancholik i flegmatyk. 
Choleryk: Jest to nadpobudliwa osoba, ma tendencję do rywalizacji. Zawsze chce być jak najlepsza. Ma o
sobie wysokie zdanie i rzadko zastanawia się, czy nie skrzywdził przypadkiem innej osoby.
Sangwinik: Jest bardzo pozytywnie nastawiony do życia. Jest otwarty i kreatywny.
Melancholik: Jest to typ osobowości, który jest dosyć negatywnie nastawiony do życia. Jest bardzo uczulony
na krytykę pod swoim adresem.

Flegmatyk: Jest to spokojna
osoba, która próbuje rozwiązywać
konflikty, a nie je tworzyć.

Są to wszystkie cztery typy
osób. Teraz przejdziemy do
zawodów, jakie mogą
wykonywać ;)

Flegmatyk
mediator,
psycholog,
pisarz,
krytyk literacki,
socjolog,
pracownik naukowy. I

Choleryk
kierownik,
prawnik,
menadżer,
dyrektor
przedsiębiorstwa,
policjant.

Sangwinik
sprzedawca,
nauczyciel,
przedstawiciel handlowy,
doradca
personalny,
coach,
animator
kultury.

Melancholik

urzędnik
państwowy,
bibliotekarz,
osoba
sprzątająca,
fakturzysta,
farmaceuta,
bibliotekarz,
księgowy.

Choleryk bardzo
lubi rządzić, więc
praca, w której
będzie posiadał
władzę, będzie
dla niego
idealna.

Flegmatyk jest
spokojną osobą,
która lubi
wykonywać
systematyczne
prace.
Melancholik
chciałby mieć
indywidualną
pracę, gdzie
będzie miał
swobodę
działania. Ten
typ osobowości
często jest też
twórczy.
Sangwinik

chętnie będzie
przybywał w
towarzystwie
innych osób.

To tyle, jeśli
chodzi o ten
artykuł. Mam
nadzieję, że się
on Wam
spodobał :)
Możecie sami
siebie spytać
się, jakim
typem
osobowości
jesteście.
Często zdarza
się też, że ma
się kilka
osobowości po
trochu. 

Ciekawostka:
Ja jestem
trochę
cholerykiem i
sangwinikiem
;)

I
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Dlaczego kundelki są fajne?                 
             ⬇

Zachowanie Gabi

Mój nowy pies  
                                           Alicja Budzińska 4b

Mam nowego psa w rodzinie, a w zasadzie to moja
Babcia i Dziadek mają. Mieszkamy w jednym
domu, więc zawsze mogę go odwiedzać.
Zaadoptowali go kilka tygodni temu. A dokładnie
21 kwietnia. W hodowli było dużo psów, ponieważ
szczeniaki  urodziły  aż dwie suczki. Jedna, która
była cała jasnobrązowa, urodziła wszystkie
szczeniaki czarne. Niektóre miały tylko skarpetki
białe albo krawaciki. Tak jak nasz pies, czyli Gabi.
Ma białą łapkę oraz krawacik. A cała jest czarna i
ma uszy w kształcie trójkąta.

Moi dziadkowie postanowili zaadoptować psa,
ponieważ moja babcia, chodząc na spacery na
wsi, chciała mieć towarzysza. Na początku chcieli
psa, ale ja z moją mama przekonaliśmy ich, żeby
wzięli suczkę. I tak się stało. Hodowla znajdowała
się około godzinę drogi od naszego domu. W
drodze do domu Gabi trochę skomlała, ale i tak
bardzo dobrze się zachowywała. Gdy byliśmy w
domu, troszkę chodziła, a potem poszła spać, bo
było późno, ale ogólnie nie chciała jeść.

Najpierw była
nieśmiała i gdy
słyszała
jakikolwiek
dźwięk, bała się.
Teraz już tak nie
jest, bo się
przyzwyczaiła.
Dalej pije
specjalne 
mleko  dla
szczeniąt,
ponieważ ma
dopiero 12
tygodni. Jest
malutka,

dlatego bardzo
gryzie
wszystkich, bo
swędzą ją zęby.
Czasami
przesadza, ale i
tak ją kochamy.
Mamy jeszcze
Lulu, czyli też
suczkę. Lulu boi
się podchodzić
do niej, a Gabi
chce się z nią
bawić.

