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Witamy w Nowym Roku 2016 
 

 

Witamy Was w Nowym Roku 2016! 

 

Przed nami numer świąteczno-noworoczny. Dowiemy się, 

jak wyglądały świąteczne przygotowania  w naszej szkole. 

Poznamy również zespół redakcyjny z klas I-III.  

 

CO W NUMERZE? 

 Prezentacja nowej redakcji cd  

 Co w szkole piszczy 

 Świąteczna lista przebojów 

 Kącik przyrodniczy 

 Nasze zainteresowania 

 Rozwiązanie konkursu  

 Rozrywka 

       

Rozwiązanie konkursu na najciekawszą kartkę świąteczną 
 

 
Miło nam poinformować, iż w konkursie na najciekawszą kartkę świąteczną redakcja gazetki 

„Czas na nas” postanowiła nagrodzić 
w kategorii klas I-III: 

Konrada Mikulskiego, Oliwię Mirek i Idę Smajkiewicz 
w kategorii klas IV-VI: 

Emilię Mowczan 
GRATULACJE! 

Nagrody zostaną wręczone na najbliższym apelu. 



Nowa redakcja, nowe informacje cd! 
Zespół redakcyjny z klas I-III 

 
Maja Janusz Małgorzata Wadas Emilia Siuda 

Lubię: zabawy z babcią. 
Nie lubię: grać w piłkę. 

 

Lubię: moją suczkę, 
która wabi się Lisa. 
Nie lubię: gdy jest 
brzydka pogoda. 

 
 

Lubię: lego i psy. 
Nie lubię: kotów. 

 
 

Joanna Damian Kamila Solarz Gabriel Wrona 

Lubię: zwierzęta i jazdę 
konną. 

Nie lubię: jazdy 
samochodem. 

 

Lubię: bawić się z 
Misiem. 

Nie lubię: grać w piłkę. 

 

Lubię: wysyłać listy do 
Mikołaja. 

Nie lubię: kolorować. 

 

Julia Teichman Sebastian Kozendra Adam Roczymski 

Lubię: bawić się 
lalkami. 

Nie lubię: samochodów. 

 

Lubię: grać w grę 
Assassins Creed II. 

Nie lubię: sprzątać w 
domu. 

 

Lubię: Minecrafta, T-
Rexa i inne dinozaury. 
Nie lubię: Margolci i 

Misia. 

 
Oliwier Strojek Oliwia Falkowska Oliwia Łabaj 

Lubię: grać w piłkę 
nożną. 

Nie lubię: tańczyć. 

 

Lubię: jeść torty 
malinowe. 

Nie lubię: jeść smalcu. 

 

Lubię: tańczyć. 
Nie lubię: horrorów. 

 



CO W SZKOLE PISZCZY 
 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA 

 W naszej szkole jak co roku odbył się w ostatnim tygodniu 

przed świętami kiermasz. Uczniowie z każdej klasy 

przygotowali przepiękne ozdoby. 

Kiermasz cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów i 

nauczycieli. Zdecydowanym hitem 

były bombki, zarówno te zrobione ze 

wstążek, sznurków jak i ozdabiane 

cekinami.  

Już z niecierpliwością czekamy na 

kiermasz wielkanocny. 

HT VB 
 

Mały Samorząd Uczniowski 

serdecznie dziękuje 

WSZYSTKIM uczniom 

naszej szkoły za 

zaangażowanie w tegoroczną 

akcję „Gwiazdka dla 

Zwierzaka”. 

Szczególnie  podziękowania  

należą się uczniom  klasy 

IIIc, którzy 

zebrali  najwięcej  punktów 

ze wszystkich klas w naszej szkole. 

Ogółem przekazaliśmy do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt nr 3 w Krakowie dary o 

łącznej wartości 1261 punktów. 

MSU 

TEATR MEANDER PRZEDSTAWIA 

Dnia 21 grudnia 

szkolny teatr  

MEANDER 

przygotował dla 

całej społeczności 

szkolnej 

przedstawienie pod 

tytułem „Na 

ratunek świętom”. 

Aktorzy w 

prezencie 

bożonarodzeniowym podarowali publiczności chwilę refleksji 

na temat tego, co jest najważniejsze w świętowaniu Bożego 

Narodzenia. Nie są to prezenty, a czas spędzony z rodziną i 

przyjaciółmi. 

Po przedstawieniu udaliśmy się z wychowawcami do klas, 

gdzie w towarzystwie rodziców dzieliliśmy się opłatkiem, 

śpiewaliśmy kolędy i częstowaliśmy się smakołykami 

przygotowanymi przez nas i naszych rodziców. 

