
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi
nr 158
Strąkowa 3a
30-410, Kraków

Numer 10 10/22

   Józef Piłsudski
 naczelnik państwa

11 listopada to
rocznica
odzyskania
niepodległości
przez Polskę. To
bardzo ważne
święto i należy
oddać w nim
szacunek
wszystkim, którzy
walczyli i umierali
za to, abyśmy teraz
mogli żyć w wolnej
Polsce, w
niepodległym kraju.

Święto
Niepodległości
jest bardzo
ważnym dla
Polaków
świętem. 
11 listopada
Polacy
wywieszają na
balkonach flagi
Polski.

 
Rocznica ta jest

również
obchodzona
jako dzień
wolny od pracy i
od szkoły.

 Zawsze w
polskich
szkołach 
organizuje się
apel związany z
tym świętem.
Każdy musi

przyjść wtedy
ubrany na
galowo. 

Na lekcjach
muzyki
uczniowie uczą
się piosenek
patriotycznych
oraz
przypominają
sobie hymn
Polski. 

Patryk
Niemkiewicz

 
           Święto Niepodległości
                 11 listopada 

W tym roku obchodzimy 104.
rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości 
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  Zosia Niestrój 5b
           Jesienne tradycje w różnych krajach cz.1

Istnieje dużo
różnych świąt.

Halloween to głównie
amerykańska tradycja, ale w
Polsce dużo ludzi również 
świętuje w tym dniu. Obchodzi się
je 31 października. Kiedyś to była
celtycka tradycja. Celtowie wierzyli,
że w noc z 31 października na 1
listopada znika granica pomiędzy
światem żywych i umarłych. To
święto, nazywane przez Celtów
Samhain, wyznaczało również
koniec lata i początek zimy. Dzisiaj
Halloween najbardziej obchodzi się
w USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie i Australii.

Bonfire Night obchodzi się w
Wielkiej Brytanii, na pamiątkę
zamachu na parlament brytyjski w
1605 roku, zaplanowanego przez
Guya Fawkesa. Bonfire to po
angielsku ognisko. W tę noc ludzie
w Wielkiej Brytanii zbierają się
razem i palą wielkie ogniska,
oglądają fajerwerki i jedzą hot dogi
i jabłka w karmelu (toffee apples) i
nie tylko. Bonfire Night lub Guy
Fawkes Night obchodzi się 5
listopada. 

Święto Dziękczynienia
(Thanksgiving Day) to kolejna
amerykańska tradycja, którą w
Kanadzie świętuje się w drugi
poniedziałek października, a w
USA w czwarty czwartek listopada.
Wywodzi się ono ze świąt
dożynkowych. Gdy w 1620 r. w
Ameryce pojawili się osadnicy z
Europy, zamieszkali w Plymouth, a
rok po swoim przybyciu
zorganizowali ucztę w
podziękowaniu za obfite plony i
udane zbiory. W obiad lub kolację
w Święto Dziękczynienia na stole
nie może zabraknąć indyka.

�������������������������
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Ludzie na świecie różnie świętują w
jesień

Jesień zaczyna
się 23 września

Dziady to stare słowiańskie święto,
trochę zbliżone do starego
znaczenia Halloween. Chodziło w
nich o nawiązywanie kontaktu z
duchami. Często przygotowywano
uczty na np. cmentarzach, gdzie,
podczas jedzenia, upuszczano
trochę miodu, kaszy, jajek, kutii lub
wódki na groby zmarłych, aby
dusze miały się czym pożywić.
Rozpalano także ogniska, które
miały pomóc duszom wyjść na
świat. Pozostałością po tych
ogniskach są dzisiejsze znicze.
Dziady wypadały w nocy z 31
października na 1 listopada.

Festiwal światła Yi Peng to
tajskie święto ku czci Buddy. W
tym roku zaczyna się 7 listopada, a
kończy się 9 listopada. Głównym
punktem tego święta jest moment,
gdy wszyscy uczestnicy
wypuszczają w niebo lampiony,
nazywane Loi Khom. Mnisi
wykonują też wtedy pieśni. Yi Peng
znaczy „Yi”, czyli „drugi” i „Peng”,
co oznacza „miesiąc”. Yi Peng
odbywa sie w mieście Chiang Mai
w Tajlandii.