Niektórzy
sądzą, że
kundelki są
gorsze od
rasowych
psów, ale to
nieprawda.
Oczywiście,
rasowe psy są
super, lecz
kundelki tez są
fajne. Są one
nawet (nie
zawsze)
mądrzejsze od
niektórych

rasowych
psów,
ponieważ w
odróżnieniu od
psów
wyhodowanych
przez
człowieka, są
one zazwyczaj
mądrzejsze i
zdrowsze. Są
odporne na
choroby i
szybciej się
uczą sztuczek. 
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                  Mam myszkę!
              ���

        
        ���

Mój nowy zwierzak
                                                      Oliwia Pawlusińska 4b

Pewnie nie wiecie, że kiedyś patyczaki, ale
niedawno to się zmieniło, bo poszłam do sklepu
zoologicznego oddać moje patyczaki i kupiłam
myszkę. Bardzo się cieszyłam i nadal się cieszę.
Moja myszka to samiec i ma na imię Mleszek, ale
zazwyczaj mówię do niego Mynia, a powstało to
od myszka. Mleczek jest biały z dużymi szarymi
plamami. Ma różowe uszka, łapki i ogon. W tym
artykule dowiesz się, w czym mieszka moja
myszka, co je, i jak się bawi. Zapraszam do
czytania.  

Moja myszka nie mieszka w klatce, tak jak
większość myszy, ale mieszka w szklanym
akwarium. W środku ma dużo trocin. Ma tam
domek z kartonu, który był zmieniany trzy razy, bo
Mynia go pogryzła. Mleczek głównie bawi się w
przenoszenie jedzenia do domku, w zakopywanie
wejścia do domku, zakopywanie miseczki z wodą,
ogólnie bałaganieniem, ale czasami wchodzi do
rolki po papierze toaletowym, który ma w
akwarium. Maja myszka bardzo lubi bałagan,
dlatego codziennie o siódmej rano jej sprzątam.

Moja myszka je ogólnie ziarna
na przykład słonecznik, ale je też
warzywa, takie jak burak i
ziemniak (oczywiście kupione w
sklepie). Mówi się, że myszy
lubią ser, ale moja myszka nie za
bardzo go lubi; ostatnio, jak jej
go dałam, to tylko go polizała i
sobie poszła do domku. I jeszcze
coś - jak będziecie mieć myszkę,
to polecam kupić poidło,
ponieważ ja nie mam poidła i
codziennie dzieje się to samo -
cała miseczka z wodą jest
zasypana trocinami.

  Ciekawostki o myszkach
Mysz polna występuje oficjalnie
pod nazwą Apodemus agrarius.
Jest to zupełnie inna mysz od tej
najbardziej znanej nam postaci
myszy. Mysz jest synonimem
wiedzy oraz
skromności. Gatunków myszy
jest wiele i każda wygląda
inaczej. Dorosłe osobniki myszy
dorastać mogą aż do dwunastu i
pół centymetra razem z ogonem
oczywiście. Sam ogon mierzyć
od pięciu do dziewięciu
centymetrów.

Mleczek
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Ciekawostki o
chomikach

Madzia Gawlik
Mój chomik 

 Jaki jest mój chomik?

Mój chomik to
rasa:
dżungarski.
Nazywa się
Groszek, ale
zazwyczaj
mówię na niego
Hamster, 
Bąbelek lub 
Szczurek.

Co lubią 
jeść 
chomiki?

Sałatę pekińską,
robaki,  jagody,
jabłka, maliny,
truskawki, 
winogrona
czerwone,
buraki, brukiew,
marchewkę,
cukinię, ogórki,
borówki,
słonecznik,
dynię,
kukurydzę. 
 

