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Na początek
Co warto przeczytać?

„Szczypta magii”

M. Harrison

Charlie, Betty i Fliss Wspaczne nie znają świata poza Wronoskałem. Jakimś
cudem ich babcia zawsze je dogania, gdy oddalają się za daleko. Zawsze je to
bawiło, ale odkąd poznały straszną tajemnicę, która więzi je na wyspie,

przestało je to śmieszyć. Betty, która od zawsze pragnęła podróżować i przeżywać
przygody, nie może przyjąć do wiadomości, że całe życie spędzi na wyspie pośród
Mglistych Mokradeł. Pomimo wielu nieudanych prób podjętych przez swoje przodkinie,
postanawia za wszelką cenę zdjąć klątwę.

Jaką magię kryją trzy prezenty: stary sakwojaż, lusterko z syrenami i barwne
matrioszki? Skąd się wzięły? I jaki mają wpływ na istnienie klątwy?

Niesamowita opowieść, przesączona magią, wartką akcją i miłością sióstr. „Szczypta
Magii” na długo pozostanie w pamięci czytelnika!

„Przykry początek”

Lemony Snicket

Wioletka ma umysł błyskotliwego wynalazcy. Klaus jest pochłaniaczem
książek. Słoneczko ma nietypowy talent gryzienia. Ale bycie utalentowanym
nie wystarczy, żeby mieć w życiu szczęście. Od kiedy na Piaszczystej Plaży

dostali straszną wiadomość od pana Poe’ego, o tym, że ich dom spłonął z ich życia
znika pojęcie „szczęście”. Przebiegły hrabia Olaf nie spocznie, póki nie przejmie
fortuny Baudelaire’ów. Rodzeństwo jest przenoszone od jednego opiekuna do
drugiego, a u każdego z nich dowiaduje się więcej o tajemnicy rodziców. Co oznacza
tajemniczy skrót WZS? Jaki związek z tym ma hrabia Olaf? Czy Baudelaire’om uda
się dociec prawdy i zakończyć serię niefortunnych zdarzeń, którą jest całe ich życie?

Zatop się w zabawnej, wciągającej i zdecydowanie genialnej powieści, napisanej z
rozmachem i czarnym humorem!

Maria Pradelle



Zwycięskie opowiadanie
konkursu literackiego
na 120-lecie szkoły

“LEGENDA O KRAKOWSKIEJ SZKOLE IMIENIA STEFANA
BATOREGO”

Dawno, dawno temu, w Krakowie, żyła pewna dziewczyna. Miała ona
brata, który uczęszczał do Akademii Krakowskiej. Dziewczynie to
bardzo imponowało, ale w owych czasach kobiety, niestety, nie
mogły się uczyć. Prosiła brata o pomoc w nauce, ale nie był on
chętny do opowiadania jej, czego nauczył się na uczelni.

Pewnego razu dziewczyna przechodziła obok kamienicy Mistrza
Twardowskiego, o którym mówiło się, że zna się na czarach. Zwykle
nie zwracała na ten dom uwagi, ale tym razem przystanęła i
zadumała się. Pomyślała, że skoro brat nie chce jej uczyć, to może
Pan Twardowski byłaby w stanie coś w tej sprawie uczynić. Wierzyła,
że gdyby dano jej szanse, mogłaby dorównać bratu.

Po chwili wahania dziewczyna podeszła do drzwi i zapukała kołatką.
Otworzyła jej kobieta w średnim wieku. Miała ona na sobie kolorową
suknię, a w jej włosy wplecione były łodygi trzciny i gałęzie. Kobieta
bez słowa wpuściła dziewczynę do domu, a ta, zaskoczona
przyjęciem, nawet zapomniała zapytać o gospodarza.

Dom był równie dziwny, co jego gospodyni. Wszędzie stały świece,
miski z ziołami i kotły z naparami, a pośrodku stał duży stół z dwoma
krzesłami. Leżał na nim bukiet kwiatów, a obok stała jeszcze jedna
zapalona świeca. W całym pomieszczeniu unosiła się woń, której
dziewczyna nie umiała porównać do żadnej innej.

