
Kropek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 158
ul. Strąkowa 3a
30-410, Kraków

Numer 35 01/17

 Autorzy artykułów:
          klasa 6c

   Wygrywamy            
            fajnością :D

Wszystko ma dobre strony,
ale najwięcej dobrych stron
          ma ta gazetka :)

źródło:

Po dłuższej
przerwie wracamy
z kolejnymi
ciekawymi i
''świeżymi''
tematami. Z
każdym kolejnym
miesiącem staramy
się wybrać te
najfajniejsze
rzeczy, które was
zainteresują i
sprawią, że miło
spędzicie czas
między lekcjami.
Teraz zamierzamy
się tym podzielić.   .

W naszych
artykułach każdy
znajdzie coś dla
siebie. Piszemy
tutaj o szkolnych
zainteresowaniach.
Grach - ,,Aplikacja
96%'' autorstwa
Magdaleny Zięby.
Aktorach i filmach -
,,Ciekawostki  z
 życia sławnych
ludzi cz.3 Aktorzy''
autorstwa Amelki
Marcyzak. 

Horror i przygoda -
,,Fear Factory -
Dom Strachów''
autor: Wiktoria
Janik.
Zwierzęta -
,,~PINCZER
MINIATUROWY~''
autorstwa Weroniki
Kowalskiej i
,,Leniwiec
Trójpalczasty'' - Mai
Różańskiej.
Moda i styl - ,,DIY
NA WIOSNĘ''

i ,,MODNE
AKCESORIA DO
POKOJU''
autorstwa Gosi
Kościelny i Kai
Łuczak.
Mamy też tematy,
które dotykają bądź
mogą dotknąć
każdego np.
,,Uzależnienie od
telefonu'' - Damian
Fatyga,
,,Przezwiska i
ksywki szkolne''

- Anna Maria
Łukasik.

W tym artykule
pozdrawiamy
wszystkich
naszych
czytelników.
Jesteśmy
bardzo
uradowani tym,
że nas
czytacie.
Zaczynaliśmy
od zwykłych
krótkich

opowiadań . . .
teraz mamy tę
przyjemność,
by pisać
artykuły o was
i o szkole.
Dziękujemy, że
z nami
jesteście
( ͡° �ʖ ͡°).

www.riverlorian.com

.
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Magdalena Zięba

Jak je się
kupuje?

Na czym polega?

96% po polsku
to quiz
zawierający
ciekawe
zagadki i
pytania, na
które musisz
znaleźć
odpowiedź.To
niełatwe.

              
                    Aplikacja - 96%

Aplikacja ta jest
bardzo łatwa do
zrozumienia.
Pojawia się
pytanie, a ty w
kwadracikach
musisz napisać
odpowiedź.Cza-
sem pytania są
naprawdę
trudne.Jeżeli

nie wiesz, jak
odpowiedzieć na
pytanie,
wystarczy
nacisnąć znak
zapytania, a
wtedy podają ci
po
literkach.Nieste-
ty podpowiedzi
kupuje się.

Na szczęście
nie kupuje się
nie za
prawdziwe
pieniądze, tylko
za te w grze.
Zdobywa się je,
jak ktoś poda
dobrą
odpowiedź.Wte-

dy dostaje się
10 zł, a 10zł
wystarcza
niestety tylko na
jedną literkę z
podpowiadania.
Pieniądze
zdobyć można
także oglądając
reklamę.

Jakie mogą być
pytania? Np.
Znane rasy
psów lub
wymień polskie
potrawy, znane
nazwiska
itp.Czasem

pytania są
naprawdę
trudne. Na
szczęście,
 jak już
naprawdę nie
wiecie, jak
odpowiedzieć,

można też
sprawdzić
odpowiedzi w
internecie. Wy-
starczy wpisać
"96% świat np.3
(zależy, w jakim
już jesteście) .

+

*

+ +

*

+
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   Przezwiska  i
ksywki  szkolne :)

Autor: Ania Maria
        Łukasik

  Czym się        
           różnią?

Od czego          
 powstają?

Z przezwiskami
i ksywkami
szkolnymi
spotykamy się
bardzo często,
gdyż skracają
one czas
wypowiedzi i są
zabawne. 

.

..

