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  Imieniny, urodziny 
          .     .    .

Gazetka

Pablo

Witaj drogi
czytelniku, skoro to
czytasz to znaczy,
że już w jakimś
stopniu Cię
zainteresowałam,
więc  . . .
NIE ODCHODŹ,
 ZOSTAŃ, 
    PRZECZYTAJ,
 POCHWAL,
 POLEĆ. 
To kilka czynności,
a sprawi nam
autorom wiele
radości. 
Z góry dzięki :)

Dziwne imiona
start! Uważasz że
twoje imię jest
dziwne, brzydkie,
głupie, nie fajne . . .
a może nudne i
nieciekawe? Nie
martw się mając 18
lat lub pozwolenie
rodziców, będziesz
mógł/mogła je
zmienić.
 Dzięki Natalce
Dańdzie uznasz, że
nie jest to
potrzebne.

A czemu? Sam się
domyślisz czytając
,,Najdziwniejsze
imiona dzieci''.   

W domu się
nudzisz, a w
portfelu za dużo
kasy. Tak?
Zapraszam do
gazetki Damiana
Fatygi, pt.
,,Najdroższe
wirtualne
przedmioty''. 
 

Słodkie, piękne,
słodkie, mądre,
słodkie, ciche,
słodkie, czujne, a
do tego takie
słodkie i piękne. O
kim mowa? O
Akicie
Amerykańskiej!
Więcej o nich
opowie wam
Weronika
Kowalska. 

To tylko nieliczne
gazetki. Zapraszam

Życzenia już Ci na
pewno składali.
Twarz Twoja była
uśmiechnięta.
Ale jest jeszcze
jedna gazetka,
która o Tobie
pamięta.
Ona właśnie Tobie
życzy
wiele szczęścia i
słodyczy,
wiele wspomnień,
miłych wrażeń
i spełnienia
wszystkich marzeń.

Wszystkim
uczniom i
nauczycielom,
obchodzącym
ostatnio imieniny lub
urodziny, 
tego wszystkiego
życzymy. 

Pozdrawia
Gazetka Kropek 

KROPEK

Picasso
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Autor: Anna Maria
              Łukasik

Według
       mnie  . . .

Premiera 
18 listopada 2016

Jest to pierwszy
z planowanych
pięciu filmów
fabularnych,
inspirowanych
książką pod
tym samym
tytułem,
autorstwa J. K.
Rowlling. 

Fantastyczne zwierzęta i
  jak je znaleźć  (film)

premiera

Siedemdziesiąt
lat przed tym,
jak Harry Potter
czyta
książkę Newta
Scamandera,
wraca on z
wielkiej

wyprawy, której
celem było
odnalezienie i
opisanie
szeregu
fantastycznych
zwierząt. Jego
krótki pobyt

w Nowym Jorku
mógłby przejść
niezauważony,
gdyby nie
pewien mugol,
Jakub, źle
skierowany
magiczny

przypadek oraz
ucieczka kilku
fantastycznych
zwierząt Newta.
Spowoduje to
nie lada
kłopoty. 

podręcznik

.

Pierwowzór
literacki ma
charakter
przewodnika i
liczy zaledwie
48 stron.
Inspirowany nim
scenariusz
napisała autorka
cyklu o Harrym
Potterze. 
Aktorzy:

Eddie
Redmayne jako
Newt
Scamander,
 Katherine
Waterston jako 
Porpentina
Goldstein   itd.

magiczne

.

Lepszym
wyborem na
kolejny film
osadzony w
świecie HP
byłaby historia
Syriusza Black,
Jamesa, Lily i
Snape'a za ich
szkolnych

czasów, aż do
śmierci lub o
założycielach
Hogwartu.
Jednakże i tak
jestem zadowo-
lona z tego
filmu. Nie mogę
się doczekać
premiery:)

filmu

harrego pottera

.

zwierze

.

http://www.filmweb.pl/person/Eddie+Redmayne-339378
http://www.filmweb.pl/person/Katherine+Waterston-643911
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     Karol Sevilla i Valentina Zenere  Magdalena Zięba

  10 faktów o niej

    Karol Sevilla  

Ta gazetka
będzie o dwóch
aktorkach,o
których dużo
wam opowiem
Występują one
w serialu
Disney Chanell
w Soy Lunie

Karol Sevilla jest
aktorką i
piosenkarką.
Dorastała w
Meksyku.
Urodziła się 9
listopada
1999r.Jest
główną
bohaterką
serialu

na Disney
Chanell Soy
Luny.Naprawdę
cudownie
zagrała rolę
Luny . Polecam
serial.:) W
listopadzie
dopiero będzie
mieć 17 lat.