Wróżka kazała usiąść dziewczynie na jednym z krzeseł i
opowiedzieć, co ją do niej sprowadza. Dziewczyna opowiedziała
więc kobiecie o bracie, uniwersytecie i swoim pragnieniu kształcenia,
o marzeniu, żeby być mądrą osobą. Wróżka pomyślała chwilę, po
czym rzekła, że może spełnić jej życzenie za, rzecz jasna, drobną
opłatą. Dziewczyna zapytała się czy wisiorek, który zawsze ze sobą
nosiła, by jej wystarczył. Kobieta przytaknęła, podniosła jedną ze
świec i postawiła ją na stole. Skropiła ją lekko jednym z naparów i
podała dziewczynie. Następnie powiedziała jej, że, aby zaklęcie
poprawnie zadziałało, musi ona o północy zapalić świecę i
wypowiedzieć słowa „Ich möchte klug sein”. Wróżka wspomniała, że
jest to po niemiecku i oznacza „Chcę być mądra”. Przestrzegła ona
również dziewczynę, żeby nie pomyliła słów, bo może przypadkiem
zmienić sens zaklęcia.



Uradowana dziewczyna pożegnała się z wróżką i pobiegła do domu.
Gdy wybiła północ, zgodnie z instrukcją, wyciągnęła ową świecę i
zapaliła ją. Patrząc się na płomień, drżącym głosem wypowiedziała
zaklęcie. „Ich möchte klug Stein…...sein”. Przejęzyczyła się i, choć
próbowała się poprawić, czar zaczął działać. Dziewczyna, zamiast
stać się mądrzejszą, zamieniła się w mądrą skałę.

Setki lat później, w roku 1900, w Krakowie, przy ulicy Konarskiego,
postanowiono wybudować szkołę. Tak się złożyło, że kamień, w który
została zaklęta dziewczyna, również został użyty do budowy. Od tej
pory dziewczyna mogła przysłuchiwać się lekcjom i rozmowom
uczniów.

Przez całe lata motywowała uczniów do nauki, szeptała im słowa
wsparcia na sprawdzianach lub naprowadzała ich przy ustnych
odpowiedziach. Po latach faktycznie stała się mądrą skałą. Zawsze
wiedziała, jak pomóc uczniom przypomnieć sobie wszystko, czego
się nauczyli.

Z czasem szkoła zaczęła piąć się coraz wyżej w rankingach, a
uczniowie zdobywali coraz więcej nagród.

Podobno dziewczyna zaklęta w kamień do dziś motywuje uczniów i
pomaga nauczycielom w ich pracy. Czy to jej zasługa, czy nie, fakt
faktem, że Gimnazjum nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana
Batorego są jednymi z najlepszych szkół w Krakowie.

Katarzyna Karaś kl.7C

Zwycięskie opowiadanie
konkursu literackiego
na 120-lecie szkoły



Co w trawie piszczy- czyli w końcu
wracamy do szkoły…

Jak wiecie ponad rok temu wszyscy przeszliśmy na nauczanie
zdalne z powodu pandemii. Z obiecanych dwóch tygodni lockdownu
zrobiły się długie, monotonne miesiące. Większość z nas, co byłoby
rzeczą niewyobrażalną jeszcze kilka lat temu, chciała wrócić do
szkoły. Spędzaliśmy całe dnie przed komputerami z nadzieją, że ta
cała sytuacja w końcu się skończy. I wtedy pojawiło się światełko w
tunelu - nowy rok szkolny 2020/2021. Okazało się, że wracamy do
szkoły! Myślę, że ten fakt, chociaż troszeczkę ucieszył każdego. Na
jesieni odbywały się lekcje stacjonarne, ale dużo czasu nie było
trzeba, aby szkoły znowu się zamknęły. Siedzieliśmy około sześciu
miesięcy w domach, wycieńczeni e-lekcjami, aż w końcu nadszedł
czas na ponowny powrót do szkoły…
Zadecydowano, iż maj jest odpowiednim miesiącem na nasz
powrót. Zaplanowano, że od 4 i 15 maja do szkół stopniowo będą
napływać uczniowie z klas 1-3, 4-8, liceów i techników. Na początek
uczniowie przejdą na nauczanie hybrydowe, lecz później, a
dokładniej 29 maja, nadejdzie czas, aby dzieci i młodzież rozpoczęły
naukę stacjonarną bez wyjątków. Oczywiście powrót do szkoły łączy
się z reżimem sanitarnym, przed którym nie uciekniemy. Do tego
nauka, nawet w szkołach nie będzie wyglądała już tak samo, jak
kilka lat temu. Większość rzeczy się zmieni, nic już nie będzie takie
samo. Z pewnością będzie nam trudno zaklimatyzować się w
znanej, a jednak obcej teraz szkole. Zresztą są uczniowie, którzy
cieszą się z (możliwe, że tylko chwilowego) końca nauki zdalnej…