Większość
chomików to
zwierzęta
pustynne i
półpustynne,
niektóre
pochodzą z
Syrii, inne z
północnych
Chin. Chomiki
posiadają 16
zębów. Posiadają
bardzo dobrze
rozwinięty
zmysł
słuchu. Najważniejszym

zmysłem, jakim
posługują się
chomiki, jest
zmysł węchu,
który jest u
nich
znakomicie
rozwinięty.
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Fajnie wiedzieć 

Madzia Gawlik 
Ciekawostki o chomikach

5 ciekawostek o chomikach 

1 Odkryte i
opisane zostały
w 1839 roku.
Dzieła tego
dokonał zoolog
brytyjskiego
pochodzenia;
obserwując je,
nie nadał im
jakichś
nadzwyczaj-
nych
przymiotów, w
związku z tym
przez wiele lat
nikt nimi się nie
interesował.  

2 Najmniejsze
chomiki mają 5
centymetrów
długości, mają
słaby wzrok, za
to doskonały
węch i słuch.  
3 Chomiki są
kanibalami, w
sytuacja
ekstremalnych
samica zjada
swoje
potomstwo.

4. Chomiki 75 %
swojego życia
spędzają śpiąc,
aktywność
wykazują w
domowych
warunkach
podczas
intensywnego
poruszania się
w kołowrotku,
potrafią
przebiec w
ciągu dnia 8
kilometrów, jest
to

ich największa
aktywność
podczas
przebywania w
warunkach
domowych w
swojej klatce.
5 Doliczono się,
że na świecie
żyje około 300
gatunków
chomików.
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Dlaczego sport jest dobry ⬇️ Sporty ⬇️

Maria Manys 4b
Różne sporty �� ️���

1. Siatkówka 
2. Koszykówka
3. Piłka ręczna
4. Pływanie
5. Jazda na
nartach
6. ping-pong
7. karate
8. jazda na
snowboardzie
9. Piłka nożna
10. Jazda na
wrotkach
11. Jazda na
rolkach

Sport jest
dobry,
ponieważ
poprawia
sprawność,
wytrzymałość i
kondycję.
Poprawia się
wydolność
narządów
wewnętrznych.
Ogólnie sport
jest
przyjemnością
i ma dla
każdego być
fajny. 
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      Zapisy na       
     półkolonie!

  Co robimy na   
półkoloniach?

Półkolonie w Centrum Sztuki Współczesnej
SOLVAY
                                       Oliwia Pawlusińska 4b

Może
pamiętacie, że
pisałam o
zajęciach
plastycznych w
Centrum Sztuki
Współczesnej
SOLVAY. A w
tym artykule
napiszę o
półkoloniach w
SOLVAYU. Ja
na takiej
półkolonii byłam
rok temu i
możliwe, że w
tym roku też
pójdę.
Półkolonie
ogólnie są
bardzo fajne i
ciekawe.
Zapraszam do
czytania.  

TWÓRCZE LATO - Letnie Zajęcia
Edukacyjne i Klub Juniora.
Niedawno ruszyły zapisy na
TWÓRCZE LATO. Zajęcia są od 7
do 12 lat. Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych do wzięcia
udziału w letnich zajęciach
edukacyjnych! 4-15 lipca 2022
w godz. 10:00-14:00. Można
zapisać się na pierwszy, drugi lub
oba tygodnie. Szczegóły
znajdziecie na stronie: Centrum
Kultury Podgórza po wpisaniu
TWÓRCZE LATO-Zajęcia
Edukacyjne i Klub Juniora.

W zeszłym roku była bardzo
ciekawa wycieczka do ogrodu
botanicznego w Krakowie i
wycieczka po Wawelu. Były zajęcia
teatralne, plastyczne i
gimnastyczne. Byliśmy w parku, w
którym robiliśmy różne zabawy.
Organizatorzy oprowadzali nas po
całym budynku. A w ostatni dzień
półkolonii oglądaliśmy film.
Podczas zajęć były różne
konkursy, za które później
dostawaliśmy nagrody.  

