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 ��������Jasełka w naszej szkole �
 
                     Alicja Budzińska 5b

Dnia 22 grudnia w
naszej szkole
odbyły się wigilie
klasowe oraz
świąteczny apel.
Był to ostatni
dzień w szkole
przed świętami i
oczywiście w 2022
roku!
Przedstawienie
klas młodszych
organizowały
klasy 2f oraz 3b
pod opieką ich
pań.

     � Jasełka �
          ↙      

Od godziny
siódmej
trzydzieści do
dziewiątej
większość klas
miały wigilie
klasowe. Tam
uczniowie jedli
razem słodki
poczęstunek i
rozmawiali ze
sobą. Potem
wszyscy razem
zebraliśmy się w
holu. Kiedy w
końcu klasy

uspokoiły się i
zapanowała cisza,
apel się zaczął.
Niektórzy
uczniowie
opowiedzieli
trochę o świętach
oraz o ich historii
Przez resztę apelu
śpiewaliśmy
piosenki
świąteczne oraz
kolędy. Takie jak: 
Dzisiaj w
Betlejem, Last
Christmas,

Feliz Navidad, All I
want for
Christmas Is You,
Santa Claus Is
Coming To Town,
Jingle Bell Rock i
jeszcze kilka 
innych. Klasy
młodsze również
miały apel, ale
później niż
starsze.
Uczniowie zrobili
piękne
przedstawienie
świąteczne
(powyżej zdięcie).
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Obchody Święta  Warsztaty i apel

Święto integracji polsko - ukraińskiej��    ���❤️     
                                                                                 
                   Maria Manys 5b

W naszej
szkole jest dużo
dzieci z
Ukrainy,
dlatego
zorganizowaliśmy
święto, żeby
lepiej się
poznać.
Wydarzenie
odbyło się 8
grudnia 2022
roku.

Podczas tego
święta odbył się
kiermasz prac
uczniów oraz
działała kawiarenka
szkolna
(Jiulianka), w
której
pracowałam.
Sprzedawali
-śmy tam
wszystkie
zebrane ciasta
upieczone przez
uczniów i
rodziców. Redaktorzy szkolni

nagrywali
relacje z tego
wydarzenia.
Pozostali
uczniowie
uczestniczyli w
warsztatach. 

Następnie
poszliśmy
na apel, w
trakcie którego
śpiewaliśmy
piosenkę pt.
,,Hej sokoły'' w
wersji polsko
ukraińskiej.
Klasy
przygotowywały
różne
prace. Nasza
przygotowywała
plakaty z
zabytkami

Ukrainy i Polski.
Każda  klasa
musiała również
zrobić dwie
ozdoby na
choinkę. Jedną
z motywem
polskim, a drugą
z ukraińskim. 

Wszyscy bardzo
miło spędziliśmy
czas.   

Myślę, że dzięki
tej uroczystości
dzieci z Ukrainy
poczują się
lepiej. To było
naszą intencją,
aby wiedziały,
że
są  ważne oraz
docenione 
przez naszą
społeczność.
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                  � Filmy warte obejrzenia �
                                                       Alicja Budziska 5b

1. Wednesday 
 Dość nowy serial, który
opowiada o Wednesday, czyli
dziewczynie z rodziny
Adamsów. Nie pasuje ona do
żadanej szkoły, aż w końcu idzie
do Nevermore- niezwykłej
akademii w dziwnym
miasteczku. Jednak ta
miejscowość kryje straszną
tajemnicę. Ciekawy i może
trochę straszny serial.
2. Enola Holmes 1 i 2 
Historia siostry Sherlocka
Holmesa, która chce udowodnić,
że dziewczyna też może być
detektywem i musi rozwiązać
zagadkę pewnej tajemnicy. Dwa
filmy, jeden detektyw. 

3. Ania, nie
Anna
Historia
sieroty, która
trafia do
starego
rodzeństwa.
Dziewczyna
ma wielką
wyobraźnię i
wspaniałe
przygody.