1.Jest uparta.
2.Kocha Nutellę
3.Jej ulubione
zwierzę to żółw.
4.Lubi spać.
5.Lubi cytrynę.
6.Lubi basen.
7.Kocha lato.
8.Nie czuje się
na 16 lat.

9.Ma tylko 1,50
wzrostu(prawie
tyle co ja).
10.Jej najbliższą
przyjaciółką z
planu Soy Luna
jest Valentina
Zenere.

Valentina
Zenere jest
argentyńską
modelką i
aktorką.Urodziła
się15 stycznia
1997r.Również
grała w serialu

Soy Luna, gdzie
wcieliła się w
rolę Ambar.
Świetnie ją
zagrała.Jej
postać jest
wredną,
dokuczliwą

dziewczyną.Valentina
ma 19 lat.Na
planie 
najbardziej lubi
się z Carol.Jest
bardzo ładna.Na
fotografii
powyżej

blondynka to
ona, a ta druga
to Karol Sevilla.

wrotki ambar
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Vincent Van
Gogh

Pablo Picasso

...............

4. Vincent Van
Gogh obciął
sobie lewe
ucho. Czemu?
Ponoć jest to
spowodowane
kłótnią z
przyjacielem
albo malarz
słyszał głosy w
swym uchu.

1. W całym
swoim życiu
Vincent van
Gogh (1853-
1890) sprzedał
tylko jeden
obraz, w
dodatku bratu:

Czerwone
winnice w Arles
za 400 franków.
2. Malarz
miewał częste
ataki choroby
psychicznej

i uważa się, że
jego śmierć była
samobójcza,
choć nie
odnaleziono
broni.
3. Swój

najpiękniejszy
obraz
 ,,Gwiaździsta
noc'' Van Gogh
namalował w
szpitalu
psychiatrycz-

nym, kiedy sam
się do niego
zgłosił.

1. Prawdziwe
imię Pabla
Picasso
brzmi Pablo
Diego José
Fran�ci�sco de
Paula Juan 
Ne�po�mu�ce�no
María de los
Remedios 
Cri�spi�nia�no

de la San�tísi�ma
Trinidad Ruiz y
Picasso. 
2.W roku 1944
Picasso wstąpił
do Fran�cu�skiej
Partii Komuni��‐
stycz�nej.

3. Z jego ręki
wyszło aż 217
tysięcy dzieł –
obrazów, rzeźb,
szkiców czy
ceramiki.
4. Pablo
Picasso nie był
jedynakiem,

miał aż
dziewięcioro
rodzeństwa.
5.W 2010 r.
odnaleziono 271
jego nieznanych
dzieł.
Pochodziły z lat
1900–1932.

 Ciekowostki z życia sławnych ludzi  
 cz.1  Malarze 
                         Amelia Marcyzak
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    Humor zeszytów szkolnych :) Filip Janoszek

Dobre rady...

Po klasówce z
matematyki...

"W Mongolii
przed wiekami
wsławił się
jeden cham,
nazywał się
Dżyngis-cham"
"Król Waza, jak
sama nazwa
wskazuje, lubił
zupę"

Rozmawia
dwóch kolegów:
 - Ile zadań
zrobiłeś?
 - Ani jednego, a
ty?
 - Ja też. I
znowu pani
powie, że
ściągaliśmy od
siebie...

Synku, uczenie
się matematyki
to ogromna
przyjemność! 
- Tato, ja nie
mam czasu na
przyjemności.

Dam ci dobrą

radę: Na
początku roku
szkolnego
udawaj głupka.
Zobaczysz, jak
się potem będą
cieszyli, że
robisz postępy.

" Prostokąt
różni się od
kwadratu tym,
że raz jest
wyższy, a raz
szerszy" 
                  
"Zeus porwał

Europę
bykiem" 

"Jesienią dni
stają się coraz
krótsze, a
podwieczorki

coraz
chłodniejsze"

"Faraonowi do
piramidy
wkładano różne
dziwne rzeczy

jak konie, koty i
kobiety"
"Grecy zrobili
Trojan w konia i
wygrali"
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..............................

W tym artykule
dowiecie się
więcej o Akiecie
Amerykańskie.
Zapraszam do
czytania!