HT VB 

 

 

  
ZDJĘCIA D. PAZDAN 

URODZINY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 
 

 

 

 
 

 
7 grudnia 2015r w Urzędzie Miasta Krakowa odbyły się 
obchody 148 rocznicy urodzin naszego patrona, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W uroczystości brali udział uczniowie 
naszej szkoły, którzy pod kierunkiem pana J. Włodarczyka 
zadbali o oprawę wokalną imprezy. 

 
REDAKCJA 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

ANDRZEJKI 2015 



KĄCIK PRZYRODNICZY 

FREIBERGER SHIH TZU 

Głowa: profil prosty lub szczupaczy, duże uszy, 

średniej wielkości oczy. 

Grzywa: średniej długości ogon. 

Sierść: miękka. 

Ogon: wysoko osadzony, średniej długości. 

Wysokość: od 150. 

Nogi: suche; mocny kościec i kopyta. 

Maść: gniada lub kasztanowata w różnych 

odcieniach często z białymi odmianami. 

 
Niegdyś szwajcarscy rolnicy potrzebowali koni, 

które były niezawodne przy pracy na stromych 

zboczach. Musiały być krępe, niezbyt ciężkie, 

pełne zapału do pracy, a przy tym niewymagające. 

W tym celu ze skrzyżowania miejscowych koni 

roboczych z gorącokrwistymi zwierzętami 

powstała rasa Freiberga, która okazała się tak 

doskonałą, że w niedługim czasie zwróciła uwagę 

armii. Szwajcarscy kawalerzyści patrolowali 

górskie granice właśnie na Freibergerach.                

JD IIA 

Wysokość psa: 24-27 cm 

Wysokość suki: 24-26 cm 

Waga psa: 4.5-7.5 kg 

Waga suki: 4.5-7.5 kg 

Wiek życia: 15 lat. 

 
Shih tzu to niewielkie pieski, które pochodzą z Tybetu. Mają długą 

sierść, dlatego można im robić kucyki. Mogą być biało-czarne, 

biało-szare lub płowoszare. Mają szeroką, okrągłą główkę z 

dużymi, wiszącymi uszami. Pieski są mądre, bardzo szybko 

przywiązują się do człowieka. Są szczęśliwe, gdy przebywają w 

jego obecności. Nie szczekają bez powodu. Potrafią przystosować 

się do otoczenia z wielkim ogrodem. Uwielbiają spacery i 

przejażdżki samochodem.                                       MW, AK II A 

 

TARBOSAURUS 

Nazwa rodzajowa: tarbosaurus 

Nazwa gatunkowa: tarbosaurus batar 

Nacisk szczęk: 4 tony 

Długość: 12 m 

Wysokość 4.5 m 

Wielkość zębów: 20 cm 

Kraje występowania: Mongolia 

Wrogowie: tarchia, terizinozaur, inny tarbosaur 

Szybkość: 40 km/h 

Znaczenie nazwy: przerażający jaszczur                            AR IIIA 

WELON 

Potocznie welonki. Jedna z odmian złotych rybek. 

Welonki zostały wyhodowane 

w wyniku wieloletniej 

hodowli i selekcji karasia 

złocistego. Są to udomowione 

ryby akwariowe 

niewystępujące w naturalnym 

środowisku. 

Wygląd 

Charakteryzują się krótkim, okrągłym ciałem z 

silnie wydłużonymi płetwami. Płetwa ogonowa jest 

bardzo długa. Głowa krótka i szeroka.  

Zachowanie 

Welonki to zwierzęta stadne i bardzo ruchliwe. 

Lubią żyć w podłożu. 

Warunki w akwarium. 

Welonki potrzebują dużego zbiornika do pływania. 

W akwariach mogą osiągnąć do 20 cm długości. 

Welonki są aktywne i szybko zanieczyszczają 

wodę. Wskazany jest odpowiedni filtr. Nie należy 

hodować ich w kuli! 

Pokarm 

Welonki są wszystkożerne. Spożywają każdy 

dostępny pokarm dla ryb akwarystycznych. 

Powinny też otrzymywać pokarmy roślinne.    

