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i schronienie, czyli wszystko, czego
potrzebujemy. My mamy tylko o nią
dbać”. Xiye Bastida Patrick ▪ Klasa 6a
na zielonej szkole w Beskidzie
Żywieckim ▪ Kolejny sukces uczniów
w ogólnopolskim konkursie z języka
polskiego ▪ Moja majówka w Londynie ▪
Czy wyobrażasz sobie dzień bez kropli
wody? ▪ Używanie narkotyków odbiera
możliwość decydowania o swoim
zachowaniu, ale nie zwalnia
z odpowiedzialności za nie! ▪
Dyrekcja i nauczyciele SP 41
uczestniczą w unijnym programie
Erasmus+ ▪ Członkowie Koła
Przyjaciół Krakowa SP 41 w Pracowni
i Muzeum Witrażu w Krakowie ▪
Dzień Rodziny dla mieszkańców
Nowego Prokocimia i okolic ▪
Udanych i bezpiecznych wakacji!

Wyróżnienie dla zespołu redakcyjnego „Primo”
w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim
„Potęga Prasy” 2022
Bardzo miło nam poinformować, że nasz redakcyjny blog
(https://gazetkaprimo.blogspot.com) został wyróżniony
w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy”
2022, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Potęga
Prasy z siedzibą w Łodzi.
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 12-18 lat.
Podzielony jest na dwie kategorie: indywidualne prace
dziennikarskie (dowolny materiał dziennikarski w formie tekstu
prasowego lub internetowego, audycji radiowej albo materiału
wideo, np. wywiad, felieton, reportaż) i media szkolne
(gazetka, e-gazetka, radio, kanał internetowy, portal szkolny).

Blog redakcyjny

Konkurs

2022

screen K. Tokarz

Jurorami są: redaktor naczelna „Tygodnika ANGORKA”,
redaktor naczelny „Tygodnika ANGORA”, prezes zarządu
Stowarzyszenia Potęga Prasy oraz dziennikarze radiowi
i telewizyjni współpracujący z organizatorem konkursu.
W nagrodę najbardziej aktywny szkolny dziennikarz z naszej
redakcji otrzyma dofinansowanie do wakacyjnego obozu
dziennikarskiego w Rewalu. Podczas szesnastodniowego
turnusu będzie wraz z innymi laureatami tworzyć gazetę
„Rewalacje”, prowadzić audycje radiowe w nadającej
w Internecie rozgłośni „RewalStacja” i przygotowywać
materiały dziennikarskie dla telewizji internetowej „TeVaRewal”
oraz zwiedzać okolicę i wypoczywać nad morzem.
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Primo
Redakcja e-gazetki „Primo” jest laureatem XXI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Mediów Szkolnych
„Forum Pismaków” (trzecie miejsce w kraju)
i laureatem Małopolskiego Konkursu
na Gazetkę Szkolną „Prasówka” 2015 (pierwsze
miejsce w województwie). Zajmuje ósme miejsce
w ogólnopolskim rankingu Juniorlab 2020/2021
Polska Press Grupy z siedzibą centralną
w Warszawie (klasyfikacja e-gazetek publikowanych
przez dziennikarzy szkół podstawowych, liceów
i techników z całej Polski bez podziału
na kategorie wiekowe).
Bardzo cieszą nas sukcesy w ogólnopolskiej
rywalizacji oraz pochwały profesjonalnych
dziennikarzy i grafików komputerowych,
ale jeszcze bardziej dane statystyczne z naszego
redakcyjnego bloga, dzięki którym wiemy,
że „Primo” regularnie czytane jest w wielu krajach.