4.  Green
house
 akademia

Serial
opowiadający
o rodzeństwie,
które trafia do
elitarnej
szkoły,
ponieważ
kiedyś
chodziła do
niej ich zmarła
matka. Ale czy
na pewno
umarła?

5. Wakfu
Yugo to

12- letni
chłopak, który
odkrywa, że
ma moce.
Poznaje
nowych
przyjaciół,
którzy
pomagają mu
znaleźć jego
prawdziwą
rodzinę.

6. Tarapaty 
Polski film,
który

opowiada o
dziewczynie i
chłopaku,
którzy szukają
skarbu. 
7. Benji
Kundelek o
imieniu Benji
przychodzi do
rozbitej
rodziny i chce
jej pomóc,
zwłaszcza w
kłopotach,
które
nadchodzą.

Świetnym pomysłem na spędzeniem wolnego czasu jest oglądnięcie filmu czy serialu. Zwłaszcza, jeżeli
nic nam się nie chce. Wszystkie pomysły, które zapisałam, są na Netflixie. Jest wiele popularnych
filmów, które są ciekawe. Z filmów można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków oraz dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy. Fajnie jest też oglądać filmy razem z rodziną albo z przyjaciółmi. Dzięki temu
można wzmocnić więzi rodzinne, więc są same plusy! Dlatego chciałabym wam przedstawić kilka
propozycji serialowych wartych obejrzenia. 
                                                          Zapraszam!

.

8. Wysoka
dziewczyna
Film 
opowiadający o
dziewczynie,
która z powodu
wzrostu jest
gnębiona, aż do
szkoły
przychodzi
nowy również
wysoki chłopak.
9. The Crown
To serial oparty
na prawdziwych
wydarzeniach,

który pokazuje
życie brytyjskiej
Rodziny
Królewskiej za
panowania
królowej
Elżbiety II.

10. Chilling
Adventures of
Sabrina
Serial
opowiadający o
pół-dziewczynie
pół- wiedźmie.

.
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Wyspa La Gomera Wyspa Teneryfa

                                 Mikołaj Janeczek  5b
      O Wyspach Kanaryjskich, Teneryfie i La Gomera

Wyspa
kanaryjska
Teneryfa
(Tenerife) jest
świetnym
miejscem na
wypoczynek i
zwiedzanie
turystyczne.
Średnia
temperatura
roczna na tej
wyspie to aż
24°C!  Dla
wielbicieli
zwiedzania

też coś jest.
Osobiście
byłem kolejką
na wulkanie El
Teide. Jest to
kilkugodzinna,
męcząca 
wycieczka, ale
warta widoków
z 3 715 m
wulkanu.
Ostatnia erupcja
tego wulkanu
miała
miejsce 18
listopada 1909.

La Gomera to
bardzo ciekawa
wyspa,
ponieważ
utrzymuje się
ona TYLKO i
wyłącznie z
turystyki. Nie
ma tam nawet
supermarketu. 
Osobiście zwiedziłem
La Gomerę,
więc opowiem
wam trochę o
niej. Wybrałem
się promem

razem z
przewodnikiem
na tę wyspę.
Zacząłem
zwiedzanie
od pomnika
Krzysztofa Kolumba.
Następnie
wszedłem do
parku
narodowego. 
Kręcono tu
kiedyś film 
"Jurassic Park".
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Zosia Niestrój 5b
              Sylwestrowe tradycje w różnych krajach

W Szkocji, w Stonehaven, każdego
sylwestra przechodzi przez ulice
pochód, którego członkowie
wymachują ognistymi
pochodniami. 

Rumuńscy rolnicy w sylwestra
starają się usłyszeć mowę
zwierząt. Jeśli im się uda, kolejny
rok będzie pomyślny. Kolejny
zwyczaj polega na tym, że rolnicy
zakładają skóry niedźwiedzia. 

Ekwadorczycy marzący o
podróżach w sylwestra wychodzą
przed dom i okrążają go z
walizkami. To ma im zapewnić
podróże w kolejnym roku. 

