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W tym numerze: nasza powieść, ciekawostki
o rekinach, Mikołaju i naszych idolach!

Ola pisze o swojej ulubionej
powieści: ,,Martynce".

.

ZA OKNEM MRÓZ, ZIMA TUŻ, TUŻ... 

A NA NASZYCH BUZIACH UŚMIECH I JUŻ!!!

Drodzy uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 63
redaktorzy Gazetki z
Uśmiechem życzą Wam
zdrowych, pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Znajdźcie czas dla swoich
bliskich, odłóżcie na tych
kilka dni telefony
komórkowe, zamknijcie
komputery, podarujcie
rodzinie swój CZAS.
Powiedzcie choć jedno

ciepłe słowo bliskim
osobom. Obdarujcie je
uśmiechem,
życzliwością, przyjaznym
gestem. Zapomnijcie o
troskach, które na co dzień
spędzają Wam sen z oczu,
niech w Waszych sercach
zagości niczym
niezmącona radość,
wynikająca z narodzin
Syna Bożego.

Zima zimie nie
równa

Taka zima to nie zima 
śniegu nie ma, mróz nie
trzyma, 
plac się zmienia w staw
dla żab, 
z dachów ciągle kap, kap,
kap. 

Rano deszcz, w południe
deszczyk 
i wieczorem pada jeszcze. 
W nocy nie przychodzi
mróz, 
słychać wody plusk,
plusk, plusk.

Już o zimie nie pamiętasz 
choć wskazuje ją
kalendarz (...)".

Internet
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SŁÓW KILKA O NAJWSPANIALSZYM CZŁOWIEKU NA ŚWIECIE!
Informacje opracowali: Kuba Joński i Doan Tien Bao

Św. Mikołaj jest ulubieńcem dzieci. On mieszka na biegunie północnym.
Święta Mikołajka to żona świętego Mikołaja.
Mikołajowi pomagają elfy, które pakują prezenty i je robią. Mikołaj kocha
wszystkie dzieci. 
My znamy Świętego Mikołaja, w Chinach wołają na niego Shengdan Laoren,
w Anglii Father Christmas, we Francji Pere Noel, na Hawajach Kanakaloka,
w Hiszpanii Los Reyes Magos, w Japonii Santa Kurohsu, w Rosji to Dziadek
Mróz, a na Węgrzech Karácsony Apó. Święty Mikołaj z Miry to grecki
biskup, żyjący w IV wieku w Azji Mniejszej. Jak przystało na prawdziwego
świętego, czynił cuda, pomagał potrzebującym, czasem kogoś też
wskrzesił. Z czasem stał się patronem dzieci, złodziei i lichwiarzy… Na
świecie jest ponad 2 miliardy dzieci (osób poniżej 18. roku życia), ale Św.
Mikołaj nie odwiedza m.in. małych muzułmanów, hindusów, buddystów czy
żydów. To zmniejsza liczbę dzieciaków o blisko 85 proc. do „zaledwie” 378
milionów. Ma też trochę więcej czasu niż 24 godziny. Zważywszy na strefy
czasowe i ruch obrotowy Ziemi, jego czas pracy wydłuża się do 31 godzin!
Kostaryka, Kolumbia i część Meksyku nie jest obsługiwana przez Mikołaja.
Zgodnie z tamtejszą tradycją osobą roznoszącą prezenty jest El Niño Jesus,
czyli Dzieciątko Jezus. Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka –
został spopularyzowany w 1930 roku przez koncern Coca-Cola.
http://zalajkowane.pl/10-ciekawostek-o-swietym-mikolaju/

.

.

Internet

Internet

http://www.edulandia.pl/edukacja/
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ALVARO SOLER

Alvaro urodził się w Barcelonie. Lubimy
go, dlatego że z jego piosenek można
się nauczyć hiszpańskiego. Jest młody,
zdolny i ma ambitne teksty!

Dawid Tarkowski i
Wiktor Nowak

.

Alvaro Soler stworzył
wiele piosenek
hiszpańskich. Na
przykład „Agosto’,
”Sofia’, „Volar"
„Kuantro’ El Mismo Sol
to nasz ulubiony
piosenkarz. I w
dodatku jest młody, ma
tylko 25 lat. 

.

SOFIA
Sueño cuando era
pequeño 
Sin preocupación en el
corazón 
Sigo viendo aquel
momento 
Se desvaneció,
desapareció
Ya no te creo, ya no te
deseo, eh oh
Solo te dejo, solo te
deseo, eh oh
Mira, Sofia
Sin tu mirada, sigo
Sin tu mirada, sigo

Dime Sofia, cómo te
mira
Dime cómo te mira,
dime
Sé que no, sé que no
Sé que solo, sé que ya
no soy oy oy oy
Mira, Sofia
Sin tu mirada, sigo
Sin tu mirada, Sofia
Dices que éramos
felices
Todo ya paso, todo ya
paso
Sé que te corte las
alas(...)

