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Osoba narodzona w dniu 28 maja jest osobą bardzo szlachetną i
stale dąży w życiu do tego, by osiągnąć zadowolenie i spełnienie
przy jednoczesnym niekrzywdzeniu innych, nawet jeśli miałaby
dzięki temu odnieść ogromne korzyści. W stosunku do innych
ludzi jest zawsze bardzo uprzejma i łagodna, przez co budzi
powszechną sympatię. Ma dobrą pamięć i skłonność do
głębokich przemyśleń, ale potrzebuje do tego zupełnego spokoju,
a najlepiej samotności. Nie posiada jednak szczególnie wybitnej
wyobraźni, skupia się więc raczej na tym co jest, nie uciekając
się do abstrakcji, przez co nierzadko bywa postrzegana jako
osoba o ograniczonych horyzontach, która to jednak opinia jest
dość krzywdząca.

Ma zainteresowania typowo naukowe, ale nierzadko i literackie.

Znane osoby urodzone 28 maja : Michał Piróg

Szczęśliwa liczba urodzonych to 8,6,2

Gabrysia Puról 

*

W szkole rozpoczęła pracę młoda pani pedagog. Obserwuje
dzieci na boisku. Podchodzi do chłopczyka i mówi:
- Popatrz, inni chłopcy biegają wesoło, bawią się piłką... Nie
trzeba stać tak na uboczu. Biegaj z nimi!
- Ale ja nie mogę!
- Dlaczego?
- Jestem bramkarzem!
****
Idzie mama ślimak z swymi dziećmi. Jedno z nich chce przejść
przez ulicę.
Mama mówi:
- Nie przechodźcie! Za sześć godzin przejeżdża tędy autobus.
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Święto Patrona Szkoły

19. MAJA 2022 R.
Święto naszej szkoły to dzień poświęcony jej patronowi. Generał Władysław Sikorski zapisał się w historii
naszej ojczyzny jako człowiek niezwykły. Był żołnierzem, dowódcą, wielkim patriotą, szlachetnym i honorowym
Polakiem.
Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku. Wtedy naszego kraju nie było na mapie, Polska była pod
zaborami. Ojciec naszego patrona był nauczycielem, a matka zajmowała się krawiectwem. Trudne warunki
życia sprawiły, że Władysław do dziecka był pracowity. Odznaczał się też ambicją i wytrwałością w dążeniu do
celu.
W czasie studiów na Politechnice Lwowskiej Sikorski zasłynął jako jeden z najzdolniejszych studentów. Jego
marzeniem była wolna Polska. Gdy wybuchła I wojna światowa walczył o ojczyznę z pełnym oddaniem.
Po roku 1918 Władysław Sikorski pełnił najważniejsze funkcje w odrodzonym już państwie polskim. Został
premierem rządu i ministrem spraw wojskowych. Służba ojczyźnie, odpowiedzialność i honor były tym, co
wyznaczało sens życia naszemu patronowi.

Pierwszego września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Polska ponownie utraciła niepodległość. Generał
Sikorski został premierem rządu na emigracji i naczelnym wodzem sił zbrojnych. Rozpoczęła się gehenna
najkrwawszej z wojen.
Generał Sikorski został premierem rządu na emigracji i naczelnym wodzem sił zbrojnych. W bardzo trudnych
czasach, gdy wielu traciło nadzieję, nie szczędził sił, by ojczyzna znów była wolna. Generał Sikorski zginął w
katastrofie lotniczej w Gibraltarze 4 lipca 1943. Nie odczekał końca wojny, nie zobaczył wolnej Polski… Został
pochowany w Anglii. Po 50-ciu latach jego szczątki zostały sprowadzone do ojczyzny. Spoczęły w katedrze na
Wawelu w Krakowie.

AT

* *
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Egzaminy ósmoklasisty 2022

 
 W dniach 24, 25, 26 maja 2022 roku, o godzinie 9.00, uczniowie naszej szkoły
przystępowali do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów obowiązkowych:
- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut
- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwał 100 minut
- trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego, który trwał 90 minut.
 Podczas egzaminu uczniowie starali się ze zrozumieniem zapoznać z poleceniami
znajdującymi się w arkuszu egzaminacyjnym oraz poprawnie wykonać wszystkie zadania.
Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawierał zarówno zadania zamknięte (tj. takie,
w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie,
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem
obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Głównym
celem egzaminu jest określenie poziomu wiedzy zdobytej przez ucznia, podczas
uczęszczania do szkoły podstawowej. Wynik egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest
bardzo ważny, ponieważ zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych. Szkoły
te biorą pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty w procesie rekrutacji. To od niego zależy
to, czy uczeń zostanie przyjęte do wymarzonej szkoły średniej.
 Życzymy wysokich wyników!
 