Dia de los Muertos to
meksykańskie święto śmierci.
Wypada ono 1-2 listopada. Na
niektórych ulicach Meksyku tego
dnia można spotkać ludzi
przebranych za śmierć, której
symbolem w tym kraju jest La
Calavera Catrina - szkielet damy
przebrany w kolorowa suknię i
kapelusz z piórami. W te dni
Meksykanie ustawiają ołtarzyki ze
zdjęciami zmarłych z ich rodziny, a
przy nich kwiaty, ulubione potrawy
i przedmioty zmarłego, a czasem
nawet alkohol. Takie celebrowanie
ma im zapewnić dobre życie.

                Zosia Niestrój 5b
         Jesienne tradycje w różnych krajach cz.2
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 W tym roku   w Halloween
zorganizowano  konkurs na lampion

Zwycięzcy
konkursu 

                                      Maks Kubis 5b
    Halloween w naszej szkole - piękne lampiony z dyni

W naszej szkole
Halloween
obchodziliśmy
dość nietypowo,
ponieważ klasa
8d
zorganizowała
konkurs na
lampion z dyni.
Polegało to na
zrobieniu jak
najciekawszej
dyni. Niektórzy
wykonali dynię
kota, a inni
Venoma.

 Wszystkie
lampiony były
bardzo ciekawe.
Teraz stoją one
na trawniku
przed szkołą,
więc warto je
pooglądać.
Dodatkowo w
Halloween
można przyjść
ubranym, jak
tylko się chce. 

Klasy 1-3
1 miejsce Julia
Matysiak 2b
2 miejsce Zosia
Rzyczniak 1c
3 miejsce Jan
Jaskierny 1e 

Klasy 4-8
1 miejsce
Oskar Dźwigaj
4e
2 miejsce
Gabriel
Valverde 5a
3 miejsce

Dagmara
Klamka 4c oraz
Natalia
Krawczyk 4b

Wyróżnienia 
klasy:
8f,5d,5f,8e 

Nagrody będą
rozdane na
najbliższym
apelu.
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Piłka nożna, koszykówka i piłka
ręczna

Skatepark i
odpoczynek

                               Mikołaj Janeczek 5b
        "Tereny rekreacyjne na trasie Łagiewnickiej"

Na trasie
Łagiewnickiej
można znaleźć
jedyne
oświetlane
boisko ze
sztuczną trawą,
z pełno
wymiarowymi
bramkami
otwarte 24/7.
Jest to bowiem
zbawienie dla
okolicznych
dzieci. Niestety
jest ono

zamknięte na
nieokreśloną
ilość czasu z
powodu kilku
usterek. Dla
fanów
koszykówki i
piłki ręcznej
dosłownie 10
metrów od
boiska jest
boisko do piłki
ręcznej i
koszykowej. Są
tam dwa boiska,
dwa w jednym.

Na trasie
Łagiewnickiej
można znaleźć
skatepark, który
jest idealny dla
mniej czy
bardziej
zaawansowa-
nych skaterów.
Jest tam duża
rampa, na którą
trzeba się
wykazać nie
małą odwagą by
wjechać bez
doświadczenia,

ale jednak dla
mniej ambitnych
są małe rampy
do ćwiczenia.
Nie zabraknie
też tam rur do
przeróżnych
trików. Dla
spacerowiczów
też coś jest. A
oto, są dróżki
do chodzenia i
place zabaw z
przeróżnymi
atrakcjami nie
tylko dla dzieci.
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Miejsca do
zwiedzenia

Czechy to
mały, ale
ciekawy kraj.
Postanowiłam
o nim napisać,
ponieważ
interesuję się
nim i uczę się
języka
czeskiego.

Czechy
graniczą z
Niemcami,
Austrią,
Słowacją i z
Polską. Ich
powierzchnia
wynosi 78 871
km
kwadratowych.
Żyje tam
ponad 10,6
mln osób.