         AKITA   AMERYKAŃSKA
    Weronika Kowalska

Akita
Amerykańska
to dawniej
zwany " duży
pies japoński".
Należący do
grupy szpiców i
psów

pierwotnych.
Używano ich
niegdyś do
polowania na
niedźwiedzie.
Akity były
kiedyś niskimi
psami, ale po

krzyżowaniu tej
rasy z tosami
oraz z
mastiffami
zwiększyły się
ich rozmiary.
Utraciły też
cechy

charakterystyczne
dla szpiców.
Więcej
ciekawostek o
tych psach
poznacie w
kolejnym
Kropku. 

Więcej o Akicie...

Akita jest psem
o mocnej
budowie ciała i
dużej masie.
Dopuszczalne
są wszystkie
typy
umaszczenia.
Rasa ta cieszy
się coraz
większym
zainteresowa-

niem w Polsce.
Bardzo
popularna jest w
Stanach
Zjednoczonych i
Japonii.    

          Akita

Akita
Amerykańska
jest z natury
cichym i
czujnym psem.
Gatunek ten
potrzebuje
doświadczone-
go opiekuna.
Może być

agresywny dla
innych psów. 
CIEKAWOST-
KA: Podczas II
wojny światowej
wyłapywano
psy, aby zrobić
z ich skóry
mundury dla
żołnierzy.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 32 11/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kropek

Zuzanna Śliwa

i przemysłu
filmowego.

Dla wielu ikona
mody...

Audrey
Hepburn,
właściwie
Audrey
Kathleen
Ruston −
brytyjska
aktorka,
modelka i
działaczka
humanitarna.

Data i miejsce
urodzenia : 4
maja 1929,
Ixelles, Belgia.
Data i miejsce
śmierci : 20
stycznia 1993,
Tolochenaz,
Szwajcaria.
Wzrost 1,70 cm
Dzieci : Luca
Dotti

, Sean Hepburn
Ferrer.
Mężowie :
Andrea Dotti (od
1969 do 1982),
Mel Ferrer (od
1954 do 1968).

Filmy :
Śniadanie u
Tiffany'ego,
Rzymskie
wakacje,
Sabrina,
Zabawna buzia,
My Fair Lady,
Szarada,
Jak ukraść

milion dolarów,
Doczekać
zmroku,
Wojna i pokój,
Dwoje na
drodze,
Na zawsze,
Kiedy Paryż
wrze,
Niewiniątka.

W czasie II
wojny światowej
przebywała w
okupywanej
Holandii i w tym
czasie używała
nazwiska Edda
van Heemstra

(Audrey
brzmiało zbyt
angielsko). Z
powodu
okupacji
niemieckiej
Hepburn,
podobnie

jak większość
Holendrów, była
niedożywiona,
co odbiło się
negatywnie na
jej kondycji
zdrowotnej.
Po wojnie

Hepburn
przeniosła się
do
Londynu.Tam
zaczęła
pracować.

                Audrey Hepburn
              aktorka i modelka

https://www.google.pl/search?safe=active&client=firefox-b&q=Ixelles+Belgia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMzlXiBLHM8qosMrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAOiSaZUvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjTnOOl3qDQAhWMOSwKHR1iAfAQmxMIoAEoATAW&biw=1920&bih=1063
https://www.google.pl/search?safe=active&client=firefox-b&q=Tolochenaz+Szwajcaria&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMzlXiBLGMKtMtirXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBdp6cWOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjTnOOl3qDQAhWMOSwKHR1iAfAQmxMIpAEoATAX&biw=1920&bih=1063
https://www.google.pl/search?safe=active&client=firefox-b&q=audrey+hepburn+luca+dotti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMzlXiArGyk42Kq3K1pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRah4AOewgiDQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjTnOOl3qDQAhWMOSwKHR1iAfAQmxMIqwEoATAZ
https://www.google.pl/search?safe=active&client=firefox-b&q=sean+hepburn+ferrer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMzlXiBLHSK00Ms7WkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFqHgD-N750MwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjTnOOl3qDQAhWMOSwKHR1iAfAQmxMIrAEoAjAZ&biw=1920&bih=1063
https://www.google.pl/search?safe=active&client=firefox-b&q=andrea+dotti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMzlXiArGMC3ONs9O1JLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcUF-aXEqAA5GSUwyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjTnOOl3qDQAhWMOSwKHR1iAfAQmxMIsAEoATAa
https://www.google.pl/search?safe=active&client=firefox-b&q=Mel+Ferrer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMzlXiBLFM04tSirQkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVxQX5pcSoA3p4LqjEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjTnOOl3qDQAhWMOSwKHR1iAfAQmxMIsQEoAjAa
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 CIEKAWOSTKA

    Alik i Idalia

Trochę o
bohaterach

Zdjęcie ukazane
w lewym
dolnym rogu
przedstawia
Czarny Kocioł
znajdujący się
w górach
Karkonosze. 
Do tego kotła
wpadł Gigun.

