
Nowy rok
szkolny-
czas start!

Relacja z otwarcia nowego skrzydła szkoły;
Wakacyjna  ankieta;
Trochę informacji o Dniu Chłopaka;
Sprawa słupa w pracowni informatycznej;
A także wiele, wiele więcej...
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W TYM WYDANIU:



1 września kojarzy się wszystkim
z powrotem do szkoły
 i nierzadko także z nudnym
rozpoczęciem roku szkolnego.
Jednak w tym roku, w naszej
szkole miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie.  W  dniu inauguracji
nowego roku szkolnego
uczniowie przychodzili już o
ósmej rano, aby czekać na
uroczystość otwarcia nowego
skrzydła szkoły. Miał to zrobić
prezydent miasta Krakowa - Pan
Jacek Majchrowski! 
Po niedługim czasie i on sam
zjawił się na terenie szkoły wraz
z innymi gośćmi. Odbyło się
uroczyste otwarcie skrzydła,
wręczenie symbolicznego klucza
i przemówienie, po którym
prezydent,  wraz z gośćmi
przeniósł się na salę
gimnastyczną, gdzie czekał na
nich program artystyczny
przygotowany przez uczniów z
naszej szkoły. 

ROZPOCZĘCIE ROKUROZPOCZĘCIE ROKUROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGOSZKOLNEGOSZKOLNEGO



 Po całym wydarzeniu
uczniowie przenieśli się do
klas, a ważne osobistości
przeszły do jednej ze świetlic
w nowym budynku, gdzie
czekał pyszny poczęstunek. Po
spotkaniu z wychowawcami
każdy uczeń zamiast do domu
poszedł zwiedzać nowe
skrzydło szkoły. Choć bardzo
różni się ono od naszego
starego miejsca nauki,
wrażenie jest niesamowite!
Wszystko jest tam
nowocześniejsze, większe i
zachwycające. Aż trudno było
opuszczać szkołę. 
Uważam, że to było najlepsze
rozpoczęcie roku szkolnego od
wielu lat!

Natasza Stachowicz
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Rozpoczęcie roku szkolnego
w Wielkiej Brytanii i we Włoszech

W Wielkiej Brytanii pierwszy dzień  szkoły

wygląda inaczej niż w Polsce. Nie ma tam

uroczystego rozpoczęcia roku, dzieci przychodzą

do klas, tak jak w każdym innym dniu: z

zeszytami, podręcznikami itd. 

Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry.

Pierwszy rozpoczyna się (tak jak w Polsce) 1

września i kończy się w połowie października, a po

nim uczniowie mają 5-dniowe ferie jesienne.

Drugi trymest kończy się w pierwszej połowie

lutego, po czym następuje prawie 2-tygodniowa

przerwa zimowa. Ostatni trymestr trwa do końca

roku szkolnego, który wypada zwykle pod koniec

lipca (jest to data ruchoma). 

Amelia Lulek,
Magdalena Kozik

 Włoska szkoła zdecydowanie różni się od
polskiej. Pierwsza różnica to włoskie wakacje,
które trwają aż 3 miesiące. Rok szkolny w
zależności od regionu rozpoczyna się od 8 do 17
września, a kończy między 6 a 16 czerwca. Tak
jak w Wielkiej Brytanii rozpoczęcie roku
szkolnego jest normalnym dniem szkoły.
 
Szkoła podstawowa we Włoszech to miejsce dla
dzieci w przedziale wiekowym 6-11 lat. Dopiero
w szkole średniej 1 stopnia uczą się 11-14
latkowie. Szkoła średnia 2 stopnia uczy młodzież
od 14 do 19 roku życia. I na koniec edukacji są
studia, które w zależności od kierunku trwają od
2 do 6 lat.



Z przykrością informujemy, że
trzynastego sierpnia zmarł nasz woźny
- Pan Rafał. Pogrzeb odbył się
dziewiętnastego sierpnia na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. Uczestniczyli w
nim nie tylko bliscy, ale także
uczniowie i nauczyciele z naszej
szkoły, co tylko potwierdza jak ważną
był dla nas osobą i jak bardzo będzie
nam Go brakowało. 
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STOPSTOP
SŁUP!SŁUP!

       To hasło może wydawać się zabawne, ale jego

prawdziwe znaczenie skrywa poważny problem. 

W związku z otwarciem nowego skrzydła szkoły, w wielu

salach zaszły duże zmiany. W związku z tym chcielibyśmy

mieć też w pełni funkcjonalną pracownię informatyczną. 