Utwór „Sofia” został
trzecim singlem
promującym płytę i
dotarł na szczyt
notowań w Polsce, we
Włoszech oraz w
Szwajcarii.

internet

Alvaro
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Moja ulubiona powieść! 

Moją ulubioną powieścią jest książka pod tytułem ,,Martynka". Tę
książkę napisała Wanda Chotomska. W powieści występują: koledzy i
koleżanki Martynki, mama Martynki, Martynka, pies Martynki, tata
Martynki i jej bracia. W książce główną postacią jest tytułowa Martynka.
Ta książka opowiada o przygodach dziewczynki, która ma na imię
Martynka. Bardzo ją lubię, jest ciekawą i mądrą bohaterką.
Ola Jaksa-Kwiatkowska

. Martnka



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 3 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazetka z uśmiechem!

NASZ IDOL 

.

Sou shibo nagrywa wiele gier.
Jest sławnym yutuberem. Nagrywał Farming symulator, Lola, gry online, Plants vs zombis, Pokemon, Sou shibo live i
czatuje z widzami podczas odcinka. Sou shibo to jego ksywka tak naprawdę ma na imię Jaś. Lubimy go, dlatego że
nagrywa dużo gier. W przyszłości  chcemy zostać youtuberami. Mamy nadzieję, że też go polubicie i dacie mu lika i
zasubskrybujecie go. 

Sou Shibo o sobie:
,,Dzięki rozwojowi kanału i swojej działalności regularnie mam kontakt z setkami swoich widzów. Społeczność, która
zebrała się wokół moich kanałów zawsze była dla mnie ważna. Odpisywanie na prawie wszystkie wysyłane do mnie
wiadomości czy wdawanie się w dyskusję w komentarzach pod filmem było i jest dla mnie naturalną rzeczą. Liczę, że w
przyszłości mimo zwiększającej się liczby widzów tego typu kontakt dalej będą możliwe do utrzymywania".
http://www.soushibo.pl/about/

Dawid Tarkowski i Maciek Mińckiewicz

sou shibo
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MINDARK

ZACHĘCAMY DO LEKTURY NASZEJ POWIEŚCI W ODCINKACH! W
KOLEJNYCH NUMERAH POJAWIĄ SIĘ DALSZE PRZYGODY NASZYCH
ODWAŻNYCH BOHATERÓW!

Kiedyś, w odległych czasach było sobie czterech graczy Minecraft i jeden
smoczek. Poznali się, kiedy grali sobie na skywars mega. Nazywali się:
Darkmin, Silktin, Marysia, Endekmen i smoczek nazywający się ,,dam, dam,
dam” Emno.
Nie myślcie sobie, że smoczek to taki smoczek do ssania – to taki mały
smok w zdrobnieniu.

Emno pierwszy raz widzi potwora.

Kiedy już poznali się bardzo dobrze, chcieli założyć własny serwer, który
miał się nazywać: Antycreper.
Ale w tej chwili zauważyli, że nie ma Emno.

Gdzie jest Emno? - zapytała Marysia.
Szukali po lasach, po górach, po łąkach, nad trzema rzekami. A wreszcie
Endekmen krzyknął:
- Nie szukaliśmy w kopalni!
I miał rację - biedny Emno uciekał przed zombi  i schował się w dziurze
wielkości 1 blok na 1 blok. Był bardzo strachliwym smoczkiem.
Silktin pobiegła skopać drewno i zrobić
miecz, a pozostali mieli czuwać. Jedną minutę później, przyszła z czterema
mieczami w rękach. A Darkmin szepnął:
- Co ty tam robiłaś? I czemu masz cztery miecze? Marysia powiedziała:
- Nie kłócicie się.
- Dobra idziemy zabić potwora – powiedział Endekmen.

I poszli. Kiedy już znaleźli potwora, zobaczyli, że jest tam ich więcej. Jeden
chciał się wepchnąć do tej dziury, gdzie schował się Emno, ale nie udało się
mu. Trzech czuwało nad nim. Uff, całe szczęście, że nie dosięgnął Emno –
mówiła, trzęsąc się Marysia.
A Endekmen zawołał:
- Idziemy!

I wtedy zaczęła się bitwa 4 na 4. Emno bardzo się przestraszył i zamknął
oczy na minutę, a kiedy otworzył było już po bitwie. I tak przyjaciele uratowali
Emno.
Marysia krzyknęła z radości
Hura - uratowaliśmy Emno !!!

SZYMON KURZAWA I TOMASZ URAM 

.

.

.

.
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SPRZĘT YOUTUBE'RSKI ORAZ
UNDERTALE !

