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ZAPRASZAMY NA
ZIMOWE ROZTERKI 

Życzenia od Autorów
do każdego
czytelnika

hejo

 Z grudniem, z zimą, z Mikołajem
                      . . . 
 nowy KROPEK się przydaje. 

Święty

Jest już grudzień.
Każdy zaczął już
przeżywać święta
czy to Bożego
Narodzenia, czy to
mikołajki.
Zastanawiamy się,
co podarować, jak
spędzić ten
wyjątkowy czas.
Nasi autorzy
również się nad tym
zastanawiali 
        . . . 

  Zapraszam ! 

,,W oczekiwaniu
na Święta Bożego
Narodzenia'', 
Amelia Marcyzak
zastanawiała się,
czy są jakieś
rekordy
świąteczne.
Przeszukując
Księgę rekordów
Guinnessa,
znalazła na to
pytanie odpowiedź.
Efekty jej pracy
znajdziecie tylko u

nas:) 

Maja
Walczyszewska
przyglądnęła się
sprawie bardzo dla
wielu ważnej . . . a
mianowicie ,,Co
sprawia, że Święta
Bożego
Narodzenia są
wyjątkowe?''. 
 Tych, co nie znają

odpowiedzi i tych,
co ją już poznali,
zapraszam do
przeczytania.

Nie mając pomysłu
na prezent, mamy
równie dużo
artykułów co
odpowiedzi. W tym
np. ,,DZIENNIK
CWANIACZKA:
STARA BIEDA'',
Kai Łuczak     

Małą gwiazdkę
przed świętami
przyjmij proszę z
życzeniami.
Może spełni się
marzenie:
Białe Boże
Narodzenie!
Lub, gdy przyjdzie
Ci ochota,
niech to będzie
gwiazdka złota.
Bo, gdy spada taka
z nieba,
wtedy zawsze
marzyć trzeba

No, a jeśli tak się
zdarzy,
że srebrzysta ci się
marzy,
możesz także taką
zdobyć
i choinkę nią
ozdobić
Gwiazda gwiazdce
zamrugała
i choinka lśni już
cała.
 

Anna Maria
 Łukasik

hej

Mikołaj
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 Ruggero Pasquarelli i Michael
Ronda

Magdalena Zięba

Michael Ronda

Ruggero
Pasquarelli

Ruggero
Pasquarelli i
Michael Ronda-
aktorzy, którzy
też grali w
serialu Soy
Luna .

1.Uwielbia
zapach
świeżego
chleba.
2.Lubi śpiew
pawi.
3.Nie lubi sera.
4.Lubi Harry'ego
Pottera.
5.W szkole nie
lubił

matematyki.
6.Jest
aktorem,piose-
nkarzem i
tancerzem.
7.Lubi
pomarańczowy.
8.Był w Polsce.

Michael Ronda
oczywiście też
grał w Soy
Lunie.Urodził się
28 września.W
serialu gra
najlepszego
przyjaciela
Luny,a jeszcze
dodam,

że Ruggero gra
Matteo, czyli
zarozumiałego
chłopaka, który
podkochuje się
w Lunie.

Matteo i Simon
w serialu się
nienawidzą, ale
poza planem się
bardzo lubią.
Michael ma 20
lat, a Matteo 23
lata. Ruggero

ma dziewczynę
o imieniu
Candelaria
Molfese, która
grała w
Violettcie . To
właśnie ona
poprosiła

go, żeby był jej
chłopakiem.Ruggero
ma 1 metr i
79cm
.Uważam, że
lepszy jest
Ruggero, choć
Jets jest

ładniejszy i
zabawniejszy.
Ruggero ma
kanał na yotube
o nazwie
Ruggelariia.
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       Maja
 Różańska  6c     

Kangury to
zwierzęta stadne!

Kangury są
stałocieplne!

Kangury należą
do grupy
torbaczy,
ponieważ młode
kangurki tuż  po
urodzeniu
rozwijają się w
,,torbie"mamy.
 

                       
 Kangury

Kangury
głównie
zamieszkują
tereny Australii.
Jest wiele
gatunków tych
zwierząt np:
(najlepiej znany)

kangur
olbrzymi,kangur
szary.
Zwierzęta te
mają bardzo
umięśnione
tylne łapy.
Długie i silne

ogony
pomagają im w
utrzymaniu
równowagi.
Kangury bardzo
szybko skaczą,
nawet 50 kl/h.

Większość ludzi
uważa, że
kangury są
słodkie, jednak
nie brak im
bojowej natury.
Zaciekle bronią
swoich
terytoriów,
nawet przed
ludźmi! Zdarzają

się ataki na
ludzi.Kangury są
bardzo
silne,więc
nieuzbrojony
mężczyzna nie
miałby szans z
dorosłym
kangurem.