W Hiszpanii w
sylwestra je się
12 winogron,
które
symbolizują
pierwszą
godzinę w
Nowym Roku i
mają zapewnić
szczęście.

W Polsce nie
ma Wigilii bez
Kevina samego
w Domu, a w
Niemczech

ludzie nie
wyobrażają
sobie sylwestra
bez komedii
Dinner for One
o 90-letniej pani
Sophii i jej
lokaju. 

W Wielkiej
Brytanii co roku
ponad 1500
osób wbiega do
lodowatej wody
w jeziorze koło
wioski
Saundersfoot.

W mieście
Talca w Chile
mieszkańcy
spędzają
sylwestra w
towarzystwie
swoich
zmarłych: idą
na cmentarz i
palą tam
znicze.

W
Johannesburgu
w RPA ludzie

mają zwyczaj
wyrzucać w
sylwestra stare
meble za okno. 

W Danii
roztrzaskuje się
talerze pod
drzwiami
swoich
znajomych.

W Meksyku w
sylwestra
symbolicznie
sprząta się swój
dom. Przez
drzwi wymiata
się kurze, a
przez okno
wylewa się
brudną wodę. 

Popularne w
Holandii jest
witanie
nadchodzącego
roku 

Nieuwjaarduik,
czyli kąpielami
w lodowatej
wodzie. 

W Brazylii na
sylwestra ludzie
ubierają się na
biało i wrzucają
do morza
kwiaty-ofiarę dla
bogini morza
Yemanji. 

W każdym kraju Sylwester jest obchodzony trochę inaczej, jednak chodzi w nim o to samo. 

Ciekawostki o sylwestrze:
Impreza sylwestrowa na Times Square w Nowym Jorku jest jedną z najsłynniejszych imprez na świecie. Ludzie
wyczekują godzinami, aby wspólnie odliczyć ostatnie sekundy do północy. Niestety brakuje tam niektórych
potrzebnych rzeczy np. toalet.
W Etiopii w roku jest 13 miesięcy: przedostatni ma 30 dni, a ostatni tylko 5.
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Uzbierane pieniądze zostaną
przeznaczone dla ubogich dzieci.

Święto odbyło się
8 grudnia ��

Ostatnio w
naszej szkole
było święto
integracji
polsko-
ukraińskiej.
Sprzedawane
były różne
dekoracje,
rękodzieła i
ciasta w
Juliance. Ja
sprzedawałam
ciasta oraz kilka
innych osób z
mojej klasy.

Można było się
ubrać w stroje
regionalne
krakowskie lub
inne. Było kilka
tur
sprzedających
ciasta . ���❤️

Moim zdaniem
fajnie było
sprzedawać
ciasta i robić
coś dobrego
dobrego dla
innych ludzi .
Było dużo
klientów, ciast
też. Julianka
była ozdobiona
światełkami, a
na ścianach
wisiały plakaty
związane z
Ukrainą

i Polską.
Rozdawaliśmy
naklejki
osobom, które
kupowały
ciastka. Według
mojej
przyjaciółki
najfajniejsze
było rozdawanie
naklejek.��

Karolina Celadyn 5b
                              Reportaż z Julianki
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       ���
       

Dlaczego warto
szydełkować ?

     Moje dzieła
       ���

W tym artykule
chciałabym
napisać trochę
o
szydełkowaniu
i o moich
dziełach
zrobionych
właśnie na
szydełku.
Zapraszam!

Szydełkowanie �

                        Oliwia Pawlusińska 5b

 Szydełkowanie,
podobnie jak
robienie na
drutach,
polega na
przeciąganiu
przez siebie na
różne sposoby

pętelek nici.
Moim zdaniem
szydełkowanie
jest o wiele
prostsze niż
robienie na
drutach,
chociaż wiem,

że to i to jest
bardzo
podobne. 

Ja zazwyczaj
robię na
szydełku
ubrania albo
torby oraz
plecaki.
Jeszcze nie
zrobiłam
żadnego
pluszaka, ale
się

przymierzam
do zrobienia.
Uwielbiam
robić z grubej i
mięciutkiej
włóczki,
ponieważ z
grubej szybciej
się robi.  