            Ciekawostki o Czechach

                      Alicja Budzińska 5b

.

    Ciekawostki
              ⬇

1. Czechy są
około 4 razy
mniejsze od
Polski. 
2. Najwyższy 
szczyt to
Śnieżka ( 1602
m n. p. m.
3. Mieszka tam
około 100 tys.
Polaków.
4. Druga na
świecie
najwyższa
umieralność
na raka w
Europie.

5. Zachowało
się tam ponad
2 000 zamków.
6.Góry i
wzgórza
pokrywają aż
95%
powierzchni
kraju.
7.W Czechach
pije się
najwięcej na
świecie piwa. 

    Zamki
1. Zamek
Frydlant. 
2. Javornik. 
3.Nachod.
4. Velke
Losiny.
5. Ruiny zamku
Trosky.
6. Hradek u
nehatic. 
7. Castlovice.
8. Kuks -
zamek i
senatorium.
9. Hukvaldy
    

Parki
Narodowe
1. Karkonowski
Park
Narodowy. 
2.Park
Narowdowy
Czeska
Szwajcaria.
3. Park
Narodowy
"Podyje".
 

.
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Historia Węgier jest podobna do
historii Polski

Ciekawostki o
Węgrzech

Węgry były częścią
wielojęzycznego cesarstwa austro
- węgierskiego, które przestało
istnieć po I wojnie światowej.
Zatem odzyskały niepodległość,
jak my, w 1918 r. Po zakończeniu II
wojny światowej Węgry stały się
państwem komunistycznym.
Po upadku ZSRR Węgry nawiązały
bliskie polityczne i ekonomiczne
stosunki z Europą Zachodnią. W
1999 roku Węgry wstąpiły do
NATO,  należą też  do Unii
Europejskiej. Jak widzicie, łączy
nas wiele.

1. Niepodległość uzyskana po
rozpadzie Austro-Węgier 31
października 1918 roku.
2 . Kraj ten jest 3,3 razy mniejszy
od Polski.
3. Tradycyjną potrawą węgierską
jest gulasz jadany na ostro z
papryką.
4. Kraj ten zamieszkuje około 
20000  Polaków.
5. W Budapeszcie znajduje się
trzeci co do wielkości budynek
parlamentu na świecie.
6. Kostka Rubika i długopis to
wynalazki wymyślone przez
Węgrów.

               Ciekawostki

~ Walutą Węgier są forinty
 1 złotych = 100 forintów
~ Akcja książki "Chłopcy z Placu 
 Broni" rozgrywa się w
Budapeszcie na Węgrzech 
~ Język węgierski uważany jest za
jeden z najtrudniejszych na
świecie.
~Wigilia na Węgrzech nazywana
jest Dniem Miłości.
~W kraju tym obowiązkowa nauka
trwa tylko do 10 rok życia!

                             Majestatyczne Węgry 
      Magdalena Gawlik kl. 5b



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 10 11/2022 | Strona 8  
www.juniormedia.plKropek

  Ciekawe sklepy w USA
                                                   Oliwia Pawlusińska 5b

O ciekawych miejscach w USA już pisałam, to teraz napiszę o niezwykłych sklepach w USA. W Ameryce
jest dużo wyjątkowych sklepów. W tym artykule opiszę trzy naprawdę fantastyczne sklepy. Ja, jak może
wiecie z poprzedniego artykułu, zwiedzałam w lecie tego roku New Jersey i New York. 
Miejsca te wywarły na mnie ogromne wrażenie, dlatego chciałabym się nimi z Wami podzielić.