Wyspa
Kangurów- jest
to trzecia co do
wielkości wyspa
Australii.
Rezerwat
kangurów.Na
wyspie są tylko
dwie drogi
asfaltowe.

Osobą
odwiedzającym
wyspę
najbardziej
podobają się
liczne plaże:
kamieniste, 
piaskowe.
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6 grudnia

Patron

Wodna procesja

Święty Mikołaj
zmarł, jak mówi
tradycja, 6
grudnia, między
rokiem 345 a
352. Podobno w
chwili śmierci
ukazały mu się
anioły.

         Kim jest Święty Mikołaj?

       Natalia Dańda

W Bari co roku,
9 maja, w
rocznicę
przywiezienia
tam relikwii św.
Mikołaja,
obchodzone są
uroczystości.
Największe
obchody

odbywają się na
morzu. Rankiem
8 maja wypływa
z portu statek z
dwumetrową
figurą świętego,
któremu
towarzyszą
wierni.

W Polsce św.
Mikołaj był
kiedyś bardzo
popularny.
Jeszcze dzisiaj
pod jego
wezwaniem jest
327 kościołów.
Jego wezwanie
noszą

trzy kościoły
katedralne: w
Elblągu, Kaliszu
i w Bielsku-
Białej.

Przez wiele lat
Święty Mikołaj
należał do
najbardziej
znanych i
czczonych
świętych. Jest

otaczany wielką
czcią przez
wiernych
zarówno
Kościoła
katolickiego,jak i
prawosławnego.

Do dziś Mikołaj
jest ukochanym
świętym dzieci,
kojarzonym z
prezentami pod
choinką. 

Ciekawostka:
Greckie imię
Mikołaja
oznacza
"zwycięzca
ludu". 
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 Jakie prezenty wybrać na mikołajki?   Wiktoria Janik

 Prezenty dla
 rodzeństwa

 Prezent dla taty

Rodzeństwu
można sprawić
na
przykład:fajną
zabawkę,bilety
np.do Aqua
Parku,grę
planszową,fajną
książkę,puzzle,
zestaw

z kosmetykami;
jeżeli jest to
chłopak np.
karty z
piłkarzami(jeśli
zbiera).

Mamie na
Mikołaja można
kupić bardzo
dużo rzeczy
np:zestaw
kosmetyczny,
biżuterię,bilety
np.do kina,jakąś

bluzkę lub
spodnie,pościel,
tusz do rzęs lub
coś innego do
makijażu,
perfumy,
torebkę,książkę,
lakier

do paznokci,
poduszkę,
zegarek,
piżamę,kubek,
słodycze,
szminkę,ramkę
na zdjęcia,
świeczkę

zapachową,
bombonierkę.
Kobiecie łatwiej
coś wybrać.;)

W tym artykule
doradzę wam,
jakie prezenty
kupić bliskim na
mikołajki.
Z tym jest
zawsze
problem.;)

Tacie na prezent
można
podarować np.
żel pod
prysznic,
dezodorant,
coś z działu
elektroniki,
grę na komputer
lub Xbox,torbę

na laptopa,nowy
portfel,nowy 
T-shert, fajną
bieliznę.
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Kaja Łuczak

FABUŁA

BOHATEROWIE

"Dziennik
cwaniaczka:
stara bieda" to
najnowsza
(jedenasta)
część serii
przygód Grega
Heffleya
autorstwa Jeffa
Kinneya.

          "DZIENNIK CWANIACZKA:
                  STARA BIEDA"                
      
                  

Greg Heffley-
główny bohater,
Rowley
Jefferson-
najlepszy
przyjaciel
Grega, Rodrick i
Manny Heffley -
bracia Grega, 

Susan i Frank
Heffley- rodzice
Grega, Holly
Hills - szkolna
miłość Grega,
Fregley - kolega
Grega i
Rowleya.

Książka
opowiada o
nastoletnim
chłopcu - Gregu
Heffleyu, który
w dowcipny
sposób
opowiada o
swoim życiu w
dzienniku.

W najnowszej
części nasz
główny bohater
wyjeżdża na
obóz szkolny
polegający na
pokazaniu, jak
wyglądało życie
kiedyś.

Wszystkie
części
DZIENNIKA
CWANIACZKA:

1.Dziennik
Cwaniaczka
2. Rodrick 

rządzi

3. Szczyt
wszystkiego
4. Ubaw po
pachy
5. Przykra
prawda

6. Biała
gorączka

7. Trzeci do
pary
8. Dziennik
cwaniaczka.
Zrób to sam!

9. Zezowate
szczęście
10. Droga przez
mękę
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 W oczekiwaniu na Święta Bożego
 Narodzenia ...
 Amelia Marcyzak

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 świąteczne!

 Rekordy...

