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O czym piszemy? 

Jak co miesiąc,
nasza szkolna
gazetka publikuje
nowe wydanie,
przepełnione (jak
zwykle)
ciekawostkami,
które zainteresują
każdego. 

♥ Wierszowanie o
każdej porze ♥

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę
zimy, trochę lata. 

:)

wykonane przez:

Gdzie jest
miłość?
Za dużą górą,
Za małą rzeką,
Jest ktoś, kto
pokocha cię.
Ty tego nie wiesz,
I on tego nie wie,
Że los na zawsze
Złączyć was chce.

Autor: A.M.Ł.

W najnowszym
wydaniu Kropek
przeczytasz o
ośmiu
najmniejszych
zwierzętach na
świecie. Niektóre z
zebranych zwierząt
nie przekraczają
wielkości twojego
paznokcia. Nie
wierzysz? W takim
razie zapraszam

do przeczytania
artykułu autorstwa
Natalii Dańdy. 

Drogie damy i
panowie, drogie
dziewczynki i
chłopczyki.
Informacje z
pierwszej ręki.
,,BOGATA
PALETA

KOLORÓW,
   CZYLI
WIOSENNE
TRENDY 2017'' -
autorstwa Kai
Łuczak i
Małgorzaty
Kościelny.
Dziewczyny
opowiedzą wam, co
jest modne w tym
sezonie. Fryzury

i ubrania - Co jest
dobre, a co złe? 

 Zapraszamy
        do 
 
 czytania** klasa
6c

Autorzy tego
wydania: 

P. Beata  
Wolna
Kaja      
Łuczak 
Małgorzata
Kościelny
Filip    
Janoszek
Oliwer          
Maj
Natalia  
Dańda 
Anna Maria
Łukasik
Aleksandra
Gołębiowska 
Amelka
Marcyzak

wiosna

Anna Maria Łukasik
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Kaja Łuczak i 
Gosia Kościelny

  TRADYCYJA I  
 NOWOCZENOŚĆ

    KOLOROWA
    EKSPLOZJA

Hej, w tej
gazetce
powiemy, jakie
kolory powinny
dominować w
naszej szafie i
nie tylko na
wiosnę 2017
roku.
Zapraszamy!

      BOGATA PALETA KOLORÓW,
   CZYLI WIOSENNE TRENDY 2017
                     

Jakie kolory
powinny
przeważać w
naszej szafie w
tę wiosnę? Ten
modny akcent
posiada
specyficzną
paletę kolorów.
Kwaśna
cytryna,

zmysłowa
fuksja, ostra
zieleń i biel - oto
trendy na tę
porę roku.
Odważniejsi
mogą też
sięgnąć po
różne odcienie
oranżu ;)

Trend w
fryzurach nie
zawsze musi
być taki sam:
rozpuszczone
włosy lub kucyk.
Teraz trendy się
zmieniają!
Ostatnio w
modzie zaczęły

być grzywki lub
falowane włosy
zaczesane na
bok, a także
kłosy (rodzaj
warkocza)
przewiązane
kokardą. Najle-
piej kolorową:) 

Ciekawe kolory,
zaskakujące
fryzury i
oczywiście
oryginalne
outfity! We
wiosnę tego
roku królować
będą:

-naszywki i
hafty (nie tylko
na jeansach)
-duże rękawy
(zaraz przy
nadgarstku) 
-sukienki
bieliźniane

-ubrania w
kolorach nude
-spodnie z
falbankami
Ogółem
wszystko
powraca

do lat 70., a
nasze szafy
ożywią
się fakturami i
kolorami!
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Autor: Ania Maria
               Łukasik

    Gdzie się          
           znajduje? 

    Jak to 
        działa?

Czy wyobra -
żasz sobie, że
zakupy
spożywcze
mogą trwać
tylko 5 minut?
Amazon Go to
sklep
przyszłości bez
kolejek i bez
kas.

