Nr 3 2017/2018
Styczeń/luty

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

K

Gdzie jest zima?

alendarzowa zima o szaliku, czapce i rękawiczkach, a podczas nart, łyżew,
rozpoczęła się 22 sanek o bezpieczeństwie.
grudnia, a więc już
dawno temu. Tymczasem za oknem prawie jej nie
widać. „Balonik” zastanawiał
się gdzie można ją znaleźć?
Rzeczywiście dni stały się krótsze, noce zimniejsze, ptaki opuściły swoje gniazda i odleciały
daleko do ciepłych krajów. Ale
nie ma śniegu!! Pojawił się na
chwile, a potem… ”Balonik”
dowiedział się, że śnieg jest opadem atmosferycznym, który
powstaje gdy para wodna zamienia się w kropelki lodu. Kryształki śniegu są niemal identyczne, i rzeczywiście nie jest możliwe aby istniały dwa takie same
płatki. A gdzie jest zima? Podobno przyjdzie do dzieci, które
będą odpoczywać na feriach w
lutym, czyli do nas!!!. Cieszymy
się bardzo, a na razie zimę
„podglądamy” na zdjęciach. A
dla tych, którzy szykują się na
śnieżną zabawę, przypominamy

Maria Konopnicka
„Zima”
Nasza zima biała,
Chustą się odziała,
Idzie, idzie do nas w gości,
W srebrnych blaskach cała!

Z lodu berło trzyma,
Tchu, ni głosu niema,
Idzie, idzie, smutna, cicha,
Ta królowa zima! (…)

Włożyła na czoło,
Księżycowe koło,
Lecą z płaszcza gwiazdy złote,
Gdy potrząśnie połą.
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Konie
moja pasja
również są wielką pasją. Podczas pokazów mogłam podziwiać najpiękniejsze
konie arabskie czystej krwi, a także pół
krwi. Miałam także okazje przygotowywać konie do prezentacji. Nie jest to takie proste, wymaga sporo pracy. Najpierw trzeba konia wyczyścić i oczyścić
mu kopyta. Następnie rozczesuje się koniowi ogon i grzywę. Jego skórę, pysk i
kości policzkowe dla ładnego efektu naciera się oliwką. Tak przygotowany koń,
może startować w pokazach.

W

poprzednim artykule opisałam
Wam swoją pasję — jazdę konną oraz
miłość do koni. W dzisiejszym numerze
pragnę się z Wam opowiedzieć, jak
wyglądają pokazy konne. Miałam okazję być już na dwudziestu konnych pokazach. Wspominam to doświadczenie
bardzo miło. Na takich pokazach można
poznać wielu ludzi, dla których konie

Natalka, kl. VIB

Walentynki
Coroczne święto zakochanych, przypadające 14 lutego. Święty Walenty, który
został patronem święta, wspominany jest
w kościele katolickim, właśnie tego dnia
Święto obchodzone jest w Europie południowej i zachodniej od czasów średniowiecza. W Polsce popularność zyskało w
latach 90-tych XX wieku. Mimo, że za
patrona uważa się katolickiego świętego,
niektórzy dopatrują się w święcie starożytnego pochodzenia. Mniej więcej w tym
czasie Rzymianie obchodzili święto Junony, rzymskiej patronki małżeństw, kobiet.

Jednakże z czasami starożytnymi święto
zakochanych ma jedynie wspólną symbolikę. Jednym z elementów graficznych, które mu towarzyszą jest Kupidyn. Walentynki, są miłym świętem
podczas którego osobę, którą lubimy
obdarowujemy życzeniami, serduszkami lub uśmiechem. „Balonik” życzy
Wam z okazji Walentynek, abyście
każdego dnia spotkali na swojej drodze
uśmiechnięte i serdeczne osoby z sercem na dłoni. :)

Walentynki wśród zwierząt
„Balonik” zbadał, które zwierzęta
łączą się w pary na całe życie. Okazało się, że wśród zwierząt istnieją takie,
które też mogą obchodzić walentynki.
Oto przykłady:
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Koszykówka moje hobby
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oszykówka jest jedną z
najpopularniejszych gier
zespołowych na świecie.
Dyscyplina ta powstała

pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W grze biorą udział dwie pięcioosobowe drużyny, których zawodnicy
kozłując próbują umieścić piłkę w koszu.
Punkty przyznawane są za: rzut osobisty

z linii rzutów wolnych – 1 pkt, za rzut z

nym polskim zawodnikiem. Gra w tej lidze

akcji z pola do linii rzutów za trzy punkty

już 10 lat. Początkowo w drużynie Orlando

– 2 pkt, za rzut zza linii rzutów za trzy

Magic a obecnie w Washington Wizards.

punktu – 3 pkt.

Gortat był pierwszym Polakiem, który

N

ajbardziej znaną federacją
koszykówki jest zawodowa

zagrał w finałach NBA.
Olaf, klasa Vc

liga NBA. Zrzesza ona 29
zespołów z USA i 1 zespół

z Kanady. W lidze NBA grają najlepsi
zawodnicy na świecie. Średnica piłki używanej w lidze NBA wynosi 23,86 cm. Do
tej pory w rozgrywkach NBA występowało trzech Polaków: Cezary Trybański,
Maciej Lampe i Marcin Gortat. Jednak to
Marcin Gortat jest najbardziej utytułowa-

MARCIN
GORAT
Marcin Janusz Gorat, urodził się
17.02.1987 roku w Łodzi. Trenował w Łódzkim Klubie Sportowym, uprawiał również
lekkoatletykę (skok w wzwyż) i piłkę nożną.
Ukończył technikum samochodowe, mówi
biegle po angielsku, niemiecku i serbsku.
Marcin Gorat udziela się również społecznie.
Wziął udział w kampanii przeciw dopalaczom
„Tylko słabi gracze biorą dopalacze” , a także w akcji „Pij mleko! Będziesz wielki !. W
2017 roku został honorowym obywatelem
Łodzi.
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W

kalendarzu chrześcijańskim,
jest to ostatni czwartek przed
wielkim postem, nazywany też zapusty. W ten dzień rozpoczyna się ostatni tydzień karnawału i dozwolone jest
objadanie się!!!
„Balonik”
życzy wszystkim
SMACZNEGO

TŁUSTY CZWARTEK