Sklep Nintendo
Sklep Nintendo to naprawdę
sklep warty odwiedzenia.
Nintendo to marka, która działa
od 1889 r., a swoją pierwszą
konsolę do gier wydała w 1978
r.,  bo wcześniej wydawała tylko
gry do innych konsol. Ale,
wracając do sklepu,  jest w nim
zrobiona jakby wystawa
wszystkich konsol Nintendo.
Nawet, jeśli nie posiadacie
konsoli, to nie musicie tam
kupować gier, bo ten sklep to
idealne miejsce do zrobienia
sobie fajnych zdjęć.
Strona sklepu, w którym byłam:
NintendoNYC.com

Sklep Disney
Sklep Disney
na Time
Square jest
przefajny i
dlatego
właśnie o nim
piszę. Jest
dwupiętrowy;
na pierwszym
piętrze, jak dla
mnie, było
wszystko:
jakieś pluszaki,
ubrania, itd.
ogólnie

wszystko
(najwięcej było
pluszaków, ja
jednego
zakupiłam), a
na kolejnym
piętrze
produkty
uporządkowa-
no wg filmów.
Strona
internetowa:
Disney Store

Sklep NBA
Sklep NBA w
New Yorku to
jedyny taki
sklep na
świecie.
Idealny dla
fanów NBA bo
poprostu tam
jest wszystko.
Od koczulek z
logami drużyn
przez
spodenki
koszykarskie,
bryloczki,

opaski na
rękę, czapki (ja
kupiłam z
logiem Los
Angeles
Lakers), nawet
były pluszaki.
Była tam też
taka maszyna
obsługiwana
przez
pracowników
sklepu do
naszywania
napisów na
koszulkach

i czapkach.
Sklep ma trzy
piętra, parter
jedno do góry i
podziemia. To
co dla mnie
było
najciekawsze
w tym sklepie
to orginalne
koszulki i piłki
z meczów
podpisane
przez różnych
koszykarzy i
co ciekawe

to wszystko
było na
sprzedaż za
ceny z
kosmosu.
Strona
internetowa:
Official NBA
Store

Sklep Nintendo Google
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Dua Lipa ma 27 lat. Jest brytyjską
piosenkarką i autorką tekstów.

Przeboje  Duy
Lipy

Dua Lipa urodziła
się w Londynie i
tam też mieszka.
Urodziła się 22
sierpnia 1995 roku.
Rozpoczęła swoją
karierę w wieku
czternastu lat. W
2015 podpisała
kontrakt z
wytwórnią Warner
Music Group,
następnie wydała
swój pierwszy
singiel. 

Dua Lipa

        Zosia Niestrój i Karolina Celadyn kl. 5b
                                    Dua Lipa

Love Again       
Levitating ( z
DaBaby)
We're Good
New Rules
Don't Start Now
Break My Heart
Hallucinate
Physical
IDGAF
Future
Nostalgia
Be The One
...

Ciekawostki: 

Dua Lipa to jej
prawdziwe imię
i nazwisko.
Jej imię
oznacza w
języku
albańskim
"miłość".
Kiedyś
usłyszała od
nauczycielki
chóru, że nie
potrafi śpiewać.
                          

Dua Lipa
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Sanah wydała 10 nowych piosenek i
teledysków!

Poezja klasyków
polskich

   Zosia Niestrój  5b
   Nowe piosenki Sanah to aranżacje wierszy poetów 

Niedawno
Sanah wydała
10 nowych
piosenek. Nie
są one jednak
takie jak jej
poprzednie
utwory, bo
interpretacją
polskich
klasyków.
Sanah nazywa
je poezyje.
Można znaleźć
w nich między
innymi takie

wiersze jak ''Nic
dwa razy''
Wisławy
Szymborskiej,
''Hymn'' Juliusza
Słowackiego,
''Bajkę''
Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
albo ''Do * w
sztambuch''
Adama
Mickiewicza.

Nowa płyta
Sanah nazywa
się Poezyje. Na
razie można jej
posłuchać na
Spotify i
YouTubie. Te
wszystkie
piosenki to
ulubione
wiersze Sanah.
Do każdej z
nich powstał
teledysk. W
jednym z nich,
w ''Do

* w sztambuch''
występuje
nawet mąż
Sanah, ale nie
widać jego
twarzy. Na
początku jesieni
Sanah
zapowiedziała
nową trasę:
Bankiet u Sanah
tour.
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Dawid Podsiadło wydał rewelacyjną
płytę Lata Dwudzieste!!!

