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Z Nowym Rokiem,
nowe informacje . . .
zapraszamy. 

  Czytanie nas 
              popłaca ;)

Jeszcze więcej prze-
żyć w nowym roku 

:)

nowe

Choć minęło już
jedno półrocze . . .
my uczniowie dalej
musimy się starać.
Nieraz lekcje mogą
wydawać nam się
nudne, ale po to
właśnie jest Kropek.
Z każdą kolejną
przerwą,
zapraszamy do
czytania naszej
gazetki. Dowiecie
się z niej wielu
niesamowitych
rzeczy. 

Gazetki w sumie
nie trzeba bronić . .
jej artykuły same
się obronią. Z
każdym następnym
wydaniem mam
coraz to nowsze
pomysły. To
właśnie nimi
chcemy się z wami
podzielić. 
1. DIY:
ŚWIĄTECZNE
OZDOBY - Autor:
Kaja Łuczak. 
2.Mitologia
nordycka - 

najważniejsze
informacje #1  -
Autor: Anna Maria
Łukasik.
3. Elo - Autor:
Weronika
Kowalska.
4.Ciekawostki z
życia sławnych
ludzi cz. 2 Malarze
C.D - Autor:
Amelka Marcyzak.
5.Gry
komputerowe #1
Don't Starve

- Autor: Maja
Sroczyńska. 
I wiele, wiele
innych. Zapraszam
do czytania na
bieżąco. Miłego
czytania i nauki w
klasach.

ŻYCZENIA: 
Z nowym rokiem,
nowymi lekcjami,
nowymi kolegami i
koleżankami, z
nowymi ocenami . .
składamy wam,
Drodzy Czytelnicy:
wszystkiego
najlepszego,
spełnienia marzeń
(tych realnych i
nierealnych), mało
wrogów i
przykrości,

ciekawych lekcji i
pozytywnego
spojrzenia na
niektórych
nauczycieli,
samych dobrych
ocen w szkole i
dużo, Dużo, DUŻO
ZDROWIA - bo to
na ten okres jest
najważniejsze. 

:)
Anna Maria Łukasik

:)

. . .
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Midgardka: Anna
Maria Łukasik

     . . .

Drzewo 
        Yggdrasil

Mitologia
nordycka –
mitologia ludów
krajów skandy-
nawskich: Danii,
Szwecji,
Norwegii,
Islandii i Wysp
Owczych. 

Mitologia nordycka -
najważniejsze
informacje #1

W tej mitologii
występuje
drzewo
życia Yggdrasil,
Drzewo to łączy
9 światów :
1. Asgard:
siedziba Asów.

2. Wanaheim:
siedziba
Wanów.
3. Alfheim:
siedziba elfów.
4. Muspelheim:
kraina ognia,

ognistych
olbrzymów.
5. Helheim:
kraina
zmarłych.
6. Niflheim:
świat lodu,
mgły, zimna.

7.Svartalfheim:
kraina 
mrocznych 

elfów.

drzewo

potocznie drzewo
8. Juntunnheim:
kraina lodowych
olbrzymów.
9. Midgard:
świat środka,
kraina ludzi.

Pień tego
drzewa opiera
się na trzech

korzeniach, z
których jeden
przechodzi
przez Asgard,
drugi przez
Midgard, a trzeci
przez Hel.

Po drzewie (a
więc między
światami)
poruszał się
przenoszący
wieści
posłaniec,
którym była
wiewiórka o
imieniu Ratos.

Na szczycie
siedział orzeł
(na którego
czole siedzi
jastrząb), który
swoim ruchem
skrzydeł
powoduje wiatr
w innych
światach. 

wiewiórka

:)

nie

yggdrasil

nieskączoności

:)

:)

istnieje

https://pl.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil
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Leonardo Da
Vinci

... impresjonista

Claude Monet...

5. Jego prace
naukowe daleko
wyprzedzały
wyobraźnie
współczesnych
ludzi i
uczonych.
Wyprzedzał
swoją epokę o
około 400 lat.

1.Leonardo był
wegetarianinem,
co było dość
niespotykane w
XV wieku. 
2. Potrafił
żonglować.
Nauczył

się tego, by
ćwiczyć mózg.
3. Leonardo
miał w sumie 17
przyrodnich
braci i sióstr z
małżeństw
swoich

rodziców. Sam
był jedynym
wspólnym
dzieckiem  Ser
Piero da Vinci i 
Cateriny.
4. W swoich
notatnikach

 pisał od prawej
do lewej strony
czyli w
lustrzanym
odbiciu. 
5. Leonardo
kochał
zwierzęta.

1. Claude Monet
zmarł  na raka
płuc w Giverny
(Francja).
2. Nie znosił
szkoły i często
wagarował, na
lekcjach.
Natomiast
uwielbiał

rysować
karykatury
nauczycieli.
Później
wykonywał
obrazki już na
zamówienie.
Tworzył też
karykatury
znanych osób.