Ogród Botaniczny

Ośrodek Kultyry

Źródło:CSW Solvay

Źródło:CSW Solvay
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Zosia Niestrój  i Basia Baryłka
                               Harry Potter⚡⚡⚡ 

Harry Potter to jedna z najbardziej popularnych serii książek oraz filmów na świecie. Przedstawimy wam dzisiaj
kilka ciekawostek ze świata Harrego Pottera.

1.  J.K Rowling, zaczynając pracę nad historią młodego czarodzieja, napisała podobno około 17 wersji
pierwszego rozdziału pierwszej części cyklu, Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

6.  W filmach o
Harrym
Potterze
wykorzystano
ponad 250
tysięcy części
garderoby.

7.  Gdy
któremuś z
dziecięcych
aktorów wypadł
mleczak,
dentysta od
razu wstawiał
im sztuczne

zęby, aby nie
przerywać
nagrywania.

8.  Magiczne
mikstury i
eliksiry, które
pili aktorzy, to
najczęściej były
zupy.

9.  Meble
będące
wyposażeniem
wież w
Ministerstwie

Magii zrobiono
z kartonu.

10.  Brodę
Hagrida
zrobiono z
sześciu pukli
włosów. Raz
nawet zaplątał
się w nie
nietoperz.

11.  J.K.
Rowling jako
pierwsza na
świecie została

miliarderką
dzięki pisaniu
książek.

12.  Dzieci
zamiast
rozwiązywania
zadań
domowych z
Hogwartu
rozwiązywały
swoje zadania
ze szkoły, aby
nie narobić
zaległości.

13.  Szkolenie
sów, które
dostarczały listy
do domu
Dursleyów,
trwało 6
miesięcy.
14.  W ,,Zakonie
Feniksa''
gabinet Dolores
Umbridge
ozdabiają
zdjęcia 40
kotów
zabranych ze
schroniska,

jednak już nigdy
do niego nie
wróciły,
ponieważ
znalazły nowych
właścicieli.

15.  J.K.
Rowling dostała
propozycję
zagrania Lily
Potter, jednak
nie zgodziła się.

 2.  Książki o Harrym Potterze
przetłumaczono na blisko 70
języków.

3.  Tytuł pierwszego tomu miał
brzmieć „Harry Potter i Kamień
Czarodziejów”. Wydawca uznał, że
nie jest wystarczająco dobry i 
zmienił go na „Harry Potter i
kamień filozoficzny”.

4.  W Międzynarodowej Lidze
Quidditcha są zarejestrowane
około 272 drużyny. Jedna z nich
jest z Polski. Ich ścigającym jest
Józef Wroński. To od niego
pochodzi popularny w tej historii
Zwód Wrońskiego. . .
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Wszystkim
gratulujemy!

oczywiście w
obcym języku.
Można było to
nagrać
samemu lub z
kimś. Potem
filmik wysyłało
się do
nauczycieli .  

Festiwal Języków Obcych 

                                       Alicja Budzińska 4b

Festiwal
Języków
Obcych to
konkurs, który
odbył się kilka
tygodni temu.
Polegał on na
tym, że trzeba
nagrać 
piosenkę,
śmieszne
scenki albo
łamańce
językowe, 

Wyniki konkursu
               ⬇     

Nagrodzeni w
kategorii
zabawnych
scenek
językowych:
Filip Stanek 5b
Hania
Lubiejewska
6c
Lena Stanek
6c
Sara Rico
Zapała 8e
Ania Micek 8e
Ania Stoch 8e
Weronika

Tarsa 8e
Emilka Nazim
8e
Emilka Perdał
8e

Nagrodzeni w
kategorii
wierszy i
łamańców
językowych : 
Ala Mruk 8e
Sofia Bilyk 8c

Nagrodzeni w
kategorii

piosenek
obcojęzycznych:
Sofia
Lubomirska
Pierre 6c
Hanna
Lubiejewska
6c
Lena Zalot 7c
Ola Zalot 7c
Olga
Młynarczyk 5b
Barbara
Gołębiowska
5b
Bianka Ryba

5b
Milena
Wojtusik 5b
Zuzanna
Smętek 5b
Zuzanna
Nowak 4d
Zuzanna Góra
4d
Adam Słonina
8e