A Wy, cieszycie się z powrotu do szkoły?

Pola Pater



Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty!- Maj

Maj to bardzo przyjemny miesiąc. Mówi się, iż jest najpiękniejszy z
dwunastu miesięcy. W maju rozkwitają kwiaty, wszystkie liście się zielenią,
przyroda ożywa wraz z nadejściem wiosny! Zazwyczaj w piątym miesiącu
roku większość czasu spędza się na świeżym powietrzu wśród
różnorodnych roślin.

Co ciekawe słowo MAJ pochodzi od imienia rzymskiej bogini- Mai lub
Maius, jak nazywali ją Rzymianie.

W maju kwitnie wiele kwiatów: konwalie, bzy, niezapominajki, tulipany,
hiacynty, fiołki itp., dlatego warto sadzić je w ogrodach, aby cieszyć się ich
widokiem.

“Wszystko Kwitnie Wkoło”

Wiosna- cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna- znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna wkoło rozkwitły bzy,
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie wkoło i ja i ty,
Ktoś na niebie owce wypasa hej,
Popatrz zakwitł już twój parasol hej,
Nawet w bramie pan Walenty stróż,
Puszcza wiosną pierwsze pędy już,
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram
I na spacer poszedł sobie sam,
Nie przeszkadza tytuł wiek i płeć,
By zielono wiosną w głowie mieć,
Wiosna- cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna- znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna wkoło rozkwitły bzy,
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Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie wkoło i ja i ty,
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Skaldowie



26 MAJA-
DZIEŃ
MAMY

Za co kochamy nasze mamy?

- za to, że dbają o nasze bezpieczeństwo

- za to, że, gdy się nudzimy, mają tysiąc pomysłów, w co się pobawić

-za to, że czytają na dobranoc

-za to, że zawsze są przy nas w trudnych chwilach

-za to, że pomagają nam, gdy czegoś nie umiemy

-za to, że dobrze nam doradzają

-za to, że nawet w nocy wstają, kiedy źle się czujemy

-za to, że gotują przepyszne posiłki

-za to, że przypominają o rzeczach, które mamy przynieść do szkoły

-za to, że namawiają do rzeczy, które wydają się niemożliwe

-za to, że zawsze znajdą dla nas czas nawet, gdy są czymś bardzo
zajęte

-za to, że się z nami bawią

-za to, że obserwują z nami motyle

-za to, że biegają z nami po łące

-za to, że zawsze można się do nich przytulić i dać buziaka

Wdzięczność jest bardzo ważną rzeczą, o której musimy
pamiętać. Powinniśmy to uczucie okazywać swojej mamie, ponieważ
wtedy pokazujemy jej, że doceniamy to co robi i że ją bardzo
kochamy.

Izabela Kołkowska



URODZENI W MAJU

Dzisiaj przedstawimy Wam kilka znanych
osób urodzonych w maju – zapraszamy!
Iga Świątek– polska tenisistka, zwyciężczyni

French Open 2020, pierwsza osoba z Polski, która
wygrała turniej wielkoszlemowy, triumfatorka
juniorskich wielkich szlemów. A w dodatku swoje 20
urodziny obchodzi 31 maja!