I tu napotykamy problem!

Na przeszkodzie łatwemu wyświetlaniu obrazów,

potrzebnych do prowadzenia lekcji stoi słup nośny.

Przez jego obecność niemożliwą jest zmiana

umiejscowienia ekranu. Uczniowie siedzący pod nim nie

widzą co jest wyświetlane, a przy próbach przeniesienia

ekranu, inni mają widok przesłonięty niniejszym słupem. 

Nasza ogromna prośba do Was!

Jeśli ktoś z Was ma pomysł gdzie umieścić ekran tak,

aby słup nie przeszkadzał żadnemu uczniowi, prosimy o

kontakt z Panem Rajzerem. Z góry dziękujemy! Redakcja.

 



Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka obchodzony jest od
19 listopada 1999 roku.
Zainicjowany został tego dnia 
w Trynidadzie i Tobago. Miał być
symbolem równowagi płci oraz
odpowiedzią na Międzynarodowy
Dzień Kobiet. W Polsce to święto
obchodzi się 30 września.

Dlatego też życzymywszystkim chłopcom z naszej szkołysamych sukcesów wnauce, spełnieniamarzeń i wszystkiegoco najlepsze!
 

Redakcja GazetkiSzkolnej

https://kobieta.onet.pl/prezent-na-dzien-chlopaka-pomysly-na-prezent-dla-chlopaka-i-kolegi/lzwne1k


        ,,Okrutny książę" to cykl fantasy autorstwa Holly
Black składająca się z tomów: ,,Okrutny książę", ,,Zły król"
oraz ,,Królowa niczego". 
        Śmierć rodziców na zawsze odmienia los trzech
sióstr. Zostają porwane do świata elfów. Upływa dziesięć
lat, Jude pragnie za wszelką cenę odnaleźć swoje miejsce w
krainie elfów, lecz dumni elfowie gardzą śmiertelniczką.
By zdobyć pozycję na dworze, musi rzucić wyzwanie
Cardanowi - najmłodszemu z potomków króla, który
najbardziej ją prześladuje, a następnie ponieść tego
konsekwencje. Gdy za sprawą zdradzieckich elfów,
dworom zagraża niebezpieczeństwo pogrążenia się w
chaosie krwawej wojny, Jude gotowa jest narazić życie, by
ocalić swoje siostry i Królestwo.
        Polecam wszystkim tę pozycję! Książka zawiera
bardzo wiele zwrotów akcji, przez co wciąga już od
pierwszych stron!!!                                      

recenzja książki 

OKRUTNYOKRUTNY
KSIĄŻĘKSIĄŻĘ

        Anna Wierzba



SHEEPOSHEEPOSHEEPO
Sheepo to metroidvania, ale nie zawiera standardowej walki.

Zamiast tego rozgrywka opiera się na platformówce 
i eksploracji.

 
Twoje pierwsze zadanie? Ocal wszystkie żyjące stworzenia

przed wyginięciem, narażając się na najróżniejsze
niebezpieczeństwa.

 
Przemierzaj niezbadaną planetę i zbieraj próbki każdego
żyjącego gatunku do międzygalaktycznej bazy danych. 

 
Dzięki przemianom Sheepo może kopać, latać i teleportować
się przez niezbadany i niebezpieczny świat, odkrywając ukryte

kapliczki, stare ruiny i dziwne postacie. Podążaj własną
ścieżką, rozmawiaj z mieszkańcami i odkrywaj tajemnice, które

zmienić mogą twój pogląd na świat.

Metroidvania to określenie gier
komputerowych, w których akcja

dzieje się w formie grafiki
dwuwymiarowej.



Morze Bałtyckie wybrało aż 23% osób.
Za granice pojechało 55% ankietowanych, 
 najwięcej do Chorwacji (18%), Grecji (6%) oraz do
Włoch (5%) i Bułgarii (5%).
 W polskie góry wybrało się 14% rozmówców.
 W Krakowie spędziło czas 5% zapytanych.
Podróży do innej części Polski podjęło się 3%
uczniów.

Na początku września redaktorzy szkolnej gazetki 
 przeprowadzili ankietę dotyczącą wakacji.
Sprawdziliśmy jaki kierunek był najczęściej wybierany 
 przez rodziny naszych uczniów. 

A oto wyniki:

MAMY NADZIEJĘ, ŻE WAKACJE BYŁY UDANE!

Wakacyjna
ankieta
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