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   Piknik dla          
            Zdrowia !!!

ZSOI

W najnowszej
części gazetki
,,Kropek''
chcielibyśmy
zaprosić was i
waszych rodziców
na coroczny
,,Piknik dla
zdrowia''. W tym
wydaniu
przeczytacie
również o
,,Kinowych hitach i
nie tylko'', oraz
wiele, wiele innych
tematów. 

W ostatnim wydaniu
Kropka
chcielibyśmy
podziękować
wszystkim naszym
czytelnikom. To
właśnie wy nas
motywujecie do
wyszukiwania
ciekawostek i
pisania artykułów.
Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku
będziecie równie
uważnie nas
czytać. Zbliża

się koniec roku
szkolnego i z tego
właśnie powodu,
składamy wam
najserdeczniejsze
życzenia:
- wysokiej średniej
- pełnych przygód
wakacji
- dużo odpoczynku 
- wielu nowych
kolegów i koleżanek
- no i oczywiście
DUŻO ZDROWIA.

NAJNOWSZE I
NAJCIEKAWSZE 
INFORMACJE!
W ostatnim
numerze tego
semestru
znajdziecie
wyróżnione przez
nas Kinowe Hity,
najważniejsze
informacje z
telewizyjnego i
aktorskiego świata;
oraz to, co
zainteresuje

każdego ucznia . . .
czyli DZIEŃ
DZIECKA! W
artykule
przeznaczonym
właśnie temu
najwspanialszemu
świętu
przeczytacie, jak
spędza się go nie
tylko w Polsce, ale i
też w innych
krajach.
Najważniejszym
jednak artykułem

tego wydania jest
,,Piknik dla
 zdrowia w naszej
szkole!''. Dowiecie
się w nim, jak wiele
ten jeden piknik
czyni dobra. Za
jego pomocą
ratujemy
niesamowicie
wielką ilość
chorych dzieci i
dorosłych. Każdy,
kto weźmie udział
w naszych

atrakcjach, stanie
się PRAWDZIWYM

ZAPRASZAMY
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http://www.filmweb.pl/serial/Stranger+Things-2016-750359
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    KINOWE HITY
     I NIE TYLKO 

    Kaja Łuczak

 WYCZEKIWANE  
         FILMY

       PODIUM

Witam
wszystkich
kinomanów. W
tym artykule
przeczytacie o
zestawieniu
najlepszych
filmów tego
roku.
Zapraszam do
czytania! 

3 najwyżej
oceniane filmy
pod względem
średniej ocen i
głosów to:
- Logan:
Wolverine
- Piękna i Bestia
- Mr.Gaga

Je

den to pełen
niespodzianek
film akcji, drugi -
ponowna
ekranizacja
wszystkim nam
znanej bajki
Disneya, a
trzeci -
fascynujący
dokument.

Źródło: Google Grafika

Z kolei 3
najbardziej
wyczekiwane
filmy tego roku
to między
innymi:
- Strażnicy
Galaktyki vol.2
- Szybcy i
wściekli 8

- Dzieciak
rządzi
 Zobaczycie w
nich kosmicz-
nych bohaterów,
dwurocznego
agenta i pełen
wrażeń świat
zbrodni.

A w rankingu
aktorów
tegoroczną
niespodzianką
jest Jack
Nicholson. Ten
amerykański
aktor, reżyser

i scenarzysta
znany jest z
filmów:
"Lśnienie",
"Batman" i
"Chwasty".
Jego postacie
często noszą

 neurotyczny
bądź
psychopatyczny
charakter. Już
w następnej
części tego
artykułu
znajdziecie

opisy
genialnych
seriali i
poznacie
ranking aktorek
2017!  
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Warto wiedzieć - filmy,
seriale, aktorzy itd.

Autor: Anna Maria
Łukasik 6c

  Czy jest              
         Filmweb...

W tym artykule
przeczytacie o
ośmiu
najważniej-szych
rzeczach, które
dzieją się lub
wydarzyły
niedawno w
kinowym
świecie. 