www.juniormedia.pl
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych
Czytelników z Polski, Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Peru, Brazylii, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Finlandii, Irlandii, Holandii, Szwajcarii,
Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Luksemburga,
Bułgarii, Ukrainy, Rumunii, Grecji, Turcji, Izraela,
Sudanu, Egiptu, Singapuru, Wietnamu, Korei
Południowej, Japonii, Australii i innych państw.
To dla Was staramy się być coraz lepsi
i nieprzerwanie publikujemy co miesiąc kolejne
wydanie, mimo że czasem jest to bardzo trudne
ze względu na natłok rozlicznych obowiązków
członków zespołu (nie zawiedliśmy ani razu).
To już osiemdziesiąty numer e-miesięcznika
„Primo” (pięćdziesiąt numerów na mam.media.pl
i trzydzieści numerów na junior media.pl),
łącznie 1674 strony tekstów i zdjęć.
Redakcja

„Ziemia jest naszym domem. Daje
nam powietrze, wodę i schronienie,
czyli wszystko, czego potrzebujemy.
My mamy tylko o nią dbać”. Xiye
Bastida Patrick
Xiye Bastida Patrick pochodzi z indiańskiego
plemienia Tolteków Otomi. Wychowała się
w meksykańskiej wiosce, w której wszyscy
od wieków żyli w harmonii z przyrodą i troszczyli
się o nią, bo to było częścią ich kultury.
Nie wyobrażała sobie, że mogłoby być inaczej.
Gdy zamieszkała wraz z rodzicami w Nowym Jorku,
zauważyła, że ludzie nie dbają o środowisko,
a potem cierpią z powodu susz, huraganów
czy powodzi. Postanowiła swój wolny czas
poświęcić na walkę o ochronę naszej planety.
Zaczęła od zorganizowania strajku w szkole,
w której uczyła się (miała wtedy siedemnaście lat).
Na jej apel odpowiedziało około sześciuset
uczniów, domagając się od amerykańskich władz
zdecydowanych działań mających na celu
zapobieganie zmianom klimatu. W ciągu kilku
kolejnych miesięcy nawiązała współpracę
z aktywistami z różnych krajów i z nimi wzywała
do protestów w obronie Ziemi oraz przypominała
o konieczności powszechnego respektowania
podstawowych praw rdzennej ludności.

W listopadzie ubiegłego roku wygłosiła przemówienie
podczas Światowego Szczytu Liderów w Glasgow
w ramach COP26 (26. konferencja klimatyczna ONZ).
Apelowała w nim między innymi o inwestowanie
w energię odnawialną i ochronę tych ludzi, których
przodkowie byli pierwotnymi mieszkańcami danego
terenu, a dziś ich los jest zagrożony.
„Ziemia jest naszym domem. Daje nam powietrze,
wodę i schronienie, czyli wszystko, czego
potrzebujemy. My mamy tylko o nią dbać” –
przekonuje Xiye Bastida Patrick i ma nadzieję,
że coraz więcej ludzi, zwłaszcza w najbogatszych
krajach świata, będzie przeciwstawiać się
degradacji środowiska naturalnego.
Katarzyna Kuza

Xiye Bastida

fot. z instagram.com/xiyebeara
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Klasa 6a na zielonej szkole
w Beskidzie Żywieckim
16 maja szóstoklasiści wyjechali na sześciodniową
zieloną szkołę do Sidziny, malowniczej miejscowości
otoczonej wzgórzami pasma Policy w Beskidzie
Żywieckim. Zamieszkali w Domu Wczasów
Dziecięcych nr 2. W ciągu całego pobytu cieszyli
się słoneczną pogodą.
Odbywali piesze wycieczki po okolicy, wchodzili
na pobliskie wzniesienia porośnięte lasami
świerkowo-sosnowymi, uczestniczyli w rozmaitych
zajęciach artystycznych i sportowych oraz turniejach
i konkursach, palili ognisko i piekli kiełbaski,
bawili się na dyskotece i wykonywali pamiątki,
na przykład na warsztatach decoupage.
Będąc w Skansenie w Sidzinie – Muzeum Kultury
Ludowej, poznali domostwa, powszednie życie
i tradycje miejscowej ludności od XVIII do XX wieku.
Podczas wycieczki do Suchej Beskidzkiej
zwiedzili renesansowy zespół zamkowo-parkowy

Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, przyjrzeli
się zabytkowej zabudowie w centrum miasta,
w tym słynnej karczmie Rzym, oraz weszli
na platformę widokową na zboczu Mioduszyny
i obejrzeli urokliwą panoramę miasta i Beskidów.
W czasie wycieczki do Rabki-Zdroju relaksowali
się w Parku Zdrojowym oraz w kompleksie Pijalni
Wód Mineralnych i Tężni Solankowej, wzięli udział
w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Górali
i Zbójników, a także skorzystali z licznych atrakcji
w Rodzinnym Parku Rozrywki „Rabkoland”
i zobaczyli ekspozycję Skansenu Taboru
Kolejowego w Chabówce.
Uczniowie byli zachwyceni serdecznością
dyrektora i wychowawców goszczącej ich placówki
wypoczynkowej i przygotowanym przez nich
programem zajęć (codziennie różne aktywności
od godziny 9.00 do godziny 21.00) oraz beskidzką
przyrodą i lokalnymi atrakcjami turystycznymi.
Krystyna Tokarz

Na Krupowym Groniu

fot. K. Tokarz

Na zboczu Mioduszyny

fot. K. Tokarz

W Skansenie Taboru Kolejowego

fot. K. Tokarz

W Skansenie Taboru Kolejowego

fot. K. Tokarz

Gazeta Krakowska | Numer 30 06/2022 | Strona 4

Primo

www.gazetakrakowska.pl

www.juniormedia.pl

W Rodzinnym Parku Rozrywki

fot. K. Tokarz

W Rodzinnym Parku Rozrywki

fot. K. Tokarz

W Rodzinnym Parku Rozrywki

fot. K. Tokarz

W Rodzinnym Parku Rozrywki

fot. K. Tokarz

W Muzeum Górali i Zbójników

fot. K. Tokarz

W Muzeum Górali i Zbójników

fot. K. Tokarz
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W suskim zamku

fot. K. Tokarz

W suskim zamku

fot. K. Tokarz

W tężni solankowej

fot. K. Tokarz

Przy ognisku w Sidzinie

fot. K. Tokarz

Kolejny sukces uczniów w ogólnopolskim
konkursie z języka polskiego
Z przyjemnością komunikujemy, że Zofia Klimczyk
z klasy 4b uzyskała bardzo dobry wynik
w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Humanistycznego „Omnibus” (3. miejsce
w województwie, 20. miejsce w kraju).
Dobry wynik osiągnęły: Zofia Gramont z klasy 6a
(7. miejsce w województwie, 37. miejsce w kraju) ,
Aleksandra Seweryn z klasy 7b (11. miejsce
w województwie, 62. miejsce w kraju) i Kinga Roman
z klasy 7b (13. miejsce w województwie, 71. miejsce
w kraju). Wszystkim gorąco gratulujemy!

Test konkursowy wielokrotnego wyboru zawierał
pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki,
literatury, kultury języka ojczystego), sztuki
i wiedzy ogólnej (współczesnego życia
społeczno-kulturalnego).
Redakcja

Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna
Łowcy Talentów – Jersz, a patronat naukowy
sprawuje nad nim Politechnika Wrocławska.
W tegorocznej edycji wzięło udział 2154 uczniów
z 84 szkół ze wszystkich województw.
Kinga, Ola i dwie Zosie

fot. K. Tokarz
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Moja majówka w Londynie
W długi majowy weekend miałam okazję polecieć
z rodziną do Londynu. Przekonałam się,
że stolica Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej to wspaniałe miasto,
z jednej strony uwarunkowane bogatą wielowiekową
historią, z drugiej – tętniące życiem, bardzo
nowoczesne. Leży w południowo-wschodniej
Anglii, nad Tamizą. Widać i słychać w nim ludzi
chyba z całego świata.
Chodząc londyńskimi ulicami, mijałam zarówno
zabytkowe budynki w stylu wiktoriańskim,
jak i współczesne szklane wieżowce. Znaczne
odległości pokonywałam, korzystając z komunikacji