Szydełkowanie
zmniejsza
poziom stresu
a tym samym
obniża
ciśnienie krwi,
poprawia także
krążenie w
rękach i
sprawność

dłoni i palców.
Używanie obu
rąk stymuluje
także mózg,
ponieważ
angażuje obie
półkule. 

Oliwia

Oliwia
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   W Pogoni za marzeniami Historia klubu

                                     Maks Kubis 5b
       KSPN Pogoń Kraków, czyli klub, w którym gram

Moja przygoda
z klubem
zaczęła się
około 7 lat
temu, gdy
mama zapisała
mnie do ich
przedszkola
piłkarskiego.
Bardzo mi się
spodobało, więc
po kilku latach
przeszedłem do
normalnej
drużyny. Jak
wszyscy młodzi

rozwijałem się
bardzo szybko i
ciągłe
chodzenie na
treningi i
jeżdżenie na
różnego typu
turnieje
przyniosły
efekty. Na
początku mojej
przygody z
piłką byłem
napastnikiem, a
teraz znajduję
się na pozycji

bramkarza. Do
grania w piłkę
zachęcił mnie
tata, który
często odwozi
mnie na
treningi. Mam 4
treningi w
tygodniu, w tym
jeden
motoryczny.
Mamy swój
obiekt sportowy
przy ul.
Baczyńskiego
oraz boisko

ze sztuczną
nawierzchnią,
które funduje
nam nasz
sponsor.
Rocznik 2011
jest podzielony
na 3 grupy.
Nasi trenerzy
mają licencje
UEFA oraz
bierzemy udział
w ligach,
turniejach oraz
sparingach�����

KSPN Pogoń
Kraków
powstała jako
Ludowy Zespół
Sportowy
Pogoń Skotniki
15 września
1948 roku.
Założycielami
klubu byli
mieszkańcy
osiedla
Skotniki: Jan i
Leszek Gruca,
Tadeusz Kras
oraz Ignacy

Piskorz.
Stowarzysze-
nie prowadziło
wtedy
działalność
sportową w
jednej sekcji,
piłki nożnej. W
1990 roku
zaczęła się
budowa
stadionu przy
ul.
Baczyńskiego
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Jak pozytywnie książki wpływają na
mózg i zdrowie

Najlepsze książki
do przeczytania

                                   Maks Kubis 5b
             Książki, które warto przeczytać w ferie

Już 6 minut
poświęconych
na lekturę
pozwala
obniżyć
ciśnienie
tętnicze i o 68
proc. obniża
poziom
hormonu
stresu. Regular-
ne czytanie
wzmacnia
pamięć i
sprawia, że
mózg

się wolniej
starzeje. Na
dodatek może
wydłużyć nam
życie aż o 2
lata! 
Czytanie dla
wielu ludzi
nadal jest
nieco wbrew
ich naturze, co
potwierdzają
statystyki
czytelnictwa.
Jednak różne
nowe książki

nie zachęcają
Polaków, bo z
raportu
Biblioteki
Narodowej
wynika, że w
2019 roku
chociaż jedną
książkę
przeczytało
tylko 39%
Polaków. Nasz
mózg
potrzebuje,
byśmy czytali,
ponieważ

traktuje to jako
rodzaj
gimnastyki. U-
miejętność
czytania wcale
nie jest dla
nas naturalna.
Ludzkość zna
tę czynność
dopiero od
około 5 tys.
lat. Czytanie
również
poprawia
naszą wiedzę
gramatyczną.