Hej!!! Dziś opowiem wam o super grze pod tytułem: Undertale.
„Undertale” to bardzo fajna gra. W grze musimy wcielić się w chłopca o
imieniu Chara. jego imię to tak naprawdę skrót od charakter. Gra jest
autorstwa Tobyego Foxa. Nasza postać wygląda tak jak na zdjęciu poniżej:
Więcej ciekawostek już w następnym numerze!

Filip Grygiel

KILKA SŁÓW O SPRZĘCIE YOUTUBERSKIM

Kamerka youtuberska służy do nagrywania siebie, jest bardzo przydatna.
Jak się jej nie ma, to trzeba nagrywać tabletem albo komórką. Gdy
nagrywasz komórką, to obraz się może rozmazać. Kolejny sprzęt to
mikrofon youtuberski, który spełnia taką samą funkcję jak zwykły mikrofon,
czyli do wzmacniania dźwięku. Słuchawki z mikrofonem służą do lepszego
dźwięczenia.
Żeby być Dodaj do słownika trzeba mieć też konto na YouTube, życzę Wam
żebyście zostali kiedyś sławnymi youtuberami!

Wiktor Nowak i Dawid Tarkowski

.

. .

Filip G.

SPRZĘT mikrofon
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KOPALNIA WIEDZY Pytania naszych kolegów:

1. Kiedy powstał Minecraft?

Minecraft powstał w 17.05.2009 r.

2. Dlaczego misie są białe? 
Miś polarny ma białe futro, ponieważ jest przystosowany do
warunków środowiska, w którym żyje. Niedźwiedzie polarne
żyją w najzimniejszych rejonach świata, jak Biegun Północny,
Syberia, Północna Kanada, gdzie głównym krajobrazem są
lodowce pokryte śniegiem. Białe ubarwienie umożliwia
niedźwiedziowi dobry kamuflaż – trudno jest zauważyć białego
niedźwiedzia pośród białego śniegu.
 
Pomóżcie nam, bo nie mamy więcej pytań...
O….
Mam
3. Pytanie:
Kim jest tak naprawdę creper?

Creper to tak naprawdę świnia bez przednich nóg :)
Szymon Kurzawa i Tomek Uram

.

.

creeper

miś
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tańczymy

kl. III a

klasa I c

malujemy aniołki
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kl. III a

efekt ciężkiej pracy

modele z papieru

kółko modelarskie
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CIEKAWOSTKI ZEBRANE PRZEZ
WIKOTRA SOKOŁOWSKIEGO

.

.

1. Rekiny znajdują się u szczytu łańcucha pokarmowego; nie boją się
niczego ani nikogo.
2. Mniej więcej 2/3 ataków na ludzi odbywa się w wodzie nie głębszej niż
dwa metry.
3. Tak jak większość drapieżników, rekiny wolą atakować swoje ofiary
niespodziewanie i z ukrycia - większość tych, którzy przeżyli taki atak, nie
widziało nadpływającego rekina.
4. Rekiny zwykły być nazywane „pływającymi nosami”, ponieważ mają
świetnie rozwinięty zmysł węchu - niektóre potrafią wyczuć kroplę krwi
spośród 100 milionów kropel wody.
5. Rekiny mają bardzo czuły słuch – niektóre słyszą swoją ofiarę z
odległości niemal kilometra.
6. Mają świetny wzrok: ze względu na bardzo szeroki rozstaw oczu oraz
nieustanny ruch głową na boki, rekiny posiadają niemal 360-stopniowy ogląd
otoczenia.
7. Większość rekinów ma w szczęce od 5 do 15 rzędów zębów - bywają
osobniki, które posiadają jednocześnie prawie 3.000 zębów,  a przez całe
życie mają ich nawet do 30.000!
8. Kiedy przedni ząb rekina łamie się lub wypada, nowy przesuwa się do
przedniego rzędu nawet w ciągu jednego dnia.
9. Rekiny potrafią wytworzyć nacisk rzędu 20.000 kilogramów na centymetr
kwadratowy. (źródło Internet).

Kalkulator – niewielkich rozmiarów, przenośne (najczęściej kieszonkowe)
elektroniczne urządzenie liczące (początkowo mechaniczne), służące do
wykonywania obliczeń matematycznych. Dawniej zdolne do wykonywania
jedynie podstawowych operacji arytmetycznych. Obecnie bardziej
zaawansowane urządzenia umożliwiają pisanie programów, wykonywanie
operacji algebraicznych, na funkcjach matematycznych oraz graficzną
prezentację wykresów funkcji – a tym samym coraz bardziej upodobniają się
do komputerów. Kalkulator jednak różni się od komputera okrojonymi
możliwościami i interfejsem zoptymalizowanym pod kątem obliczeń
interaktywnych, a nie programowania. (źródło Wikipedia).

Bardzo lubię rekiny, bo są niebezpieczne i wzbudzają strach. Uważam
również, że kalkulatory są przydatnym wynalazkiem, dlatego chciałem się z
wami podzielić ciekawostkami na ich temat.
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