Amazon Go - sklep
przyszłości

Wchodzisz do
sklepu,
włączasz
aplikację
Amazon Go,
która tworzy
twój
indywidualny

kod. Po
zeskanowaniu
go przy wejściu,
wybierasz
potrzebne
produkty,
chowasz do
torby

i wychodzisz.
Sklep sam
będzie wiedział,
co zabrałeś z
półki, rozpozna
także, jeśli dany
produkt
odłożysz

z powrotem na
miejsce. Po
zakupie (czyli
wyjściu ze
sklepu)
pobierze
odpowiednią
kwotę z konta. 

nowa techonogia

slogan Amazon Go

skanowanie aplikacji

 Amazon chce
wprowadzić
specjalne
rozmieszczenie
produktów –
dzięki nowej
logistyce będzie
można
zapakować do
toreb jak
najwięcej

produktów bez
większego
przepychania
się między
półkami.

Pierwszy sklep
Amazon Go
znajduje się na
7. Alei 2131 w
Seattle i
dostępny jest
dla pracowników
firmy, którzy
testują
najnowsze
rozwiązanie.

 Otwarcie  dla
pozostałych
klientów było
planowane na
początek 2017
roku. Pozostało
więc tylko
czekać :)

zdjęcie reklamowe

sklep

Amazon Go

www.theverge.com

przy wejściu .

:)
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 8 najmniejszych zwierząt na świecie

                      Natalia Dańda

Antylopa
karłowata

Ryjkonos malutki
Vechur Cow 

Brookesia Micra
Leniwiec  

1. Antylopa
karłowata –
osiąga
wysokość około
25 centymetrów
i wagę 1,8 do
2,5 kilograma.

Antylopa
karłowata

2. Brookesia
Micra – jest
najmniejszym
znanym
gatunkiem
kameleona.
Osiąga długość
prawie 30 mm,
więc nawet
stojąc na palcu
ma jeszcze
sporo miejsca.

 3. Leniwiec
karłowaty –
występuję u
wybrzeży
Panamy. Jest o
40% mniejszy
od swoich
śródlądowych
kuzynów.

4. Ryjkonos
malutki –
najmniejszy
nietoperz
świata. Jeden z
najmniejszych
ssaków.
Występuje
wyłącznie w
Tajlandii. Waży
zaledwie 2g.

5. Vechur Cow
– najmniejsza
rasa bydła,
osiąga 124 cm
długości i 87 cm
wysokości.

Brookesia Micra

Ryjkonos malutki

Leniwiec karłowaty

6. Satomi’s
Pygmy
Seahorse –
najmniejszy
konik morski na
świecie. Osiąga
średnio 14mm
długości i 11mm
wysokości.

7. Pancernik
karłowaty –
najmniejszy z
pancerników.
Zamieszkuje
wyłącznie
tereny
Argentyny

8. Sphaeroda-
ctylus
parthenopion –
karłowate
gekony,
osiągają 18mm

długości, czyli
mniej więcej
rozmiar monety.
Można je
znaleźć na
Wyspach
Dziewiczych.
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 Ola Gołębiowska
   kl.6C

 Gdzie pojechać
 na weekend?

Temperatura na
wiosnę
zazwyczaj
wzrasta do 19
stopni,a w tym
roku jest
inaczej- jest
dużo cieplej,w
piątek 31.03.
było aż 26
stopni :)

                                                           
                       Oznaki wiosny!!

    Przebiśniegi   
Na zdjęciu obok
pokazane są
 kwiatki
nazwane
przebiśniegami; 
pojawiają się w
różnych
miejscach,w
okresie

przedwiośnia.
Według mnie są
one bardzo
ładne.
Naprawdę
 warto je
zobaczyć,
ponieważ są
piękne :)

Wiosna jest
moją ulubioną
porą roku.Po
zimie wszystko
odżywa,
zaczynają
kwitnąć kwiaty,
drzewa,krzewy.