         WR, IIA 

 

O ZWIERZĘTACH INACZEJ 

 
Recenzja książki 

Wanda Chotomska 
„Pięciopsiaczki” 

„Pieciopsiaczki” to piękna 
opowieść o szczeniakach, które 
psocą. Występują w niej Karolina, 
Karol, mama, tata, babcia, 
szczeniaki i Balbina. Gdy 
szczeniaki się rodzą, wszystko w 
tym domu staje na głowie. 
Rodzina ma więcej pracy. Nikt nie 

może spokojnie pospać, bo kiedy pieski się budzą, to 
od razu są głodne.  
Ta książka jest zabawna. Polecam ją każdemu, kto 
lubi śmieszne historie i pieski.                         JD IIA 

 

 



 

ZAINTERESOWANIA 
 

GW IC 

LISTA ŚWIĄTECZNYCH PRZEBOJÓW 

Przed nami  Święta Bożego Narodzenia!  Poniżej 
znajdziecie 10 propozycji piosenek poprawiających 
nastrój świąteczny w Waszych domach. Niech 
będzie jeszcze weselej! 
 
1.Last Christmas – Wham!                                                                                    
2.All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey 
3.Merry Christmas Everyone- Shakin Stevens 
4.Coraz bliżej Święta – Margaret 
5.Kto wie czy za rogiem – De Su 
6.Driving Home For Christmas –Chris Rea  
7.Let It Snow- Dean Martin 
8.Magia Świąt- Gosia  Andrzejewicz 
9.Jest taki dzień-Czerwone Gitary 
10.Jingle Bells- Frank Sinatra 

KCZ VC 

MISTRZYNI ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM MIKOŁAJ W INNYCH KRAJACH 

Mao Asada ur. 25 

września 1990 w Nagoi –

 japońska łyżwiarka figurowa. 

Zawodniczka odnosząca sukcesy już 

w młodszych kategoriach 

wiekowych, stała się gwiazdą sezonu 

2005/2006 wśród seniorów. 

Trzykrotna mistrzyni świata w 

jeździe figurowej na lodzie seniorów 

z Göteborga (2008), z Turynu (2010) 

i z Saitamy (2014). W listopadzie 

2005 w zawodach Trophée Eric 

Bompard Cachemire, zaliczanych do 

prestiżowego cyklu Grand Prix zajęła 

pierwsze miejsce, pokonując między 

innymi faworytkę – Amerykankę Sashę Cohen. Natomiast w finale 

seniorskiego Grand Prix, wygrała z Iriną Slutską. Wielką sensacją 

okazały się grudniowe Mistrzostwa Japonii 2005/2006, podczas 

których – jako pierwsza w historii kobieta – wykonała w programie 

dowolnym dwa potrójne axle – skoki bardzo trudne, dotychczas 

tylko kilka razy wykonane na zawodach przez kobiety. Asada nie 

wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie, ani 

na Mistrzostwach Świata (rok 2006), ze względu na zbyt młody 

wiek, wbrew zapowiedziom Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego zwrócenia się do ISU o zrobienie wyjątku. Już rok 

później, mogąc wystąpić na MŚ ukazała swój ogromny talent i 

umiejętności przed szeroką publicznością podczas Mistrzostw 

Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2007 w Tokio, gdzie we 

wspaniałym stylu wywalczyła srebrny medal. Mao Asada została 

mistrzynią świata w łyżwiarstwie figurowym w roku 2008, a rok 

później podczas mistrzostw świata w Los Angeles zajęła 4. miejsce. 

Na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku wywalczyła 

srebrny medal. W trakcie igrzysk jako pierwsza w historii skoczyła 

trzy potrójne axle w jednych zawodach (jeden w programie krótkim i 

dwa w programie dowolnym).  
OK VC 

W krajach anglosaskich 

właśnie to Santa Claus 

przynosi dzieciom 

prezenty w wigilię Bożego 

Narodzenia. Dzieci piszą 

do niego listy, aby 

przypomnieć, jakie są ich 

życzenia. Listy wrzuca się 

do kominków, aby z dymem poleciały do nieba. Na 

kominkach i przy łóżkach wiszą ozdobne skarpety 

czekające na prezenty. Dla niegrzecznych dzieci św. 

Mikołaj ma przygotowane rózgi zamiast prezentów.  

KZ IVA 
 

ŚWIĘTA PO ANGIELSKU 
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ROZRYWKA  

NA VC 

ES IIA  

ZIMOWO REBUSOWO 
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STOPKA REDAKCYJNA 
SKŁAD TEKSTU: Hanna Tchórz 

REDAKTORZY: uczestnicy koła dziennikarskiego dla klas I-III i IV-VI 
OPIEKUN GAZETKI: Natasza Tchórz, Anna Jankowska 
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