Wyróżnienia
festiwalowe:
Małgorzata
Knapczyk 4b
Oliwia
Pawlusińska
4b
Mariia
Strielkova 5ai
Aleksander
Lipiec 7d

Bartłomiej
Sala 7d
Maria
Maguńska 7c
Wiktoria
Bernacka 8f
Magda Uram
8f
Alicja
Budzińska 4b
Zofia Niestrój
4b
Adam Grociak
6b
Paweł
Łukaszek 6d
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Koncert Sanah  ���  ���
Uczta Tour                                      Oliwia
Pawlusińska 4b
Koncert Sanah w Krakowie odbył się w Tauron Arenie Kraków 26 maja (tak, to był Dzień Mamy). Trasa
koncertowa nazywa się Uczta Tour, ponieważ Sanah wydała niedawno nowy album pod tytułem właśnie
Uczta. W tym albumie jest jedenaście piosenek, a trasa koncertowa liczy jedenaście koncertów. „Uczta”
to najważniejszy do tej pory projekt w moim życiu.  Zapraszam Was do swojego stołu - tym razem nie
tylko po to, aby dzielić się muzyką, ale przede wszystkim sercem moim! To wpis Sanah pod każdą jej
piosenką z Uczty na YouTube. A czemu ta Uczta jest taka wyjątkowa? Ponieważ każdą piosenkę Sanah
śpiewa z kimś innym i na każdym koncercie z Sanah jest inny piosenkarz lub piosenkarka.

     Piosenki Sanah z Uczty
1. sanah i ten Stan "Święty

Graal"
2. sanah i Dawid Podsiadło

"ostatnia nadzieja"
3. sanah i Vito Bambino

"oskar"
4. sanah i Daria Zawiałow

"Eldorado"
5. sanah i Ania Dąbrowska

"Baczyński (Pisz do mnie
listy)

6. sanah i Grzegorz Turnau
"Sen we śnie"

7. sanah i Miętha "audi"
8. sanah i Artur Rojek "Tęsknie

sobie"
9. sanah i Natalia Grosiak

(Micromusic) "Czesława"
10. sanah i Kwiat Jabłoni "Szary

świat"
11. sanah i Igor Herbut "Mamo

tyś płakała"Tak, jak mówiłam, na każdej Uczcie jest ktoś inny.
Na Uczcie w Krakowie był Artur Rojek, i jak
pewnie wiecie, piosenka z Arturem Rojkiem to
"Tęsknię sobie". Koncert miał styl pór roku;
wyglądało to tak, że na początku była zima i Sanah
śpiewała swoje zimowe piosenki, później była
wiosna i Sanah śpiewała wiosenne piosenki,
następnie lato i letnie piosenki, i na końcu jesień,
czyli jesienne piosenki. Koncert miał też drugi styl
związany z nazwą trasy  koncertowej, czyli styl
uczty, jedzenia, wspólnych spotkań i oczywiście
kwiatów. 

. .
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                                   Marcel Kuś 4b     
Emocjonujące wakacje w Czarnogórze!

 Trekking w Górach Przeklętych

Trekking to rodzaj pieszej wyprawy
w egzotyczny, trudny i niedostępny
region. Moim regionem będą Góry
Przeklęte leżące na granicy
Czarnogóry i Albanii. Ich nazwa
wzięła się od upiorności i
tajemniczości, jaka je otacza. Jest
też legenda: trzej bracia mieszkali 
z mamą  w tych górach. Kiedyś
zjawiła się u nich piękna
dziewczyna. Bracia pobili się o nią
do śmierci. Kiedy mama znalazła
ciała dzieci, przeklęła góry i
okolice.

Rejs po
Jeziorze
Szkoderskim 

Jezioro
Szkoderskie jest
największym
zbiornikiem
wody słodkiej
na Bałkanach.
Mieszka w nim
kilkaset
gatunków
zwierząt, np.
pelikany.
Wynajmę łódkę

od rybaków i
będę pływał
pomiędzy
wyspami,
szukając
najciekawszych
miejsc, zwierząt
i roślin.