Mnie do gustu
zawsze
przypadały
książki
przygodowe.
Polecam wam
przeczytać
książki Davida
Walliamsa, o
których kiedyś
już pisałem. Jak
interesujecie się
piłką nożną, to
zachęcam do
przeczytania
książek Yvette

Żółtkowskiej -
Darskiej, które
napisała wraz z
Jackiem
Sarzało m.in. o
Benzemie. Gdy
chcielibyście
przeczytać coś
o srogiej zimie,
która w tym roku
nas dopadła,
polecam
książkę pt: Zima
Muminków.
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W tym roku mundial okazał się niemałym zaskoczeniem dla nas wszystkich. Nikt chyba się nie
spodziewał tego, że Maroku tak dobrze pójdzie i że pokona Hiszpanię oraz Portugalię.
Zaskoczeniem był już sam fakt, że mundial odbył się w Katarze, w kraju, o którym do tej pory mało kto
słyszał. Poza tym zwracano uwagę, że w kraju tym łamie się prawa człowieka.

  Ciekawostek na temat mundialu 2022:
1. Oto trzy kluby z największą liczbą piłkarzy na
mundialu:
– Barcelona – 17 
– Bayern i Manchester City – 16 
– Al-Sadd – 15 

2.W tych trzech ligach jest najwięcej piłkarzy w
Katarze:
– Premier League – 134 
– La Liga – 83 
– Bundesliga – 76 

3. Do tej pory w XXI wieku tylko dwie drużyny za
każdym razem wychodziły z grupy. Są to Brazylia i
Meksyk.

4.Piłkarzem z największą ilością występów w finałach
mundialu jest Lothar Matthaus (27 występów). Drugi
jest Lionel Messi (26 występów).

Lionel Messi
jest wybitnym
piłkarzem.
Miał wszystkie
najważniejsze
trofea oprócz
jednego. Był to
puchar
mistrzostw
świata. Nie
udało mu się go
zdobyć w 2006,
2010, 2014 i
2018, kiedy w
pierwszych
trzech latach

Argentynę
wyeliminowały
Niemcy, a w
ostatnim
Francja. W 2022
r. Messi w
końcu sięgnął
po upragnione
trofeum.

                                  Podsumowanie mundialu 
   Patryk Niemkiewicz  5b
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Każdy wie, co to Nagroda Nobla, prawie milion dolarów, chwała,
duma, a to wszystko dla genialnego: chemika, fizyka czy pisarza.
Jednak, czy wiedzieliście, że istnieje nagroda za najdziwniejsze lub
najgłupsze odkrycia, badania lub dokonania? Nazywa się ona
NAGRODA IGNOBLA.

   Marcel Kuś 5B
                      Nagroda Nobla , ale do góry nogami

IgNoble również
przyznaje się  za
"naukowe
osiągnięcia", np.
Jaki wpływ ma
muzyka na kształt
dżdżownic?
Czy kromka zawsze
spada masłem na
ziemię?

Czy jest różnica,
gdy wjedziesz w
łosia z prędkością
50 k/h, a 100 k/h?
Przetranspor-
towanie powietrzem

odwróconego
nosorożca jest
bezpieczne. 
Okazuje się, że
poważni
profesorowie też
zajmują się takimi
badaniami.
Niektóre
eksperymenty
zajmują naprawdę
dużo czasu, np.

ponad 40 lat zajęło
zbadanie czy da się
oswoić karalucha
na okręcie

podwodnym.
Okazało się, że się
DA. 
Przez prawie 30 lat
jeden z profesorów
sprawdzał czy
lizanie soli w
kopalni rozszerza
korytarz.  
Ale my – Polacy,
też mamy czym się
chwalić. Bo wśród
zdobywców tego
prestiżowego
wyróżnienia są
również nasi

rodacy. Naukowcy
z Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego
sprawdzali czy
jedzenie lodów
pomaga podczas
leczenia chorób
nowotworowych. 

Ciekawostką
jest, że IgNoble
wręczają
prawdziwi
nobliści.
Nagrodą jest
banknot o
wartości 10
bilionów
dolarów
Zimbabwe, czyli
około 4 dolarów
amerykańskich.
Wręczenie
nagrody
zazwyczaj

odbywa się
bardzo
uroczyście,
wszyscy dobrze
się bawią, a
widownia rzuca
papierowe
samolociki.
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