3. Claude Monet
cierpiał na
choroby
siatkówki,
zaćmę, znaną
chorobę oczu.
4. Rodzice
malarza chcieli,
aby chłopak

odziedziczył
sklep, ale on
wybrał studia
malarskie, które
opłaciła mu jego
ciotka.
5. Poznał wielu
sławnych
artystów

np. Camille’a
Pisarra.

 Ciekawostki z życia sławnych ludzi  
 cz. 2 Malarze C.D
                          Amelia Marcyzak
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...............................

W tym artykule
opowiem Wam
trochę o psach
"Elo". Mają
bardzo ciekawą
nazwę, prawda?

                           Elo   
   
               Weronika Kowalska

Rasę Elo
utworzył
niemiecki
hodowca
bobtaili
(owczarek
staroangielski),
Heinz Szobries.

Dzięki rasom
psów: bobtile,
chow chow oraz
eurasiery
powstały psy o
nazwie
Elo. Hodowla
psów

wystartowała
stosunkowo nie-
dawno ( w 1987
roku) jest ona
nieustabilizowana.
Postanowiono
także zrobić
mniejszą

odmianę Elo,
dzięki
skrzyżowaniu
pekińczyka,
szpica małego i
elo.

     Wygląd

W przedziale
kolejowym
siedzi
mężczyzna.
Wsiada kobieta
z psem. Pies
szaleje, skacze
na mężczyznę. 
Facet krzyczy:

 - Proszę zabrać
tego psa!
Przeskoczyły
na mnie
wszystkie jego
pchły!
Kobieta mówi:
 - Azor, do nogi!
Ten pan

ma pchły!

  Kawał o psach

Rasa elo może
osiągnąć od 48-
60 centymetrów
wzrostu
(normalnej
wielkości), a
odmiana
miniaturowa od
35-45
centymetrów. Obecnie
można wyróżnić

cztery warianty
rasy elo:
krótkowłosy,
szorstkowłosy,
odmiana
miniaturowa-
krótkowłosa,
odmiana
miniaturowa-

szorstkowłosa. 
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 Wiktoria Janik

Inny Dom
Strachów

W Krakowie
znajdują się
ogólnie dwa
domy strachów.
Jeden już
znacie,ale w
następnej mojej
gazetce
poznacie
drugi.Jeśli

ktoś ma mocne
nerwy, polecam
się tam wybrać.

Informacje
ogólne

W tej gazetce
napiszę wam o
Lost Souls
Alley, czyli
domu
strachów,który
znajduje się w
Krakowie  
przy
ul.Floriańskiej 6.

Lost Souls Alley
znajduje się
przy
ul.Floriańskiej 6
na pierwszym
piętrze.Osoby,
które nie
ukończyły 14
lat, nie mogą
tam
wchodzić,chyba

że jest z nimi
opiekun.   Grupa
może liczyć
minimalnie dwie
osoby, a
maksymalnie
sześć osób.

Do domu
strachów nie
mogą wchodzić
osoby,
które:mają
nadciśnienie,są
chore na
serce,chorują

na padaczkę,
mają
klaustrofobię,boją
się ciemności
oraz kobiety w
ciąży.Zawsze
trzeba trzymać
się grupy.W

Lost Souls Alley
jest zakaz
dotykania
aktorów. Jeżeli
ktoś złamie ten
przepis,
zostanie
usunięty

z lokalu.Nie
trzeba się tam
spieszyć,można
wszystko
spokojnie
obejrzeć.

  Lost Souls Alley
      Dom Strachów
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                 Królewna Śnieżka  Zuzanna Śliwa

  Julia Roberts

  Lily Colins

Królewna
Śnieżka to
amerykański
film przygodowy
oparty na baśni
braci Grimm.
Świetna:
pasjonująca i
zabawna
historia!

Data premiery w
Polsce - 16
marca 2012 rok.
Reżyseria -
Tarsem Singh.
Operator -
Brendan Galvin.
Autor muzyki -
Alan Menken.
Kostiumy - Eiko
Ishioka.

W rolach
głównych - Lily
Colins, Julia
Roberts, Armie
Hammer,
Nathan Lane,
Sean Bean i 
Mark Povineli.

Śnieżka kończy
18 lat i zaczyna
się interesować
sytuacją w
królestwie,
którym po
śmierci jej ojca
despotycznie

rządzi królowa,
jej macocha.
Śnieżka
zamierza
odzyskać tron,
dlatego królowa
pozbywa się jej
z zamku.

Tymczasem na
zamku pojawia
się młody i
majętny książę
Alcott z
Walencji,
którego królowa
zamierza

uwieść za
pomocą czarnej
magii i
poślubić...