Adele– osoba, której absolutnie nie trzeba
przedstawiać, ale dla formalności przypomnę,że
jest wokalistką i autorką tekstów. Jest autorkąm.in.
„Skyfall” – za co dostała Oscara. Nagrała trzy
albumy studyjne, dwa minialbumy, jeden album
koncertowy i szesnaście singli. A urodziny obchodzi
5 maja!

Kamil Stoch– polski skoczek narciarski.
Triumfował na olimpiadzie w Soczi i Pjongczangu,
na mistrzostwach świata, Turnieju Czterech
Skoczni, Raw Air i wielu innych mistrzostwach. A
urodziny świętuje 25 maja!

A wszystkim tym, którzy świętują swoje
urodziny w maju życzymy spełnienia marzeń!

Aleksandra Kurek



ŚWIĘTO PRACY

ŚWIĘTO FLAGI

ŚWIETO KONSTYTUCJI

Święto Flagi RP
ustanowione zostało 20
lutego 2004 roku. Jest
obchodzone 2 maja nie
bez powodu –
ustawodawcom chodziło o
to, żeby święto było w
dzień, w którym Polakom
mogą towarzyszyć
wspomnienia historii
Polski, pomiędzy świętami
narodowymi oraz
podkreślenie Światowego
Dnia Polonii i Polaków za
Granicą.

W tym roku obchodzimy 230
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja. Była ona pierwszą w Europie
i drugą na świecie (po
amerykańskiej) nowoczesną,
spisaną Konstytucją. Była
przełomowa! Została uchwalona 3
maja 1791 w Zamku Królewskim w
Warszawie, a zatwierdzona przez
króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Teraz rękopis tej
Konstytucji jest przechowywany w
Archiwum Głównych Akt Dawnych
w Warszawie. Święto Konstytucji 3
maja jest obchodzone bardzo
hucznie. Co ciekawe, w 2007
pierwszy raz ten dzień był
obchodzony na Litwie. W czasach
PRL-u obchodzenie tego Święta
było nielegalne, tym bardziej
powinniśmy pamiętać o nim i o
naszej historii.

Aleksandra Kurek, Pola Pater

Święto Pracy jest
obchodzone od bardzo
długiego czasu, w wielu
krajach. Upamiętnia ono
strajk robotników w Chicago,
który odbył się w 1886 roku.



Lara, Mara i Sheila
W São Paulo mieszkają dwie jedenastoletnie

dziewczynki o imionach Lara i Mara Bawar. Obie
urodziły się z brakiem pigmentu, co oznacza, że
mają skórę, oczy, rzęsy i włosy białe. Ich
wyjatkowe piękno zostało zauważone przez
szwajcarskiego fotografa Vinciusa Terranovę.
Sfotografował je w ramach swojego projektu
„Rzadkie Kwiaty”.
W tych zdjęciach
uczestniczyła również ich
starsza siostra- Sheila,
która nie jest albinoską
i skórę ma wręcz
czarną. Siostry pięknie
się kontrastują
i świetnie wychodzą
na zdjęciach.
Pracują dla firm
takich jak
Bazaar Kids
czy Nike.

Aneta Sikorska



Nasze pasje

Cześć, mam na imię Zosia i uprawiam lekkoatletykę.
Lekkoatletyka jest to jedna z najstarszych dyscyplin

sportu. Została stworzona w Grecji. Składa się ona z
różnych konkurencji lekkoatletycznych takich jak biegi,
chód, rzuty, skoki i wieloboje. Jest jedną z dyscyplin
olimpĳskich od 1896 roku.

Chodzę na zajęcia z lekkoatletyki od trzech lat. Gdy jest
jesień albo zima, mam zajęcia w hali Liceum
Ogólnokształcącego nr 7. W okresie od wiosny do jesieni
ćwiczymy na terenie Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego Kraków Zachód (z pięknym widokiem na
Wawel) i w parku Jordana. Trening jest ogólnorozwojowy
i pozwala nam wzmacniać naszą kondycję. Moją ulubioną
dyscypliną jest skok w dal i bieg przez płotki. Zajęcia
uczą mnie wytrwałości i systematyczności.