Rafting rzeką
Tara

Rafting to
spływanie
pontonem
rwącymi,
górskimi
rzekami. Jeżeli
chcecie, aby
wam
podskoczyła 
adrenalina,
rafting rzeką
Tara to idealna
przygoda.

Lodowata woda,
wodospady,
wiry i wielkie
głazy. Głębokość
kanionu rzeki
Tary wynosi
1333 m, co
czyni go
najgłębszym w
Europie i drugim
z rzędu na
świecie. Więc
zabawa jest
przednia.
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  Barbara Baryłka  4b
   Wspaniała podróż do egzotycznego kraju

 Miejsc warte
  obejrzenia

Gigantyczne
żółwie

Zanzibar to
wyspa należąca
do Tanzanii.
Panuje tam
religia
muzułmańska
np. jeden
tubylec może
mieć
maksymalnie
trzy żony na
raz. 

Podczas
spędzania
wczasów na
Zanzibarze
koniecznie
trzeba wybrać
się do jedynego
na wyspie
parku
narodowego –
Jozani Chwaka
Bay National
Park.

Zanzibar to piękna wyspa.
Wybrałam się tam z
rodzicami, choć nie było to
planowane. Plan był taki,
że ja z moją siostrą
miałyśmy zostać z
dziadkami, a rodzice mieli
pojechać. Chciałam jechać
i poprosiłam ich, czy
mogę, a oni się zgodzili. W
ten sposób pojechałam na
Zanzibar. Byliśmy już w
hotelu . Następnego dnia
poszliśmy na plażę, jak 
wstaliśmy, a później
poszliśmy też na basen.
Odkryliśmy, że tam są
żółwie na terenie hotelu i
też poszliśmy do nich.
Pierwszy dzień na
Zanzibarze był naprawdę
bardzo miły. Nigdy go nie
zapomnę, bo wspomnienie
jest wyjątkowe i
egzotyczne.

Zanzibar to idylliczna wyspa należąca do Tanzanii,
gdzie błękit nieba i lazur wody sąsiaduje z białymi,
piaszczystymi plażami i otaczającą je bujną
zieloną roślinnością.
Stolicą wyspy jest miasto Zanzibar zaś
jego historyczną dzielnicą Stone Town (Kamienne
Miasto), które jest jednocześnie jedną z
największych atrakcji. To swoista mieszanka
kultury afrykańskiej, arabskiej, indyjskiej i
europejskiej usytuowana w krętych uliczkach.

Jedną z atrakcji
Kamiennego
Miasta jest
znajdujące się
tu muzeum
Freddiego
Mercurego,
słynnego
wokalisty
legendarnego
zespołu
rockowego
Queen.
Urządzono je w
miejscu, gdzie
Farrokh Bulsara

(jak pierwotnie
nazywał się ten
artysta)
przyszedł na
świat 5 września
1946 roku, jako
kolejne dziecko
imigrantów z
indyjskiego
Gudźaratu,
wyznających
zaratusztria-
nizm. 

Jedną z
największych
atrakcji wyspy
jest rejs na
Prison Island –
niewielką
wysepkę
zlokalizowaną 5
kilometrów od
Stone Town. W
1893 roku
powstało tu
więzienie, które
jednak nigdy nie
służyło swojemu
pierwotnemu

przeznaczeniu –
przez lata było
to centrum
izolacji chorych
na żółtą febrę.
Jednak tym, co
przyciąga tu
turystów, nie
jest owa
budowla, lecz
… gigantyczne
żółwie
Aldabra. 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 8 06/2022 | Strona 21 
www.juniormedia.pl Kropek

Moja pierwsza przygoda

 Barbara 
 Baryłka w
podróży po
egzotycznym
kraju
gigantycznych
zółwi -
Zanzibarze w
Tanzanii.
Na zdjęciach m.
in. poddaje się
zabiegom
fryzjerskim, a
po chwili
prezentuje się
w uroczych
warkoczykach.
Bawi się w
towarzystwie
czarnoskórych
przyjaciół. I
oczywiście
karmi wielkiego
żółwia.

mama
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