Marta Drozdowska



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 8 06/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plSzkolny Mix

*

**

*

**



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

Mieszam w garnku 
Tarta rabarbarowa

Cześć kochani! Dziś czas na coś słodkiego. Tarta z sezonowym rabarbarem. Dosyć proste i w dodatku
smaczne. To co? Łyżki w dłonie i działamy.
Składniki
·  300 g mąki pszennej - około 1 i 3/4 szklanki
·  kostka masła - 200 g
·  6 łyżek cukru pudru - 80 g
·  650 g rabarbaru - 4-6 łodyg
·  2 płaskie łyżki cukru
·  płaska łyżeczka cynamonu
Krok 1.
Do miski przesiewamy mąkę. Dodajemy cukier puder, a następnie zimne masło wprost z lodówki kroimy w
kostkę. Szybko zagniatamy ciasto. Możecie to zrobić przy pomocy miksera lub ręcznie. Z ciasta formujemy
kulę. Lekko ją spłaszczamy i zawijamy w folię. Ciasto kruche odkładamy do lodówki na pełną godzinę. (W tym
czasie możecie przygotować sobie foremkę i wysmarować ją masłem.)
Krok 2.
Myjemy rabarbar, osuszamy i kroimy w plastry, nie grubsze niż 1cm. Rabarbar przekładamy do miski i
zasypujemy go cukrem.
Krok 3.
Po chłodzeniu ciasta odwijamy je z folii i dzielimy na dwie równe części. Jedną część rozwałkowujemy na
placek o średnicy trochę większej niż dno formy. Drugą połówkę ciasta kruchego odkładamy do lodówki.
Rozwałkowane ciasto przekładamy do formy.

Krok 4.
Na formę z ciastem wykładamy rabarbar posypujemy go odrobiną cynamonu. Drugą połówkę ciasta kruchego
wyjmujemy z lodówki i rozwałkowujemy tak samo jak pierwszą. Tym razem ciasto dzielimy na paski. Na cieście
układamy kratkę z pasków ciasta.
(190 stopni. Ustawiamy opcję pieczenia góra/dół. Ciasto pieczemy do 50 minut)
Smacznego!
Martyna Gawlińska
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Okiem reportera
WYWIAD Z NOWĄ KOLEŻANKĄ Z UKRAINY

Dobryj deń
Dzisiaj witamy się po ukraińsku, ponieważ
przygotowalismy dla państwa ciekawe pytania
dotyczące szkoły w Ukrainie.Dzisiejszym naszym
gościem, który odpowie na te pytania, bedzie Valerija
Tymoshevska, która pochodzi z Ukrainy i doskonale
się na tym wszystkim się zna. Zapraszamy was
serdecznie do lektury krótkiego wywiadu ;]

1.Czy w szkole w Ukrainie są obiady?
Tak, obiady są dla klas od 4-8 i są na różnych
przerwach.
2.Jakie są inne lekcje/zajęcia w Ukrainie niż
Polsce?
Jest ich nawet sporo, ale wymienię tylko
najciekawsze: malowanie (w Polsce to plastyka),
gotowanie u nas podobne do techniki, szkolenie
zawodowe u nas w kraju technika , na tych zajęciach
szyje się ubrania i  szyje się na drutach.
3.Czy bardzo róznią się litery polskie od
ukraiński?
Tak, są inne, ale nie aż tak bardzo.
4.Jakich innych przedmiotów obcych uczą się w
Ukrainie, a jakich my się nie uczymy w Polsce?
Uczymy się tylko ukraińskiego, a klasy 5 jeszcze uczą
się francuskiego.

5. Jaka jest skala ocen w Ukrainie?
W Ukrainie dostaje się 12 ocen, a w Polsce tylko 6,
więc jest spora róznica.
6.O jakiej godzinie zazwyczaj zaczynacie lekcje?
Czasami na 10:00, a zazwyczaj to na 11:50.
7.Czy w szkole można używać telefonów?
Tak, ale tylko na przerwie, na lekcji nie wolno, bo jest
okazanie braku szacunku szacunku wobec
nauczycieli.
8.Ile macie posiłków w szkole?
Mamy tylko obiad, który jest podzielony na 1 danie i
na 2 danie, kiedyś też mieliśmy śniadanie, obiad i
podwieczorek
9.Czy są jakieś zajęcia pozalekcyjne?
Tak, nawet sporo jak na taką małą szkołę, każdy
może sobie wybrać jaki np. .chce uprawiać sport.