Zofia Klimowicz



Pac-Man to kultowa gra. Z pewnością już ją znacie, może nawet w nią gracie…
W każdym razie opowiemy Wam co nieco o niej.

Na czym polega gra Pac-Man?

Pac-Man jest na pozór bardzo prosty. Sterując bohaterem po labiryncie, należy
zjadać widoczne kulki i unikać kolorowych duszków. Te ostatnie są pewnym
utrudnieniem. Czasami potrafią szybko zakończyć naszą grę, zjadając nas.
Oczywiście można je przed tym powstrzymać, natrafiając na nadzwyczajnie wielką
białą kulkę; po jej zjedzeniu duszki na chwilę stają się nieszkodliwe, a główny
bohater, sterowany przez nas, może je zjeść. Ważne jest to, że gracz zazwyczaj ma
3 życia, a gdy je traci, ponieważ 3 razy zostaje zjedzony przez duszki, kończy grę.
Warte uwagi jest również to, że w każdym labiryncie znajduje się określona liczba
kulek, gdy gracz je zje, przechodzi na kolejną planszę.

Historia Pac-Mana

Gra została wydana w 1980 roku z inicjatywy firmy Namco. Z początku nosiła
nazwę Pakku Man, która kojarzy się z wyrażeniem paku-paku taberu- po japońsku
„jeść kłapiąc ustami”. Po jakimś czasie nazwa została zmieniona na Puck Man, lecz
i ją zastąpiono, już znanym nam terminem- Pac-Man.

Najpierw w Pac-Mana można było grać tylko na automatach, jednak, gdy gra
weszła na rynek amerykański, zaczęto dostosowywać ją do innych urządzeń, co
sprawiło, że zyskała ona bardzo dużą popularność.

W grze występują 4 duszki: Blinky- czerwony duszek, Pinky- różowy duszek, Inky-
niebieski duszek i Clyde- pomarańczowy duszek. Ich ruchy są zaprogramowane,
choć wydają się niezależne i nieprzewidywalne.

W pierwotnej wersji Pac-Mana jest 255 poziomów; poziomu 256 nie da się przejść,
ponieważ jest błędnie zaprogramowany.

Grając w tę grę, można zdobyć 3 333 360 punktów, to udało się Billiemu
Mitchellowi, który po sześciu godzinach gry, osiągnął taki wynik. Jednak, ponieważ
podczas gry używał on zmodyfikowanej konsoli, a nie oryginalnego automatu,
zakwestionowano jego rekord.

Pac-Man ma teraz wiele wersji, modyfikacji, na jego przykładzie stworzono seriale,
a nawet film! Do tego jest dostępnych bardzo dużo gadżetów z motywem Pac-
Mana- sławnym choć niepozornym żółtym bohaterem gry.

Pola Pater



77 ROCZNICA BITWY POD MONTE CASSINO

2 korpus

77 lat temu, 21 lipca 1943 roku, rozkazem Naczelnego Wodza
gen. Władysława Sikorskiego z jednostek Armii Polskiej na
Wschodzie utworzony został 2 Korpus Polski, którego dowódcą był
gen. Władysław Anders. Korpus ten został włączony do Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. Uczestniczył w kampanii włoskiej jako
jednostka taktyczna w składzie brytyjskiej 8 Armii.

Bitwa

Bitwa o Monte Cassino, zwana jest także bitwą o Rzym. Toczyła
się w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest za
jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej. Brytyjski
historyk Matthew Parker napisał: „Bitwa o Cassino – największa
lądowa bitwa w Europie – była najcięższą i najkrwawszą z walk
zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich
frontach drugiej wojny światowej”.