Przezwiska i
ksywki
powstają w
bardzo różny
sposób i z wielu
powodów.
Niektóre
utrzymują

się przez kilka
dni, a niektóre
przez parę lat.
Są przezwiska/
ksywki, które
powstają, aby
kogoś określić
np. bogaczka,
smerfetka,mała

itd. Inne z kolei
powstały przez
przypadek np.
poprzez
pomyłkę
nauczyciela w
zapisaniu
nazwiska np.
Janoszek - 

Jałoszek.
Niektóre od
nazwiska np.
Kacper Biel
-Bielu lub Biały

Niektóre sami
sobie nadajemy
(prosimy, aby
ktoś nas tak
nazywał) np.
Ambar
(dziewczyna z
serialu).
Czasami
powstają one
całkowicie przez

przypadek np.
Jędruś. A
niektóre za
dzieciństwa jak
np. Dudu i Fifi.
To są te
najczęstsze
powody
tworzenia
przezwisk. :)

Ksywka - ma
miły charakter.
Przezwisko -
obraźliwy.
 Pamiętajmy o
tym, aby ich nie
mylić i nadawać
tylko ksywki ;)
Upewnijmy się
więc zawsze,

czy to ''imię'' nie
sprawia komuś
przykrości, gdyż
najfajniej jest,
gdy ksywka
podoba się
wszystkim, a
nie tylko tobie. :)

nasza

:)

.

..

szkoła

uczniowie



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 35 02/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKropek

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

W tej gazetce
opowiem Wam
trochę o
pinczerach
miniaturowych.
Miłego czytania!

Rasa pinczer
miniaturowy
została
wyhodowana w
Niemczech.
Dotrzymują one
towarzystwa
oraz są psami

stróżującymi.
Jest to jedna z
najmniejszych
ras psa
domowego. Te
psy pochodzą z
rodziny
terierów,

ale stanowią
odmienną rasę.
Kiedyś służyły
także jako
szczurołapy, ale
dzisiaj
dotrzymują

człowiekowi
tylko
towarzystwa.
Oficjalnie
przyjęto tę rasę
w Niemczech w
1870 roku.

Pinczer
miniaturowy jest
zbudowany
proporcjonalnie.
Ma wysoko
osadzone,
stojące uszy lub
załamane w
kształcie litery
"V". Ogon także
wysoko

osadzony. Rasa
ta posiada
krótką, twardą
sierść. Umasz-
czenie czarne
lub czekoladowe
z rudymi
znaczeniami.

Pinczery
miniaturowe są
psami o żywym
temperamencie;
są odważne,
bystre i
spostrzegawczeLubą
spacery. Mają
silny instynkt
łowiecki

oraz stróżujący.
Przywiązują się
do jednego lub
dwóch członków
rodziny. Są
nieufne dla
obcych.
Czasami są
szczekliwe.

       ~PINCZER MINIATUROWY~
          Weronika Kowalska 6c

     ~WYGLĄD~

~ZACHOWANIE I
CHARAKTER~
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   Wiktoria Janik

   Regulamin cd.

Osobom
cierpiącym na
klaustrofobię,
arachnofobię,
lęk przed
ciemnością,
epilepsję,
wrażliwym na
szybko
zmieniające

się natężenie
światła nie
zaleca się
wchodzić na
pokaz.

      Regulamin

W tym artykule
opowiem wam
co nieco o
drugim domu
strachów,który
znajduje się w
Krakowie przy
ul.Westerplatte.
 

          Fear Factory
             
               DOM STRACHÓW

Dzieci przed
ukończeniem
14-go roku życia
mogą
przebywać na
terenie obiektu
tylko z
rodzicem.
Kobiety w ciąży
i osoby z
pogorszonym

stanem zdrowia
nie powinny
wchodzić na
teren
obiektu,chyba
że na własną
odpowiedzial-
ność.

Jeśli jesteś
osobą o
mocnych
nerwach,
niczego się nie
boisz i nie
lękasz, bardzo

polecam Ci ten
dom strachów.Z
tego, co
czytałam na
internecie,
wiem, że jest
tam bardzo
fajnie(strasznie).

Niestety nie
przekonałam
się o tym na
własnej
skórze,ale
bardzo bym
chciała.Dodam
jeszcze, że są 

dwie wersje
pokazowe.
Pierwsza to
podstawowa,
HARD to wersja
numer dwa.

Źródło:fearfactory.com.pl

Źródło:fearfactory.com.pl

Źródło:cda.pl

Źródło;tripadvisor.ie
Źródło:scareme.pl
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Leniwiec
Trójpalczasty

Maja Różańska

 Młode leniwce:

 Tryb życia:

Leniwiec, jak
sama nazwa
mówi, jest
zwierzęciem
bardzo leniwym
(względnie
powolnym -
przejdzie ok.
7m/min).