Zosia w Londynie

fot. P.Gramont

Zachwyciła mnie ta widowiskowa ceremonia,
podczas której umundurowani gwardziści
maszerują w rytm muzyki, wykonując synchronicznie
skomplikowane układy, czasem podchodzą
do ogrodzenia i witają się z turystami.

publicznej – piętrowych czerwonych autobusów
albo liczącego aż jedenaście linii londyńskiego
metra (można przemieszczać się również
czarnymi taksówkami).
Zobaczyłam sporo zabytków, które dotychczas
znałam jedynie z książek, fotografii i filmów.
Podziwiałam między innymi Big Bena,
słynny dzwon z wieży zegarowej w północnej
części budynku brytyjskiego parlamentu.
Zachwycałam się dostojnym Buckingham Palace,
brytyjską rezydencją królewską, zbudowaną
w 1703 roku. Tego dnia powiewała na maszcie
królewska flaga, co oznaczało, że monarchini
była w pałacu. Odbyła się – jak zwykle – tradycyjna
zmiana warty gwardii królewskiej.

Zosia w Londynie

fot. P.Gramont

Cieszę się z tej kilkudniowej wycieczki do Londynu.
Kiedyś chciałabym poznać kolejne atrakcje
tej wyspiarskiej wielomilionowej metropolii.
Zofia Gramont

Bardzo spodobał mi się też Tower Bridge,
jego obie wieże i wiktoriańska maszynownia,
a zwłaszcza kultowa szklana podłoga,
przez którą obserwowałam jadące po moście
samochody i płynącą pod nim Tamizę.
Największe wrażenie zrobiło na mnie Muzeum
Historii Naturalnej. Już samo wejście do tego
majestatycznego gmachu rzuciło mnie na kolana.
W holu obejrzałam szkielet płetwala błękitnego,
a w głównej przestrzeni wystawienniczej dinozaury,
ptaki, ssaki, gady, ryby, skamieliny i wiele innych
bardzo ciekawych eksponatów, a także „wjechałam”
do rdzenia naszej planety i weszłam
do symulatora, w którym poczułam trzęsienie ziemi.

Zosia w Londynie

fot. P.Gramont
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fot. P.Gramont

***

Czy wyobrażasz sobie dzień
bez kropli wody?
Kiedy zdarzy się kilkugodzinna, w najgorszym
razie kilkudniowa, awaria wodociągu miejskiego,
narzekamy, bo nie mamy bieżącej wody i zmuszeni
jesteśmy oszczędzać tę, która dostarczana jest
w specjalnych beczkowozach. Czy moglibyśmy się
bez niej obejść? Nie, na pewno nie. Woda jest
niezbędna do życia. Z powodu jej niedoboru
cierpią miliony ludzi w różnych częściach świata.
Ci, których ten problem nie dotyczy, nie czują
potrzeby ograniczania zużycia wody, a powinni.
Czy wyobrażasz sobie dzień bez kropli wody?
Chcesz napić się, umyć się, przygotować posiłek,
wyprać odzież, zmyć naczynia albo nacisnąć
spłuczkę w ubikacji, ale nie możesz tego zrobić,
bo nie ma wody. Aby takie sytuacje nigdy się
nie urzeczywistniły, nie marnuj wody i pamiętaj
o zakręcaniu kranu w czasie mycia zębów,
o częstszym braniu prysznica zamiast kąpieli,
o włączaniu pralki i zmywarki dopiero wtedy,
gdy są pełne, a także o gromadzeniu deszczówki
do podlewania roślin na balkonie lub w ogrodzie
oraz o zmniejszeniu ilości kupowania nowych
ubrań i butów.

fot. P.Gramont

***

fot. P.Gramont

Pamiętaj, że wody wciąż ubywa, a Ty – jak każdy
mieszkaniec Ziemi – masz obowiązek temu
zapobiegać, aby wystarczyło jej nie tylko dla ludzi,
lecz też dla zwierząt i roślin. Nie mów, że od Ciebie
niewiele zależy, bo to nieprawda.
Hanna Zdebik