Po udanych lądowaniach aliantów w Kalabrii, Tarencie i Salerno
na początku września 1943 roku, i po kapitulacji Włoch w tym samym
miesiącu, siły niemieckie zaczęły się powoli wycofywać w kierunku
północnym. Sprawnie dowodzone wojska niemieckie, opierając się
na dwóch improwizowanych liniach obrony, prowadziły działania
opóźniające ofensywę aliancką, przygotowując w tym czasie Linię
Gustawa – silnie ufortyfikowany i trudny do zdobycia pas umocnień
obronnych, przebiegający w najwęższym miejscu Półwyspu
Apenińskiego. Feldmarszałek Luftwaffe Albert Kesselring, któremu 6
listopada 1943 roku powierzono dowodzenie wszystkimi siłami
niemieckimi we Włoszech, obiecał Hitlerowi utrzymanie tej linii przez
przynajmniej sześć miesięcy.

Usytuowane na silnych pozycjach obronnych, w terenie, który
wyraźnie sprzyjał obrońcom i w którym niemal niemożliwe było
wykorzystanie sił pancernych, wojska generałów Heinricha von
Vietinghoffa i Fridolina von Sengera bez trudu odpierały serie
uderzeń wojsk alianckich w okresie od stycznia do maja 1944 roku.
Ostatecznie linie niemieckie zostały przełamane 18 maja zarówno
dzięki natarciom Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego i 2 Korpusu
Polskiego oraz brytyjskiej 78 Dywizji, jak i na wyczerpaniu sił i
środków 10 Armii niemieckiej, która tego dnia rano zaczęła
wycofywać swe frontowe oddziały.

Filip Kawczyński



Różnice między:
SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 33 W POLSCE,

KRAKÓW
I

MOIRA PRIMARY SCHOOL, NORTHERN
IRELAND, CRAIGAVON, MOIRA

- SĄ OCENY 1-6

- NIE MAMUNDURKÓW

- JEST OSIEM KLAS

- CZĘSTO TRZEBA NOSIĆ KSIĄŻKI DO SZKOŁY

- PRZERWY SĄ CO LEKCJĘ

- JEST MAŁE PODWÓRKO

- PRZERWY SĄ NA KORYTARZU

- MA SIĘWIELU NAUCZYCIELI OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

- SĄ OCENY 1/10 – 10/10 LUB PODOBNIE

- NOSI SIĘ MUNDURKI

- JEST SIEDEM KLAS

- DO SZKOŁY NOSI SIĘ JEDYNIE- ZADANIE DOMOWE, PIÓRNIK

I STRÓJ NAWF

- SĄ DWIE DŁUGIE PRZERWY

- JEST BARDZO DUŻY TEREN DOOKOŁA SZKOŁY

- PRZERWY W KLASIE I NA ZEWNĄTRZ

- MA SIĘ TYLKO JEDNEGO NAUCZYCIELA (WYCHOWAWCĘ)

I PANIĄ OD JĘZYKA OBCEGO
Aneta Sikorska



MEMY, ŻARTY, KAWAŁY I INNE RZECZY NA
POPRAWĘ HUMORU CZĘŚĆ 3 - PSY, PATELNIA

Spotykają się dwa psy i jeden mówi do drugiego:

– Wiesz, tak wytresowałem mojego pana, że jak mu podaję łapę, to
on mi daje swoją.

Kowalski spotyka Nowaka na spacerze z właśnie kupionym psem:

– Dlaczego wybrałeś jamnika?

– Bo mam pięcioro dzieci i chciałem, żeby wszystkie mogły go
głaskać równocześnie.

Antonina Renduda



- Najmłodszy artysta, który nagrał motyw
przewodni do filmu o Jamesie Bondzie.

Billie Eilish jest najmłodszą artystką, która
nagrała tematyczną piosenkę do słynnego
filmu o Jamesie Bondzie. Z pewnością wiecie,
że tej jesieni wyjdzie nowa część z serii o
agencie 007- „No time to die”. Właśnie do tej
ekranizacji Eilish nagrała swoją piosenkę.

- Najwięcej osób przebranych za Smerfy.

W 2019 roku, w Niemczech zebrało się aż
2762 ludzi przebranych za Smerfy. Mieli oni
niebieskie ubrania, bądź byli pomalowani na
niebiesko specjalnymi farbami do ciała. Co
ciekawe, aby pobić rekord, nie musieli mieć na
głowach charakterystycznych smerfowych
czapeczek, lecz i tak większa część
uczestników tego zgromadzenia miała na sobie
białe lub czerwone nakrycia głowy.

