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  Nowa ekipa   
 Kropka wita!!!

 Piszą dla Was
 nowi redaktorzy

Witamy w nowym
roku szkolnym!
Bardzo się
cieszymy, że
możemy dla Was
pisać. Mamy już
zaplanowane
ciekawe artykuły.
M.in. znajdziecie w
nich porady
dotyczące
spędzania wolnego
czasu.
Co prawda w ciągu
roku szkolnego jest
go mało (wiedzą

coś o tym
zwłaszcza
siódmoklasiści, ale
też gimnazjaliści),
ale jeżeli
rozplanujecie sobie
dobrze zajęcia, to
znajdziecie czas na
pasje, do czego
was gorąco
namawiamy. 
Wierzymy, że w
naszych tekstach
znajdziecie
inspirację

do rozwijania
zainteresowań i do
poświęcenia się
jakiemuś hobby. 
Liczymy, że
wzbogacicie wiedzę
o sobie i o
otaczającym was
świecie. My też
dopiero się
uczymy. Żeby coś
napisać, najpierw
musimy o tym
przeczytać. 
Albo to zobaczyć.:))

Trzon naszej
redakcji stanowią
uczennice klasy
5ai. Ale do zespołu
niedawno dołączył
uczeń 6c - Filip,
z czego bardzo się
cieszymy. 5ai
wygrała w zeszłym
roku konkurs: Klasa
Roku. Jesteśmy z
tego dumni, ale 
życzymy Wam
wszystkim
zdobycia pucharu.
(na zdjęciu obok)

Podsumowując,
gorąco zachęcamy
do lektury naszego
szkolnego
czasopisma.
Będziemy wydawać
nowy numer raz w
miesiącu. Można go
będzie przeczytać
na stronie szkoły,
na platformie:
juniormedia bądź na
korytarzu segmentu
A.
W tym numerze
polecamy artykuły:

Gimp - darmowy
edytor grafik; Jak
zdrowo odżywiać
się w szkole? 10
sposobów na
ogrzanie się.
Tajemnice koni.
Pies - najlepszy
przyjaciel.
Ciekawostki o
Paryżu.
Windsurfing. Thor -
bóg nordycki.

+

Obecna klasa 5ai
Klasą Roku 2016/17

-

+

-
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 Darmowy
 program!!!

 Często 
 używany!

 Zawiera język 
 polski!!!

Jest to ciekawy
zamiennik
photoshopa -
płatnego
programu, który
lepiej zostawić
profesjonalis-
tom.

  Gimp- darmowy edytor grafik
                            Natalia Furgała 5A

Gimp to
darmowy
program, w
którym można
robić różne
edycje grafik np.
tworzyć
karykatury

i dodawać
obiekty, których
wcześniej na
zdjęciu nie było.
Dzięki temu
można wkleić
okulary na
twoim zdjęciu

na plaży, kiedy
akurat ich
zapomniałeś lub
zrobić ciekawy
prezent
bliskiemu.
Działa on na
nawet bardzo

starych
komputerach.

Nie bój się. Na
Youtube
znajdziesz wiele
poradników o
tym narzędziu.
Możesz też
zapisać się na
kurs na stronie
gimpuj.com.pl
Uwierz, szybko
zgrasz się z

tym programem.
Nie warto
kupować
profesjonalnych
programów. To
wystarczy wam
na początek.

Wiele osób
używa tego
programu.
Nawet wiele
youtuberów nim
edytuje swoje
zdjęcia
zapowiadające
nowy film.
Widać, że warto

go wykorzystać,
by rozpocząć
swoją przygodę.
Serdecznie
polecam!!!

Gimp

-

--

-

.

logo

-

--

-

.
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 1. Zrób sobie 
 gorącą kąpiel.

 6. Rozpal w     
 kominku.

   Inne sposoby:

* Nalej wodę do
wanny i wlej
olejek do kąpieli.
* Gdy zrobi się
dużo piany,
zapal świece i
włącz spokojną
muzykę.