To już wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy,
mamy ogromną nadzieję, że państwu się podobało:]

Kornelia Adamczyk, Klaudia Pawłowska, Valeriia
Tymoshevska 
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Dzień przyjaciela – 9 czerwca

 W Polsce nie jest to zbyt popularne święto, ale na świecie przyjaciele w
tym dniu obdarowują się upominkami i wyrażają swoją wdzięczność za
przyjaźń. Warto w tym dniu odezwać się do swoich przyjaciół i złożyć im
życzenia. Każdego dnia warto dbać o przyjaźń i doceniać osoby, którymi
się otaczamy. Przyjaźń może trwać całe życie, a owoce pięknej
prawdziwej relacji są bezcenne.
Szczerze powiedziawszy to uwielbiam te małe i nieoficjalne święta,
ponieważ przypominają mi ile cudownych rzeczy, o których zapominamy
na co dzień możemy świętować. Chciałabym wam tu podrzucić kilka
pięknych cytatów o przyjaźni...
 Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze
skrzydła zapominają, jak latać. 
- Antoine de Saint-Exupéry
 Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę
za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.
- Albert Camus
 Gdy podróżnik zostawia w tyle za sobą góry, po raz pierwszy widzi je w
ich rzeczywistym kształcie - tak też jest z przyjaciółmi. 
- Hans Christian Andersen

* ** *
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Dzień Kota Garfielda – 19 czerwca

Jeść, spać, jeść, spać ...

Zapewne większość z nas oglądała lub chociaż słyszała o kreskówce „Garfield i przyjaciele”
albo jego późniejszą wersję - „Garfield”, ale zapewne nie wiedzieliście, że 19 czerwca
obchodzimy Dzień Garfielda. Właśnie w tym dniu kocur został powołany do życia, a święto te
ogłoszono w 20 rocznicę powstania bajki.

Małe przypomnienie - głównym bohaterem bajki jest postać tytułowa. Jest to rudy kocur,
który charakteryzuje się lenistwem, narcyzmem i słabością do lasagni. Jego towarzyszami
są: niezbyt rozgarnięty pies Odie oraz ich właściciel, Jon Arbuckle. Świat Garfielda
przepełniony jest sarkazmem i ciętym humorem.

Garfield narodził się we włoskiej restauracji i to pewnie tłumaczy jego wielką miłość do
lazanii. Jego postać raczej nie przypomina typowego bohatera kreskówki – daleko mu do
wysportowanego, życzliwego i energicznego osobnika, który ratuje świat przed zagładą.
 
Garfield ma też przyjaciół wśród ...myszy. Cóż, kocur jest zbyt leniwy by je ścigać, jednak od
czasu do czasu  Garfield i myszy urządzają „pokazowe polowania”, by udobruchać
właściciela.

Jak więc wytłumaczyć, że pomimo takiego charakteru kocur ma tylu fanów na całym
świecie?

Garfield lubi oglądać telewizje i pić dużo kawy, natomiast nienawidzi poniedziałków,
poranków, budzika oraz reklam… brzmi znajomo. Chyba większość z nas może się z tym
utożsamić. To by w sumie tłumaczyło, skąd ma on aż tak wielu fanów na całym świecie. 

* ** *
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Dzień Dziecka na sportowo

  
  Z okazji Dnia Dziecka, zaprosiliśmy klasy wraz z nauczycielami do udziału w grze
terenowej - każdy zespół otrzymał pakiet startowy zawierający mapę oraz zbiór zadań
sprawnościowych i logicznych, które należało wykonać na poszczególnych stanowiskach.
     Pogoda w tym dniu postraszyła nieco deszczem ale po oficjalnym apelu wyszło słońce,
które pozwoliło zakończyć wyzwanie na terenie biblioteki w Nowej Wsi. Tam odbyły się
zabawy przy muzyce, podsumowanie wyników każdej z klas oraz rozdanie dzieciom
napojów i słodkich przekąsek ufundowanych przez Radę Rodziców.
     Głównym celem imprezy było promowanie aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu, budowanie współpracy i odpowiedzialności w grupie, przestrzeganie przepisów w
ruchu pieszym a przede wszystkim dobra zabawa.