W pozostałych
rolach : 
- Joe Gnoffo -
gryz
- Danny
Woodburn -
Grimm
- Sebastian
Saraceno - Wilk
- Martin Kiebba

- Rzeźnik 
- Ronald Lee
Clark -
Chuckles
- Robert Emms
- Charles
Renbock.
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 Ola Gołębiowska

 Jakie stoki już
 działają?

 Gdzie warto
 pojechać?

Na zdjęciu obok
widać stok
narciarski w
Czarnej Górze
 (Koziniec).Ja
jeździłam tam
kilka razy i jest
naprawdę fajnie.

                      Ferie zimowe                 
 
                    

 Są tacy ludzie,
którzy
wyjeżdżają    na
ferie np. w  
 góry i są też    
 tacy, co      
 spędzają ferie  
 zimowe

w  
 domu.Obydwa
 sposoby są
 dobre. Można
 siedzieć  w
 domu i nic nie
 robić, całe ferie
 spędzić przed

   komputerem,a
 można też
 wyjść na
 spacer np.na
 Rynek Główny
 i pooglądać
występy innych
ludzi.Gdy

zamierzamy
wyjechać z
miasta np.w
góry, na narty,
to też jest
fajnie. 

-Jaworzyna
Krynicka
-Kotelnica
Białczańska
-Wierchomia
-Antałówka
-Białka
Tatrzańska
-Bukowina
Tatrzańska

-Małe-Ciche
-Chabówka
-Koziniec[W
Czarnej Górze]
-Jaworki
-Jurgów
-Kluszkowce
-Podstolice
-Witów Ski
-Siepraw Ski

 Jeżeli mamy  
 w planie
 pojeździć na
 nartach, to
 oczywiście
 wybieramy się  
 w góry.Stoków
 narciarskich w
 Polsce jest
 naprawdę
 dużo.Jeżeli

 mam jakiś
 polecić, to stok
 w Białce
 Tatrzańskiej.Ja
 jeździłam też w
 Czarnej
 Górze.Można
 też pojechać
 na Słowację.
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 Maja Sroczyńska

  Fabuła C.D.

         Fabuła

Postacie:
1.Wilson
2.Willow
3. Wolfgang
4. Wendy
5. WX-78
6. Wickerbottom
7. Woodie
8. Wes
9. Maxwell

Don't Starve to
przygodowa gra
akcji z
rysunkową
grafiką. Jej
premiera odbyła
się 23 kwietnia
2013 roku.

Akcja gry toczy
się w fikcyjnym,
pełnym
zagrożeń
świecie dzikiej
przyrody, nauki
i magii. Celem
jest przetrwanie

jak najdłużej,
unikając cienia i
potworów, które
się w nim kryją.
Gracz może
wytwarzać
przedmioty z
materiałów, zbierając

je, kopiąc lub
ścinając i
polując na
potwory lub
zwierzęta. 

Wilson
rozpoczyna
budowę
tajemniczej
maszyny na
podstawie
wiedzy podanej
przez demona.
Po ukończeniu
pracy słyszy
słowa Maxwella 

"Zrób to!", po
czym
uruchamia
swoje dzieło. 

Maszyna
zaczyna rosnąć
i nabierać
kształtu,
przedstawiając
twarz Maxwella,
a potem
demoniczne
ręce pojawiają
się z podłogi

i wciągają
Wilsona do
tajemniczego,
pełnego
niebezpie
czeństw, świata
dzikiej przyrody

             Gry komputerowe #1

                     Don't Starve
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       DIY: ŚWIĄTECZNE OZDOBY
 Kaja Łuczak

JAK JE ZROBIĆ?

 GIRLANDY

Święta Bożego
Narodzenia to
czas, w którym
towarzyszom
nam przeróżne
ozdoby
świąteczne.
Można je kupić
w sklepie lub
zrobić samemu.

Najpopularniej
szymi,
świątecznymi
pomysłami na
girlandy jest
girlanda z
kubeczków,
szyszek i
bombek.
Napiszę tylko

o tej pierwszej...
otóż potrzebny
jest do niej:
- biały sznur
- plastikowe
kubki
-lampki na
choinkę
-papier ozdobny

Do wykonania
girlandy z
plastikowych
kubeczków są
potrzebne
wyżej
wymienione
materiały. Teraz
wystarczy

zawiesić kubki
na sznurku,
obkleić je
papierem
ozdobnym,a  na
końcu wsadzić
do nich lampki
choinkowe. I
gotowe!

Inne pomysły
na świąteczne
DIY:
-gałązka z
ozdobami
- serce z
szyszek

-świecznik w
szklanym słoiku
-słoik w
sweterku
- butelkowe i
doniczkowe
świeczniki

- koralowy
łańcuch
choinkowy
-drewniane
bombki

Jeśli chodzi

o potrzebne
materiały i
sposób
wykonania, to
właśnie te
informacje
znajdziecie

na stronie
internetowej 
simplife.pl
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