Leniwiec
trójpalczasty
prowadzi nocny
tryb życia.W
dzień można go
zobaczyć
nieruchomo
wiszącego na
drzewie.Jest
samotnikiem.
(na jedno

drzewo ok.16m
potrafi się
wspiąć w
przeciągu 8-10
minut). Nigdy
nie schodzi na
ziemię.
Występuje w
Ameryce
Południowej.

Leniwce żywią
się liśćmi,
gałązkami i
owocami (zlizują
krople rosy z
liści). Ciąża u
leniwca trwa od
120 do180 dni.
Zwykle rodzi się
tylko jedno

młode. Po
urodzeniu młody
leniwiec
wchodzi na
grzbiet matki i
siedzi tam pięć
miesięcy. 

Przednie łapy
leniwca są
krótsze od
tylnych. Z łap
wyrastają tylko
trzy długie,
zakrzywione
pazury, którymi 

chwyta się
gałęzi. Ma
dziewięć
kręgów
szyjnych.
Posiada bardzo
wyczulony
węch. Ma krótki

ogon, ok. 4 cm.
Futro leniwca
jest
dwuwarstwowe.
Zewnętrzna
warstwa jest
pokryta mchem
i glonami,

co znacznie
ułatwia 
maskowanie.
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   MODNE AKCESORIA DO POKOJU

Kaja Łuczak

W tej gazetce
przedstawię
Wam parę
modnych
akcesoriów do
pokoju i oprócz
tego wyjaśnię,
czym naprawdę
jest dla nas
nasz pokój.

Nasz pokój to
pomieszczenie,
w którym
przebywamy
najczęściej.
Chcemy, aby
było nam w nim
miło i przytulnie,
więc ozdabiamy
go
najróżniejszymi

dodatkami.
Sprawiają one,
że to miejsce
wygląda
oryginalnie,a  co
najważniejsze
możemy w nim
wyrazić siebie.

 Nasz pokój -
 nasz świat 

    Cotton Balls 
Cotton balls (po
polsku:
bawełniane
kulki), to
popularny
sposób na
ozdobę
dekoracyjną i
zarazem
element

oświetleniowy.
Tak jak
większość
podobnych
akcesoriów
można je kupić
w sklepach
internetowych
typu allegro.pl 

Przedstawię
Wam teraz inne
młodzieżowe
dodatki, które
mogłyby się
znaleźć w
Waszych
pokojach:

1)Tiulowe,
pastelowe
pompony ładnie
wykończą
Wasze puste
ściany.
2)Zdjęcia na
sznurku, które 

możesz 
zrobić samemu.
3)Poduszki z 
napisami, które
ubarwią Wasze
łóżko.
Wszystkie

te rzeczy
znajdziecie na 

zdjęciach
poniżej :)

Źródła: Grafika Google



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 35 02/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKropek

              DIY NA WIOSNĘ
Gosia Kościelny

      Materiały

 Ozdoby potrafią
 wiele zmienić

W tej gazetce
pokażę wam
DIY na wiosnę,
czyli ozdoby
zrobione
ręcznie, które
udekorują wasz
pokój lub inne
pomieszczenia
w domu.

Źródło:
Myhome.pl

Pierwszym DIY,
które chcę wam
pokazać, jest
proste i
pożyteczne-
doniczka. Do jej
wykonania

potrzebujecie
butelki i farb.
Najpierw
odcinacie dolną
część butelki i
markerem
rysujecie wzór.
Następnie

malujecie i
zostawiacie do
wyschnięcia.
Kolejnym DIY
jest wazon na
wiosenne
kwiaty. Żeby

go wykonać,
potrzebujecie
patyków, kleju
oraz
plastikowego
kubka. 

Źródło: blogspot.com

Następnym DIY
jest wieniec na
drzwi. Jest on
trochę
trudniejszy do
wykonania.
Najpierw trzeba
zapleść w siebie
gałązki
(sztuczne
kupione

w sklepie lub
zebrane) tak, by
powstało koło.
Następnie
wpleść w nie
kwiatki albo inne
ozdoby. Na
koniec przykleić
sznureczek, by
powiesić
 wieniec. 

Źródło: ,,Pod żółtą różą"

Źródło: widoczki.com

Materiały do
wykonania tych
rzeczy możecie
znaleźć w
dobrych
sklepach
papierniczych
lub u siebie w
domu. Lecz ja
wypiszę

wam kilka
polecanych
sklepów
plastycznych w
Krakowie:
- ,,ARTMA"
- ,,Szał dla
plastyków"
- ,,tuluz.pl"
 

Źródło: Zszywka.pl



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 35 02/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kropek

     Tom Cruise

  Marlon Brando

  Clint Eastwood

4.Odrzucił rolę
Prefontaine'a w
filmie "Przed
metą",
twierdząc, że
jest do niej za
stary.
Ostateczne
otrzymał  ją Billy
Crudup.