1.,,Narnia''
powróci.
Producenci
postanowili
odciąć się od
dotychczaso-
wych części i
uczynić

,,Srebrne
Krzesło''
nowym
początkiem
serii.
Reżyserem
będzie Joe
Johnston, czyli

autor Captain
America:
Pierwsze
starcie. 
2. ,,Piękna i
Bestia" zdobyły
aż dwie nagrody
MTV za:

- najlepszy film
- najlepsza rola 
Emma Watson 
3. Hugh
Jackman po raz
ostatni odgrywa
rolę Wolverina

w ,,Logan''

nagroda

baza
4. ,,Strażnicy
galaktyki 2''
odnoszą wielki
sukces.
5. Powstaną 4
seriale
osadzone w
świecie ,,Gra o
tron''.
6. Carrie Fisher

(księżniczka
Leia) nie pojawi
się w IX części
"Gwiezdnych
wojen".
7. Premiera
drugiej części
,,Avatar'' została
przesunięta na
18 grudnia 2020
roku. 

Carrie

Hugh

Zapraszam!

(:

8. Filmweb jest
polskim
serwisem
internetowym 
poświęconym
filmom,
serialom,
programom i
ludziom kina.

Druga co do
wielkości baza
filmowa na
świecie po
IMDb.com

Dzięki za
przeczytanie �

złotego popcornu

filmowa

Fisher

Jackman

:)
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Ola Gołębiowska

Kto może zostać
dawcą  szpiku?

 Oddaj krew!!!

 Na naszym
 pikniku
 będziecie
 mogli
 skorzystać z
 wielu atrakcji,a
 także spędzić
 miło czas ze
 znajomymi
 oraz z rodziną.

W tym roku
nasz piknik
organizowany
jest 27 maja tuż
po Dniu
Matki.Mamy dla
was wiele
prezentów

do wygrania z
cegiełek, które
będziemy
losować
podczas
pikniku.Między
innymi można
wygrać bilety

rodzinne do
Inwałd Parku .
Będziecie mogli
skorzystać z
wszystkich
atrakcji,które dla
was
przygotujemy

takich
jak:dmuchane
zamki lub
fontanna z
czekolady.

-Osoba,która
ukończyła 18 lat
-osoba,która nie
skończyła 45 lat
-osoba,która nie
choruje na
choroby
przewlekłe.
Jeżeli jest się

zdrowym i
pełnoletnim, to
można komuś
pomóc.Pamiętajmy,
że kiedyś my
możemy
potrzebować
takiej pomocy!

 Nasza  szkoła
 organizuje
 Piknik dla
 Zdrowia,na
 którym wasi
 rodzice mogą
 oddać krew lub
 zarejestrować
 się jako
 honorowi
 dawcy szpiku

 kostnego.
 Każdy, kto
odda  krew,
zostanie
 poczęstowany
 czymś słodkim
z  naszej
 kawiarenki. 

                        
      Piknik dla Zdrowia w naszej    
   szkole!                                   

Zapraszamy na Piknik dla zdrowia organizowany w naszej szkole
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Filip Janoszek

Afryka

Na świecie

Każde dziecko
jest
pełnoprawnym
obywatelem
społeczeństwa,
któremu należy
się prawo do
życia, ochrony i
pomocy.

   DZIEŃ DZIECKA
                        
               w Polsce i na świecie

Dzień Dziecka
to dla każdego z
nas ulubione
święto.
Międzynarodowy
Dzień Dziecka
został
ustanowiony

przez
Organizację
Narodów
Zjednoczonych
po to, żeby
rozpowszechniać
prawa dzieci.
Obchodzony

jest od 1955
roku w różnych
dniach roku w
różnych
krajach. W
Polsce
obchodzony jest
1 czerwca.

W tym dniu
często
organizowany
jest w szkołach
dzień sportu. W
innych krajach
święto dzieci
obchodzi się np.
20 listopada.

We Francji i we
Włoszech Dzień
Dziecka
obchodzony jest
6 stycznia i jest
to także Dzień
Rodziny. Dzieci
dostają wtedy
dużo prezentów.
 W Japonii
Dzień Dziecka

obchodzi się 5
maja, ale wtedy
jest to bardziej
święto
chłopców.
Japończycy
podkreślają w
tym dniu
obowiązek
poszanowania
praw dzieci.

W Afryce Dzień
Dziecka
obchodzony jest
16 czerwca.
Jest to dzień, w
którym
przypomina się,
że prawa dzieci
są łamane.
Głównie chodzi

o problemy
związane z
biedą,
chorobami,
brakiem dostępu
do edukacji,
niewolniczą
pracą i
przemocą.
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