 Lata Dwudzieste
 ������

      Nowa płyta  Dawida  Podsiadły
                                                      Oliwia Pawlusińska 5b

Dawid wydał kolejną płytę (już czwartą). Jego
pierwsza płyta to Comfort and Happiness - prawie
cała po angielsku. Druga płyta Annoyance and
Disappointment 2.0 słynąca z piosenki W
dobrą stronę, również prawie cała po angielsku.
Trzecia płyta to Re: Małomiasteczkowy (bardzo
fajna płyta), ale ta cała po polsku, najbardziej z tej
płyty zasłynęły: Nie Ma Fal, Trofea, Dżins i
Małomiasteczkowy. No i czwarta płyta: Lata
Dwudzieste (rewelka - polecam!), a wszystkie
piosenki ma także po polsku.

1. WiRUS
2. TAZOSy
3. Halo
4. Nie lubię Cię
5. POST
6. O czym śnisz? (z sanah)
7. Blant
8. To co masz Ty!
9. D I A B L E
10. mori
11. millenium
12. awejniak (z Nosowską)
13. Szarość i Róż

Teraz nastąpi pewnie pytanie: czemu płyta nazywa
się Lata Dwudzieste? Nazwa pochodzi stąd, że
piosenki na płycie (tytuły piosenek z płyty macie
zamieszczone poniżej ↓) opowiadają o
teraźniejszych czasach, moim zdaniem, zwłaszcza
POST. Inne piosenki oczywiście też, ale, jak dla
mnie, w POŚCIE jest tego nawiązania najwięcej.
Zachęcam do przesłuchania płyty. 

Okładka płyty

Dawid Podsiadło to polski
piosenkarz i autor tekstów. W
2012 zwyciężył w finale drugiej
edycji programu telewizyjnego X
Factor. Obecnie ma 29 lat.
Urodził się 23 maja 1993 r. w
Dąbrowie Górniczej. Dawid
Podsiadło jest
laureatem czterech Fryderyków i
Wiktora.
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Na świecie jest około stu ras kotów. Koty obniżają
ciśnienie krwi.

 Karolina Celadyn kl.5b
                            Koty, kociaki, kiciusie  

Ciekawostki : u
właściciela kota
ryzyko zawału
jest mniejsze o
30%. 

Koty ponoć nie
czują słodkiego
smaku. 

Dlaczego warto
mieć kota: 
Koty pomagają
w walce z
samotnością i
depresją.

Głaskanie kota
powoduje
wzrost
szczęścia. 

Są pomocne
osobom ze
spektrum
autyzmu.

Z chęcią
odwzajemniają
pieszczoty.

 

Kilka ras
kotów
maine coon ,
peterbald,
sokole, brytyjski
długowłosy,
brytyjski
krótkowłosy, kot
balijski, kot
azjatycki,
abisynczyk,
egipski mau,
korat, kot
europejski.
Są koty
bardziej i mniej
rozmowne

– to zależy od
charakteru
osobnika, a
także rasy. Na
przykład koty
syjamskie to
znane gaduły.
Potrafią nawet
nazwać
swojego
właściciela.
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 Maści 
 podstawowe

 Maści nietypowe

Nietypowe: 
rozjaśnione:
palomino
(izabelowata) i
cremello i
jelenia oraz
perlino, leopard
i już na koniec
tych
rozjaśnionych
maść
tarantowata-
wzór derka;
 szampańskie:
klasyczna
szampańska

i złoto
szampańska
oraz
bursztynowo -
szampańska,
dereszowate:

gniado
dereszowaty,
kasztanowo
dereszowata i
karo 
dereszowata.

Podstawowe:
siwa
gniada
kasztanowata 
kara 
tobiano
srokata. 

Mniej
podstawowe
to: bułane:
jasno bułana i 
czerwono
bułana oraz
myszata; siwe:
siwa i

siwa jabłkowita,
siwa w hreczkę
oraz szpak
różany.