Myślę, że
każdy z was
kocha Święta
Bożego
Narodzenia. Na
tej stronie
opowiem wam
trochę o
świątecznych
rekordach.

3. Mieszkańcy
Seattle pobili
rekord na
największą
liczbę osób w
bitwie na
śnieżki. Ludzi
zebrało się aż
5834.
 4. 23 kwietnia
2013 roku

w Tajlandii grupa
2458 osób
ustanowiła 
nowy rekord
Guinnessa
na największą
gwiazdę z ludzi.

5. Rekord
Guinnessa
na największą
choinkę ułożoną
z ludzi został
pobity przez
2945 osób
w Tegucigalpa,
Honduras.
6. Na plaży

w  mieście Puri,
pobito rekord na
największego
Mikołaja z
piasku. Figura
mierzy 10 m i 66
cm.

1. Pan David
Richards z
miejscowości
Canberra w
Australii pobił
rekord na
największą
świecącą

ozdobę, użył
aż 100
kilometrów
taśmy LED-
owej. Łącznie
na ogromną
świecącą
strukturę składa

się aż 1 194
380 lampek! 
Trójwymiarowa
dekoracja
zajmuje
w sumie
aż 3865m2 

2. Największy
domek z
piernika ma 18
m długości, 
12,8 m
szerokości i  
6 m wysokości.
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 Maja
 Walczyszewska

 Zwyczaje i  
 prezenty

 Muzyka i wystrój

Święta nie
mogą obejść się
bez pięknie
wystrojonej
choinki i
światełek
migających na
lampach
ulicznych. Nie
zapominajmy
też o śniegu :)

  Co sprawia, że Święta Bożego  
 Narodzenia są wyjątkowe?

 Święta zbliżają
się do nas
wielkimi
krokami. Lecz
co czyni je tak
wyjątkowymi i
zawsze
wyczekiwanymi

przez
wszystkich -
dorosłych i
dzieci? Dla
młodszych są
to pewnie
prezenty -
 nowe zabawki,

telefon lub po
prostu
wymarzona
książka. Dla
starszych liczy
się raczej
spotkanie  z
rodziną,

domowe
jedzenie i
przyjemne
uczucie ciepła,
kiedy na
zewnątrz mróz i
śnieg.

Większość z
nas,według
tradycji najpierw
czeka na
pierwszą
gwiazdkę na
niebie. Później
dopiero
zaczynamy jeść
wszystkie

dwanaście
potraw. Nie
zapominajmy
oczywiście o
prezentach oraz
oglądaniu
Kevina całą
rodziną przy
gorącej
czekoladzie! 

Ważną rolę
odgrywa w tym
okresie wystrój.
Lampki,
kolorowe
łańcuchy i
oczywiście
skrząca się
choinka z
tysiącem
różnych

bombek i
dekoracji!
Pamiętajmy też
o kolędach i
świątecznych
melodiach
lecących non-
stop w radiu.
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 Dekoracje na każdą porę roku #7

 Wesołych Świąt!

 Renifery!

Myśląc
logicznie... Kto
by nie chciał
mieć żywego
renifera w
domu? W tym
artykule dam
Wam rady, jak
"ubrać"dom na
Gwiazdkę z
reniferami.

 Święta Bożego    
 Narodzenia

1. Pierwszą,
chyba
najprostszą
rzeczą, jaką
można zrobić,
są ozdoby na
choinkę -
pierniczki.

Wystarczy mieć
przepis i
składniki na
pierniczki,
kolorowe
dekoracje do
ciast oraz
troszeczkę
wyobraźni. 

2. Drugim
pomysłem są
aniołki, które
można wieszać
na ścianach,
choince albo na
czym tylko

chcecie.
Potrzebne są do
tego: papier
kolorowy,
biały pisak, klej i
nożyczki (patrz:
rysunek w dół).

3.Trzecim
pomysłem są
renifery z rolek
do papieru. Do
wykonania tej
ozdoby będą
potrzebne:
rolka po
papierze
toaletowym,
farby albo papier

kolorowy oraz
nożyczki i klej.
Rolkę po
papierze
pomaluj lub oklej
brązowym
kolorem, doklej
oczy, rogi i nos.

4. Pomysłem na
udekorowanie
twojego pokoju
jest napis
"Wesołych
Świąt". Do tego
będą potrzebne:
jakiś materiał, w
którym wytniesz
napis, sznurek,

nożyczki i
ewentualnie
dodatkowe
ozdoby według
uznania. Z
materiału wytnij
osobno litery,
połącz je i
przyklej na
ścianę!
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Autor:Anna Maria
             Łukasik

 Koniec czytania
  z ruchu warg

Gwiezdne wojny
kłamią.Cichy film.

Jest ich tak
wiele, mierzymy
je za pomocą
decybeli . . .
Wiesz już o
czym mowa?
Zapraszam do
zapoznania się
z ciekawostka-
mi na temat
dźwięku. 