Bohaterami w tej
książce byli
Kuki, Gabi,
Blubek, Alik i
Idalia. Jak
czytaliście
poprzednią
część ,,Świat
ogromnych", to
powinniście
wiedzieć, kto to

są Alik i Idalia.
Jeżeli nie wiecie
kim oni są, to
krótko o nich
napiszę:)

Magiczne
drzewo
,,Inwazja" to
bardzo ciekawa,
zabawna i pełna
przygód
książka. Jej
głównymi

bohaterami są:
Alik, Idalia, Kuki,
Budyń, Gabi,
Blubek oraz
Gigun.
Tym razem
Olbrzymi
przybywają

na Ziemię. Jak
ukryć się przed
ludźmi
większymi od
domów? 
Czy Alik i Ida
będą ścigani

przez Bertę i
Gustawa?
Jak tym razem
poradzi sobie
drużyna
przyjaciół?

Idalia potrafi
czarować, a
przy tym jest po
prostu
kreatywna,
sprytna i
odważna.
W poprzedniej
części Idalia i
Alik musieli

wyrwać się z
rąk Olbrzymów,
bo przypadkiem
trafili na ich
planetę.

  Recenzja książki ,,Magiczne drzewo
   Inwazja"
                          Kasia Baster
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Imiona dziewczyn

Męskie imiona

Żeńskie i męskie

Guantanamera,
Żyraf, Amnezja
– to tylko
niektóre z
dziwnych imion,
jakie nadali
rodzice w tym
roku swoim,

niczego
nieświadomym
jeszcze
dzieciom. W
Internecie
pojawiła się
robiąca furorę
lista

oryginalnych
imion.
Jakkolwiek nie
brakuje wśród
nich również
tych
tradycyjnych,
które zdążyły

jednak już
dawno wyjść z
mody – być
może dlatego
wydają się być
w dzisiejszych
czasach tak
nietypowe.

1. Sindi
2. Safira
3. Paloma
4. Nawojka
5. Mrówka
6. Mercedes
7. Lotta
8. Leja
9. Kiara
10. Jeżyna
11. Inetta

1. Żyraf
2. Ziemomysł
3. Wolfgang
4. Toro
5. Torkill
6. Thorgal
7. Sylas
8. Tito
9. Symeon
10. Rodion

11. Odo
12. Noam
13. Nestor
14. Napoleon
15. Myszon
16. Mił
17. Lavente
18. Jano

Żeńskie:
12.          
 Guantanamera
13. Inetta
14. Calineczka
15. Berenike
16. Amnezja
17. Eunika
18. Idalia
19. Jesica
20. Viorika

Męskie:
19. Belzebub
20. Zoe

    Najdziwniejsze imiona dzieci

                     Natalia Dańda
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 Team Fortress 2

Dlaczego ludzie
to kupują ?

CS:GO

Najdroższym
przedmiotem w
Team Fortress
2 jest ognista
czapka warta
około 5000
dolarów! Co
ciekawe, jest to
tylko dodatek
estetyczny do
naszej postaci.

   Najdroższe wirtualne przedmioty

                         Damian Fatyga 6c

 Większość gier
preferuje mikro-
transakcje.
Pewnie, jak
przeczytaliście
te słowa, na
myśl przyszły
wam niewielkie

wpłaty po kilka
złotych np: na
jakiś dodatek do
gry albo inną
rzecz. Jednak
mikrotransakcje
mogą być na
większą kwotę

np: w "Clash of
Clans".
Największą
kwotą, którą
można wpłacić
jednorazowo,
jest aż 99,99
euro! Gracze

na szczycie
rankingu wadają
na nią tysiące
euro! 

W CS:GO
najdroższe są
skiny do noży.
Najrzadszy nóż,
czyli karambit,
ma tęczowe
utwardzenie
fabryczne.
Nowy, prawie w
100% niebieski,
został nazwany

Blue Gem.
Wymieniono go
za przedmioty w
grze warte około
100 000
dolarów! 

Moim zdaniem
największy sens
w kupowaniu
tych
przedmiotów ma
późniejsze
handlowanie
nimi np: osoba,
która kupiła
wcześniej

wspomnianego
karambita, ma
zamiar go
sprzedać za
minimum 150
000 dolarów. A
niektórzy po
prostu chcą
mieć coś
rzadkiego.
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