Bagry

fot. H. Zdebik
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Używanie narkotyków odbiera możliwość
decydowania o swoim zachowaniu,
ale nie zwalnia z odpowiedzialności
za nie!
Na jednej z majowych godzin wychowawczych
uczniowie klasy 6a zapoznali się z prezentacją
zatytułowaną „Narkotyki – co Ci grozi?”,
przygotowaną przez Wydział do spraw Edukacji
Prawnej z Departamentu Strategii i Funduszy
Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szóstoklasiści poszerzyli swoją wiedzę między
innymi na temat rodzajów narkotyków
oraz następstw ich używania, posiadania,
wytwarzania i rozprowadzania. Poznali definicję
osoby zagrożonej uzależnieniem i osoby
uzależnionej. Zastanawiali się na racjonalnymi
i impulsywnymi sposobami dokonywania wyborów.
Upewnili się, że nawet jednorazowe sięgnięcie
po narkotyk może skutkować poważnymi
konsekwencjami dla zdrowia i życia, a używanie
narkotyków odbiera człowiekowi możliwość
decydowania o swoim zachowaniu.

Dyrekcja i nauczyciele SP 41 uczestniczą
w unijnym programie Erasmus+
Dyrekcja i nauczyciele SP 41 realizują działania
w jednym z sektorów unijnego programu
Erasmus+, który wspiera uczniów, studentów,
nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy
prowadzących międzynarodowe projekty.
Daje im to możliwość odbywania szkoleń
i wymiany doświadczeń z nauczycielami

Na Malcie

fot. z facebook.com/sp41

Później rozmawiali na temat wpływu osób
uzależnionych na innych. Nie mieli wątpliwości,
że nie tylko narkoman ma problem, ale wszyscy,
którzy funkcjonują w jego otoczeniu, zwłaszcza
bliscy, którzy go kochają bądź przyjaźnią się z nim
i muszą patrzeć, jak rujnuje sobie zdrowie i życie.
Na koniec doszli do następującego wniosku:
świadomość, że człowiek, będąc pod wpływem
narkotyków, traci nad sobą kontrolę, ale wciąż jest
odpowiedzialny moralnie i prawnie za wszystko,
co zrobi, powinna być największą przestrogą.
Michał Popielak

Prezentacja

skan K. Tokarz

z różnych europejskich systemów edukacji,
dzięki czemu podnoszą swoje kompetencje,
a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują
w codziennej pracy w szkole.
Przy okazji poznają ciekawych ludzi i miasta,
w których spotykają się z pozostałymi uczestnikami
projektu. Byli już w Hiszpanii, Portugalii, Grecji,
Chorwacji i Turcji oraz we Włoszech i na Malcie.
Krystyna Tokarz

Na Malcie

fot. z facebook.com/sp41

www.gazetakrakowska.pl
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W Turcji

fot. z facebook.com/sp41

W Chorwacji

fot. z facebook.com/sp41

We Włoszech

fot. z facebook.com/sp41

W Grecji

fot. z facebook.com/sp41

W Hiszpanii

fot. z facebook.com/sp41

W Grecji

fot. z facebook.com/sp41
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Członkowie Koła Przyjaciół Krakowa
SP 41 w Pracowni i Muzeum Witrażu
w Krakowie
Gdzie na swoją trzecią w tym roku szkolnym
sobotnią wycieczkę wybrali się członkowie
Koła Przyjaciół Krakowa SP 41? Do Pracowni
i Muzeum Witrażu w Krakowie, działającego
nieprzerwanie od 1902 roku. Spędzili tam bardzo
atrakcyjnie część kwietniowego przedpołudnia.
Dzieci w towarzystwie przewodnika obejrzały
wystawę stałą, na której eksponowane są dzieła
zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego,
Józefa Mehoffera, Wojciecha Jastrzębowskiego
i Stefana Matejki (bratanka Jana), największych
młodopolskich mistrzów witrażu. Z zachwytem
przyglądały się tym monumentalnym szklanym
dziełom sztuki i słuchały opowieści o ich autorach
i tajnikach tworzenia. Na koniec same wykonały
miniwitraż o tematyce wielkanocnej.
Pobyt w miejscu, w którym przez lata powstawały
i wciąż powstają wybitne prace witrażowe,
dostarczył im niesamowitych wrażeń.
Barbara Bocheńska