    Ciekawostki 
     dźwiękowe  

1. Daniel Kish
jest niewidomy,
odkąd skończył
13 miesięcy, ale
nauczył się
„widzieć" za
pomocą formy
echolokacji

. Klika językiem
i wysyła krótkie
dźwięki, które
odbijają się od
powierzchni w
otoczeniu i
wracają do
niego,

pomagając mu
zrozumieć
przestrzeń
dookoła. 
2. Fala
dźwiękowa o
natężeniu 1100

decybeli
wytworzyłaby
czarną dziurę,
która
zniszczyłaby
naszą galaktykę

3. Wielkie
wybuchy,
''pang'', ''piiiiing'',
''puff''. Walczące
statki
kosmiczne
zawsze robią
mnóstwo
hałasu. Wszytko
to jednak jest
wymyślone.

Gdyby jednak
taka walka
rozegrała się
naprawdę, nic
byśmy nie
usłyszeli. Dlate-
go, że nie ma
tam niczego, co
by przenosiło
dźwięk. 

4. Czytanie z
ruchu ust już
wkrótce
zupełnie
odejdzie do
lamusa. Za
sprawą
obserwacji
mikrodrgań
przedmiotów

znajdujących się
w pobliżu źródła
dźwięku - drgań
liści roślin,
kartek papieru
itp. - można
odtworzyć
dźwięk. 

naukowcy

super

narysuj

za głośno

zapraszam

zaskakują

dźwięk

dźwięk

?

do czytania
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Prezenty dla
dziewczyn

Prezenty dla
graczy

Prezenty dla
chłopców

Dziewczynki w
wieku 4-8 lat
najczęściej
pragną lalki
Barbie lub
pluszowego
misia, a
nastolatki wolą
deskorolkę lub
wrotki.

     Prezenty na Święta Bożego        
 Narodzenia

                                 Damian Fatyga
6c

Chłopcy w
wieku 4-8 lat
najczęściej
marzą o
klockach lego.
Natomiast
nastoletni
chłopcy pod
choinką woleli-
by zobaczyć
nowy rower,

deskorolkę lub
komputer.
Raczej najmniej
oczekiwaną
rzeczą pod
choinką jest
książka. :(

Osoby grające
w gry, najczę-
ściej chłopcy w
wieku 11-16 lat,
pod choinką
chcieliby
zobaczyć
akcesoria do
grania, np:
myszkę

komputerową,
słuchawki,
podkładkę pod
myszkę lub
nowy pad do
konsoli. Droż-
sze prezenty dla
graczy to np:
komputer,
konsola. 

Na
zorganizowanie
Świąt Bożego
Narodzenia
wydaje się dużo
pieniędzy, na
przykład na
wieczerzę

wigilijną lub na
zakup choinki.
Jednak
zazwyczaj
największą
część pieniędzy
rodzice wydają
na prezenty

dla swoich
dzieci. Są trzy
rodzaje
prezentów dla
dzieci, prezenty
dla: chłopców,
dziewczynek i
prezenty dla
graczy.;)
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Wiele dzieci
zimą bardzo lubi
budować domki
ze śniegu i z
lodu.
Można w nich
siedzieć cały
dzień i są one
bardzo dobrą
skrytką,

gdy bawimy się
w chowanego.
Oprócz tego
przy budowie
takiego
lodowego
domku jest
przednia
zabawa!

    Nadchodzi zima, a to piękny, 
            bajkowy krajobraz
  Kasia Baster

  Ciekawostka

 Igloo - zimowy
 domek

 Wielka bitwa

Na Stadionie
Narodowym
Olivia Rybicka-
jedenastoletnia
łyżwiarka z
Polski pobiła
rekord świata
na najszybszy
piruet. 308
obrotów na
minutę!!!

Zima to według
niektórych
najpiękniejsza
pora roku. Ja
również tak
uważam, bo
świat wygląda
wtedy naprawdę

pięknie i
bajkowo. 
Zimą, jak każdy
wie, można
uprawiać wiele
ciekawych 
sportów, np.:
narciarstwo,

łyżwiarstwo,
snowboard,
saneczkarstwo,
narciarstwo
biegowe,
łyżwiarstwo
figurowe itp.
Każdy z tych

sportów jest
naprawdę
bardzo fajny.

Każde dziecko,
a nawet dorośli,
bardzo lubi bić
się na śnieżki. 
Kiedy tylko
spadnie śnieg,
wychodzimy na
pole, by rzucać
w siebie
śnieżkami.
Niektórzy, 

żeby bitwa była
jeszcze
ciekawsza,
dobierają się
bandy po obu
stronach. Wtedy
to wygląda jak
prawdziwa
bitwa, tyle że 
na śnieżki. 
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