 Wszystko staje
 się
 kolorowe.Tra-
wa zielenieje.
 Słońce
zaczyna
 mocniej

 przygrzewać,
 ptaki
 śpiewają.Coraz
 więcej ludzi
 wychodzi na
 spacery.
 Wiosna   jest

   też
przyjemna,
 dlatego że rano
 jest chłodno,a
 po południu
 jest coraz
 cieplej.Dni

są  coraz
dłuższe,  a noce
krótsze.

Wiosna jest
piękną porą
roku.Najlepiej
spędzić ją poza
miastem; tam
jest jeszcze
piękniejsza.
Wiadomo,że za
miastem jest
dużo chłodniej,
ale to niczemu

nie    
przeszkadza.
Można wybrać
się np.na spacer
nad rzekę czy
do lasu lub na
łąki.Naprawdę
wszędzie będzie
fajnie!  

*

*

*

*
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    Filip Janoszek
      Oliwier Maj     

         Skutki
    uzależnienia

  Nieodróżnianie
  dwóch światów

W tym artykule
piszemy o
uzależnieniu od
komputera.
Możecie się tu
dowiedzieć, co
to uzależnienie i
jak ono jest
groźne. Warto
przeczytać :)

    
          Uzależnienia od komputera
       

- Otyłość.
- Wada wzroku.
-Brak kontaktu
z otoczeniem.
-
Nieodróżnianie
świata
wirtualnego
od realnego.
- Agresja.

- Stany
depresyjne.
- Zaniedbanie
codziennych
obowiązków,
np. nauki.

Uzależnienie –
to nabyty stan
zaburzenia
zdrowia 
psychicznego i
fizycznego,
który
charakteryzuje

się okresowym
lub stałym
przymusem
wykonywania
określonej
czynności.
Uzależnienia
powodują

najróżniejsze
rzeczy.
Najczęstsze
jednak jest
uzależnienie od
komputera. Jest
ono bardzo
groźne,

ponieważ nie
zdajemy sobie
sprawy nad
spędzonym
czasem w
grach lub
internecie. Jest
to bardzo
groźne.

Świat wirtualny-
fantastyczny
świat bez
ograniczeń i
zasad.

Świat realny-
świat, w którym
nie możemy
robić tego, co
chcemy, i nie
możemy być
np.super -
bohaterem.
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  Harry Potter

 Emma Watson

 Daniel Radcliffe

Na tej stronie
przeczytacie o
ciekawostkach
z życia aktorów,
którzy grali w
filmie pt.: "Harry
Potter".
Zapraszam do
czytania!!!

Alan Sidney
Patrick
Rickman:
1.W 2000 roku
wystąpił w
teledysku
zespołu Texas do

piosenki "In
Demand".
2.Zrezygnował
z roli Aleca w
"Goldeneye",
gdyż miał dość
grania czarnych

charakterów.
Zastąpił go
Sean Bean. 
3.Ma starszego
brata Davida
(ur. 1944 r.),
młodszego

brata Michaela
(ur. 1947 r.)
oraz młodszą
siostrę Sheilę
(ur. 1949 r.).

1.Jego
rodzicami są
Alan Radcliffe i
Marcia
Gresham.
2.Daniel cierpi
na dyspraksję -
to rzadkie
schorzenie
mózgu

polegające na
trudności w
planowaniu i
wykonywaniu
czynności
ruchowych. .
3.Odrzucił rolę
w filmie "To jest
już koniec". 

1.Prababcia
Emmy jest
Polką.
2.Wystąpiła w
teledysku do
piosenki ''Say
You Don't Want
It" zespołu One
Night Only.

3. W czasie
kręcenia filmu
"Harry Potter i
Komnata
Tajemnic
 złamała
nadgarstek. 

Ciekawostki na temat sławnych ludzi
Aktorzy cz.4
                              Amelia Marcyzak
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