Dzień Rodziny dla mieszkańców
Nowego Prokocimia i okolic
4 czerwca, w sobotę, Szkoła Podstawowa nr 41
im. Jana Kochanowskiego w Krakowie miała
wielką przyjemność gościć dzieci z rodzicami,
babciami i dziadkami z osiedla Nowy Prokocim
i okolic, dla których zorganizowała mnóstwo
różnorodnych atrakcji, głównie plenerowych.
Niestety, tego dnia nad Krakowem zawisły
deszczowe chmury i niemal bez przerwy padało,
więc imprezę w dużej części trzeba było przenieść
do budynku placówki. Zrobiło się z tego powodu
nieco ciasno, ale nie obniżyło to jakości całego
przedsięwzięcia i nie zepsuło dobrej atmosfery.
Było znakomite przedstawienie pierwszoklasistów,
drugoklasistów i trzecioklasistów oraz rodziców
(wielkie brawa za pomysł, zaangażowanie i humor),
zawody sportowe, konkursy, warsztaty plastyczne,
gry i zabawy dla najmłodszych (między innymi
na dmuchanym zamku), pokaz wyposażenia wozu
i sprzętu przeciwpożarowego w wykonaniu
strażaków z pobliskiej jednostki Państwowej Straży

Koło Przyjaciół Krakowa SP 41

fot. E. Rozmus

Pożarnej, a także punkt fotograficzny, loteria
fantowa, akcja pod hasłem „Wymień książkę”
i spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej
Miasta Krakowa. Oczywiście nie mogło
zabraknąć gorących i zimnych napojów
oraz czegoś do jedzenia. Kto miał ochotę na coś
pikantnego, sięgał na przykład po grillowane
kiełbaski i słone przekąski. Na amatorów łakoci
zaś czekało kilkanaście rodzajów pysznych ciast
i ciasteczek oraz galaretka z owocami i bitą
śmietaną (słodkie dzieła mam uczniów z klas 1-3).
Miło było patrzeć na radosne twarze uczestników
tego rodzinnego, ale też integrującego środowisko
lokalne wydarzenia. Zwłaszcza bezcenny był widok
rozbawionych kilkulatków wspaniale spędzających
czas ze starszym rodzeństwem i dorosłymi.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie
są bardzo wdzięczni zarówno współorganizatorowi,
a więc Radzie Rodziców SP 41, jak i strażnikom
miejskim, strażakom oraz wszystkim tym, którzy
skorzystali z zaproponowanych form aktywności
i świetnie bawili się z okazji Dnia Rodziny.
Krystyna Tokarz
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Udanych i bezpiecznych wakacji!
Już niebawem rozpoczną się wakacje.
Oby dla wszystkich były udane i bezpieczne.
Oby wszyscy wrócili z nich wypoczęci i szczęśliwi.
Drodzy Czytelnicy, z kimkolwiek i gdziekolwiek
będziecie spędzać lato, bawcie się doskonale,
ale nie zapominajcie o rozmaitych zagrożeniach
czyhających na wypoczywających nad morzami,
nad jeziorami, w górach, w małych turystycznych
miejscowościach i w wielkich miastach.
Bądźcie czujni i rozważni. Nie ulegajcie zgubnym
namowom, nie dajcie się zwieść złudnym
obietnicom. Mówcie „nie”, jeśli macie pewność
albo choćby tylko przeczucie, że coś może źle
się skończyć. Pamiętajcie, że czasu nie można
cofnąć, a co się stało, nie odstanie się.

Dzień Rodziny w SP 41 fot. z facebook.com/sp41

Życzymy wspaniałych wakacyjnych podróży
w wymarzonym towarzystwie, ekscytującego
odkrywania malowniczych zakątków Polski
i świata, poznawania fascynujących ludzi
i kultur oraz jak najwięcej słonecznych dni!
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