- Największa replika scenografii zbudowana z
klocków LEGO.

W 2019 roku, w Las Vegas zbudowano z
klocków LEGO replikę słynnej kawiarni Central
Perk ze znanego serialu „Przyjaciele”. Ma ona
około 62 metry kwadratowe. Do jej zbudowania
użyto prawie miliona klocków.

- Największa osiągnięta prędkość na motocyklu
podczas stania na głowie.

Ten rekord został pobity przez Marco George’a
w 2019 roku. Stał on na głowie, na motocyklu,
podczas gdy maszyna rozpędziła się do 122,59
km/h. Marco jest zawodowym kaskaderem, a
do tego wydarzenia ćwiczył aż 7 miesięcy.

Źródła: Guinness World Records

Pola Pater

REKORDY GUINNESSA



Muzyczne rekomendacje

Muzyka poważna też jest interesująca!
Janina Garścia – polska kompozytorka. Była autorką ponad 700
utworów na fortepian, wiolonczelę, obój, flet prosty i perkusję, które
grają dzieci i młodzież w całej Polsce i nie tylko. Większość osób,
które uczą się grać, zaczyna właśnie od utworów Pani Garści.
Oprócz tego, że była niesamowitą kompozytorką, była także
wspaniałą pedagożką, którą wspomina wiele osób.

Oczywiście, jak zawsze, nie zabraknie tutaj muzyki
współczesnej!
Mickey Guyton – amerykańska wokalistka i kompozytorka muzyki
country. Zadebiutowała z piosenką „Better Than You Left Me” w 2015
roku, i dzięki niej otrzymała nominację do nagrody Academy of
Country Music Awards. Jest autorką m.in. pięknego minialbumu
„Bridges” wydanego w 2020. Za piosenkę „Black Like Me”, Mickey
otrzymała nominację do nagrody Grammy, tworząc historię jako
pierwsza ciemnoskóra kobieta nominowana w kategorii "najlepszy
występ country solo". Jej pierwszy album studyjny ukaże się w
połowie tego roku.

Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Was do zapoznania
się z twórczością tych wykonawczyń i kompozytorek : )

Aleksandra Kurek



Labrador
Labradory są posłuszne i
lojalne wobec człowieka.
Moga być czarne, brązowe
lub jasne, biszkoptowe. Są
przyjazne i chodzą z chęcią
za swoim panem. Nie są
płochliwe ani agresywne.

Witają się zarówno z obcymi,
jak i ze znajomymi. Najlepiej
pieskom tej rasy jest w
towarzystwie. Labradory
kochają swoją ludzką

rodzinę, a w szczególności
dzieci. Są cierpliwe i mają
zrównoważoną postawę. Psy

te jednak były kiedyś
hodowane wyłącznie jako
myśliwskie i z tego powodu
uwielbiają biegać. Można

uznać je za psy domowe, ale
są również świetnymi

przewodnikami lub psami
policyjnymi. Mają 45- 55 cm i
posiadają silne i muskularne

ciała. Pieski te są
„wystawowe” lub „sportowe”.

Wymagają tresury i
potrzebują dużo miejsca.

Aneta Sikorska



TULIPANY Z PAPIERU DLA MAMY

Tulipany z papieru to jedna z prostszych laurek z
życzeniami dla mamy.

Aby zrobić taką kartkę, przygotuj sobie czerwony i
zielony papier, odrysuj kilka takich samych kielichów
tulipanów oraz kilka takich samych łodyżek, a z kartonu
wytnĳ doniczkę-wazon na wycięte kwiaty. Tutaj przyda się
klej do przyczepienia gotowych tulipanów do doniczki i
marker do napisania ciepłych słów czy podziękowań dla
mamy. W wazonie możecie wyciąć dwa małe kułeczka-
tak jak narysunku i przez nie przełożyć wstążeczkę.

Antonina Renduda