1.W młodości
Tom Criuse
uczęsz�czał do
se�mi�na�rium
fran�cisz�ka�nów
w Cin�cin�na�ti i
chciał zostać
ka�to�lic�kim
księ�dzem. 

2.Przygotowu
jąc się do roli w
"Ostatnim
samuraju",
przeszedł
ośmiomiesię -
czny program

treningowy i
zgłębiał tajniki
Bushido i reguły
życia
samurajów.
3.Odrzucił
tytułową rolę

w filmie ''
Edward
Nożycoręki ''.
 Ostatecznie
angaż dostał
Johnny Depp.

1. Role nie
przyniosły mu
uznania.
Wszyst�kie naj�‐
waż�niej�sze
nagrody - trzy
Złote Globy i
cztery Oscary -
zdobył jako
reżyser i pro�‐
du�cent.

2. Clint
Eastwood,
odbierając
pierwszego
Oskara, miał aż
74 lata.

1. Marlon
Brandon nie
 przyjął Oskara
w roku 1973,
ponieważ
rozpoczął
protest przeciw
dyskryminacji
Indian. Zamiast

Marlona, na
scenę wyszła
młoda In�dian�‐
ka, która wy�ja�‐
śni�ła, iż jest to
oznaka protestu
m.in.. przeciw
fał�szy�we�mu

przed�sta�wia�‐
niu Indian w
we�ster�nach.

 Ciekawostki  z  życia sławnych ludzi
 cz.3 Aktorzy
                               Amelia Marcyzak
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Telefony na
przerwach

Facebook w
szkole

SMS'y i granie na
lekcji

Wiele uczniów
w szkole na
przerwach
zamiast
rozmawiać ze
sobą, gra na
telefonach,
ogląda YouTube
i przegląda
Facebooka.

      Uzależnienie od telefonów

                                Damian Fatyga
6c

Uzależnienie –
to nabyty stan  
zaburzenia
zdrowia
psychicznego
albo
psychicznego i
fizycznego

, który
charakteryzuje
się okresowym
lub stałym
przymusem
wykonywania
określonej
czynności

lub zażywania
psychoaktywnej
substancji
chemicznej.

Często zdarza
się, że podczas
lekcji uczniowie
używają
telefonów,
zamiast się
uczyć.
Potajemnie pod
ławką grają na
telefonach,
przeglądają

Facebooka,
Skype'a,
Steam'a, a
nawet oglądają
YouTube i robią
to bez zgody
nauczyciela.
Jeśli nauczyciel
to zobaczy,
może odebrać
taki telefon.

Często wielu
uczniów robi
sobie selfie na
przerwach i na
lekcjach, a
później wrzucają
je na
Facebook'a. W
czasie lekcji
uczniowie

uzależnieni
często dodają
posty na
swojego
ukochanego
Facebooka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_psychoaktywna
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 Stroje
 karnawałowe

Organizacja
dyskoteki

Konkurs na
najlepszy strój 

Na dyskotece
nie zabrakło
ciekawych
strojów.
Wszystkie były
starannie
przygotowane
oraz bardzo
pomysłowe.

23 lutego 2017r.
holu głównym
naszej szkoły
odbyła się
dyskoteka
karnawałowa.
Przybyło na nią
wiele uczniów w
różnych 

przebraniach.
Stroje były
bardzo
pomysłowe
oraz ciekawe.
Jak się okazało,
niektórzy

nauczyciele
także
postanowili się
przebrać, np. p.
M. Bułatek:)
Dyskoteka
została

zorganizowana
przez
opiekunów
Samorządu
Uczniowskiego.
Było bardzo
wesoło.  

Pod koniec
dyskoteki odbył
się konkurs na
najlepsze
przebranie. 
Był on
oczywiście
dobrowolny.
Uczestnicy
konkursu

zaprezentowali
się, a następnie
nauczycielskie
jury ogłosiło
werdykt. Całe
podium zostało
nagrodzone
pamiątkowymi
dyplomami. 

       DYSKOTEKA SZKOLNA
                              Igor Kowalski VIc

Dyskotekę
przygotowały
opiekunki
Samorządu
Uczniowskiego
SP. O
bezpieczeństwo
zadbali
wychowawcy
klas 4-6.

DJ-ował Piotr
Kołek, we
wsparciu
kolegów i
koleżanek, co
wyszło im
naprawdę
dobrze!
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