Czy
zastanawialiście
się, czemu
konia nie
nazywa się np.
czarnym albo
brązowym?
Koń o czarnej
sierści to
KARY, a
brązowej to
GNIADY. Biały
zaś to SIWY,
chociaż nie jest
osiwiały. ;D

U koni maść
jest zależna
tylko od koloru
maści rodziców.
Jeśli klacz jest
koloru siwego,
a ogier
brązowego, to
źrebak będzie
brązowy, bo
dominujący
kolor to
brązowy.

               Małgorzata Knapczyk 5b
                               Maści koni
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A ja przez
sześć lat
zapuszczałam
włosy. Taki
oto efekt.

Odmiany na
kopytach to
m.in. skarpetki,
pończochy,
koronka, prążki
zebroidalne,
gronostajowa
odmiana i zebra

Zwariuję, nie jestem brązowy!
Jestem GNIADY!!!

A ja mam latarnię na głowie, ale
nie morską

Na moim grzbiecie nie są ślady po gołębiach. Moja
maść to TARANTOWATA

ODMIANKI

A ja przez 6 lat zapuszczałam

U koni są również odmianki, to takie plamki o
różnych kształtach i wielkościach. Każda
odmianka ma swoją nazwę. 

Nie zdziwcie się, odmianki występują również na
kończynach dolnych i kopytach.

To jest właśnie zebra

Większość odmianek na pyszczku

Małgorzata
Knapczyk
5b 
O rasach
koni i o
odmiankach

Rasy koni to
jednorodne
cechy koni
przekazywane
potomstwu.
Nad
zachowaniem
poszczegól-
nych ras
czuwają
organizacje
hodowlane,
wyznaczając
określone
reguły
hodowli.
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                Marcel Kuś 5B
                                       "Jak pokonać stres"

         Stres jest naszą codziennością. Każdy człowiek na ziemi znajduje się w sytuacjach stresowych - jedni
częściej, drudzy rzadziej. Czeka nas kartkówka - stresujemy się. Zachoruje nam ukochany pupilek - stresujemy
się. Mamy dostać nagrodę - znowu się stresujemy. 
         Słowo stres pochodzi z języka angielskiego i oznacza: przymus, ciśnienie, wysiłek, napór. Są dwa rodzaje
stresu. Jeden jest pozytywny, natomiast drugi negatywny. Pierwszy nas mobilizuje, pomaga, drugi jednak nas
zżera i sprawia, że nic nam nie wychodzi. Jednak są sposoby na walkę z tym podenerwowaniem. Do
najpopularniejszych należą techniki relaksacyjne. Za pomocą odpowiedniej postawy i wyregulowania oddechu
możemy zrobić cuda. Oto dwie łatwe techniki na radzenie sobie ze stresem.

Technika pierwsza: Wstrzymanie
oddechu.
Usiądź wygodnie, zamknij oczy,
oddychaj spokojnie. Po kilku
regularnych oddechach zatrzymaj
powietrze w płucach i policz do
pięciu. Potem zrób szybki wydech.
Zatrzymując na moment oddech,
dajesz znać swojemu organizmowi,
że zagrożenie minęło, sytuacja
wróciła do normy, a mobilizacja
organizmu jest już zbyteczna.
Spowolniony oddech wycisza i
uspokaja organizm, natomiast
przyspieszony oddech mobilizuje
go i stawia w sytuacji alarmu i
czuwania. Powtórz ćwiczenie kilka
razy. Wykonuj je trzy-cztery razy
na dzień, a odczujesz zbawienne
skutki.

Technika
druga: Mam
stres w
nosie!
Jest to
proste
ćwiczenie
oddechowe
pozwalające
uwolnić się
od stresu.
• Zatkaj
prawą

dziurkę
nosa
prawym
kciukiem i
oddychaj
głęboko i
powoli
przez lewą.
• Teraz
zatkaj lewą
dziurkę
palcem
serdecznym

prawej dłoni
i wstrzymaj
oddech,
licząc do
ośmiu.
• Odetkaj
prawą
dziurkę i
swobodnie
oddychaj
głęboko.
• Wstrzymaj
oddech

na krótko,
odetkaj lewą
dziurkę i
zrób
wydech.
Oddychaj
swobodnie.
Powtórz
ćwiczenie
pięć razy.
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