  PK

* ** *
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	Święto Patrona Szkoły
	Egzaminy ósmoklasisty 2022
	W dniach 24, 25, 26 maja 2022 roku, o godzinie 9.00, uczniowie naszej szkoły przystępowali do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów obowiązkowych: - pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut - drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwał 100 minut - trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego, który trwał 90 minut.  Podczas egzaminu uczniowie starali się ze zrozumieniem zapoznać z poleceniami znajdującymi się w arkuszu egzaminacyjnym oraz poprawnie wykonać wszystkie zadania. Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawierał zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Głównym celem egzaminu jest określenie poziomu wiedzy zdobytej przez ucznia, podczas uczęszczania do szkoły podstawowej. Wynik egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest bardzo ważny, ponieważ zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych. Szkoły te biorą pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty w procesie rekrutacji. To od niego zależy to, czy uczeń zostanie przyjęte do wymarzonej szkoły średniej.  Życzymy wysokich wyników!
	Marta Drozdowska
	Mieszam w garnku  Tarta rabarbarowa

	Okiem reportera
	WYWIAD Z NOWĄ KOLEŻANKĄ Z UKRAINY
	Dzień przyjaciela – 9 czerwca
	W Polsce nie jest to zbyt popularne święto, ale na świecie przyjaciele w tym dniu obdarowują się upominkami i wyrażają swoją wdzięczność za przyjaźń. Warto w tym dniu odezwać się do swoich przyjaciół i złożyć im życzenia. Każdego dnia warto dbać o przyjaźń i doceniać osoby, którymi się otaczamy. Przyjaźń może trwać całe życie, a owoce pięknej prawdziwej relacji są bezcenne. Szczerze powiedziawszy to uwielbiam te małe i nieoficjalne święta, ponieważ przypominają mi ile cudownych rzeczy, o których zapominamy na co dzień możemy świętować. Chciałabym wam tu podrzucić kilka pięknych cytatów o przyjaźni...  Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.  - Antoine de Saint-Exupéry  Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem. - Albert Camus  Gdy podróżnik zostawia w tyle za sobą góry, po raz pierwszy widzi je w ich rzeczywistym kształcie - tak też jest z przyjaciółmi.  - Hans Christian Andersen

	Dzień Kota Garfielda – 19 czerwca
	Jeść, spać, jeść, spać ...
	Zapewne większość z nas oglądała lub chociaż słyszała o kreskówce „Garfield i przyjaciele” albo jego późniejszą wersję - „Garfield”, ale zapewne nie wiedzieliście, że 19 czerwca obchodzimy Dzień Garfielda. Właśnie w tym dniu kocur został powołany do życia, a święto te ogłoszono w 20 rocznicę powstania bajki.
	Małe przypomnienie - głównym bohaterem bajki jest postać tytułowa. Jest to rudy kocur, który charakteryzuje się lenistwem, narcyzmem i słabością do lasagni. Jego towarzyszami są: niezbyt rozgarnięty pies Odie oraz ich właściciel, Jon Arbuckle. Świat Garfielda przepełniony jest sarkazmem i ciętym humorem.
	Garfield narodził się we włoskiej restauracji i to pewnie tłumaczy jego wielką miłość do lazanii. Jego postać raczej nie przypomina typowego bohatera kreskówki – daleko mu do wysportowanego, życzliwego i energicznego osobnika, który ratuje świat przed zagładą.
	Garfield ma też przyjaciół wśród ...myszy. Cóż, kocur jest zbyt leniwy by je ścigać, jednak od czasu do czasu  Garfield i myszy urządzają „pokazowe polowania”, by udobruchać właściciela.
	Jak więc wytłumaczyć, że pomimo takiego charakteru kocur ma tylu fanów na całym świecie?
	Garfield lubi oglądać telewizje i pić dużo kawy, natomiast nienawidzi poniedziałków, poranków, budzika oraz reklam… brzmi znajomo. Chyba większość z nas może się z tym utożsamić. To by w sumie tłumaczyło, skąd ma on aż tak wielu fanów na całym świecie.

	Dzień Dziecka na sportowo
	Z okazji Dnia Dziecka, zaprosiliśmy klasy wraz z nauczycielami do udziału w grze terenowej - każdy zespół otrzymał pakiet startowy zawierający mapę oraz zbiór zadań sprawnościowych i logicznych, które należało wykonać na poszczególnych stanowiskach.      Pogoda w tym dniu postraszyła nieco deszczem ale po oficjalnym apelu wyszło słońce, które pozwoliło zakończyć wyzwanie na terenie biblioteki w Nowej Wsi. Tam odbyły się zabawy przy muzyce, podsumowanie wyników każdej z klas oraz rozdanie dzieciom napojów i słodkich przekąsek ufundowanych przez Radę Rodziców.      Głównym celem imprezy było promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, budowanie współpracy i odpowiedzialności w grupie, przestrzeganie przepisów w ruchu pieszym a przede wszystkim dobra zabawa.
	PK