2. Ubierz ciepły
szlafrok i grube
skarpety. 
3. Okryj się
ciepłym kocem.
4. Zrób kilka
ćwiczeń, aż się
rozgrzejesz.
5. Przytul się do
kogoś bliskiego.

Mmm czekolada

skarpetki

kakao

kominek słonik

8. Możesz
przygotować
też herbatę : z
sokiem
owocowym, z
cynamonem i
goździkami.
9.Można także

kupić sobie
ocieplacze,
które po
wsadzeniu do
gorącej wody
wkłada się do
kieszeni spodni

lub bluzy.W ten
sposób możesz
uniknąć mrozu!
10.Aby w twoim
kubku z
gorącym
napojem

nie zniknęło
ciepło,  kup
sobie sweterek
na twój
kubek.Jest on
bardzo ładną
ozdobą

i użyteczną
rzeczą.

7. Napij się
ciepłego mleka.
Możesz dodać 1
łyszkę miodu.

Rad udzieliła
Weronika Czub
kl. 5ai

Jest ci zimno? Nie masz pomysłu, 
jak się rozgrzać? Oto 10 sposobów
na ogrzanie się!!! 

Mmm czekolada

skarpetki

kakao

kominek słonik
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      Rasy koni

     Maści koni

       Jeźdźcy

Ras koni jest 
bardzo wiele,  
np.hucuły i
wielkopolskie.
Są też konie
czystej krwi
arabskiej, kuce
felińskie i wiele
więcej.

Konie to fascynujące stworzenia

Koń po raz
pierwszy został
udomowiony w
Kazachstanie
ok. 3,5 tys. lat
p.n.e. Te piękne
ssaki zawsze

spełniały ważną
rolę w życiu
człowieka. Od
zwierzęcia
pociągowego po
wykorzystanie
rekreacyjne.

Niektórzy ludzie
poświęcają tym
zwierzętom całe
swoje życie.

b

Praca jeźdźców
nie jest łatwa.
Muszą być
wytrwali,
cierpliwi i
rozluźnieni,
ponieważ koń
wyczuwa
spięcie jeźdźca i
nie słucha go.
W jeździe

konnej jest pięć
ważnych
etapów: jazda
na lonży,
samodzielna
jazda, jazda w
grupie, galop,
jazda w terenie.

Koń gniady

Przykładowe
maści koni to:
siwa, gniada,
srokata, siwa
jabłkowita*,
kara,
tarantowata,
bułana,
izabelowata,
kasztanowata,

srokata.
Niektóre są
krzyżówką
dwóch maści
np. karo
srokata.

*zdjęcie w
lewym dolnym
rogu

  Tajemnice koni   
               Nina Borowiec kl.Va         

b
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Jak zdrowo odżywiać się
w szkole

Kinga
Machniewicz

...pamiętaj o
drugim śniadaniu

Jeśli chcesz,
aby na lekcjach
nie burczało Ci
w brzuchu,
abyś miał siłę i
energię do
zdobywania
nowej wiedzy w
szkole - to....

Drugie śniadanie
dostarczy Ci
potrzebnej
energii do
efektywnej
pracy na
lekcjach, w
osiągnięciach
sportowych na
lekcjach WF-u,
oraz wspólnych

grach i
zabawach na
przerwach.

Na szkolne
śniadanie
najlepiej nadaje
się kanapka z
ciemnego, lub
pełnoziarnistego
pieczywa, z
serkiem

lub wędlinką, z
liściem sałaty,
pomidorkiem
lub ogórkiem
albo papryczką.
Oprócz kanapki
przynosimy
również jakiś

owoc lub
warzywo albo
przygotowujemy
sobie kolorowe
sałatki
owocowe lub
warzywne. No i
nie możemy

zapomnieć o
czymś, nie-
słodkim do
picia.

   
Ciekawostka

Czy wiesz, że...

w 1 litrze napoju
Pepsi jest 22
kostek cukru, a
w Mirindzie aż
25 kostek cukru
!!!
Najlepszym
napojem

do szkoły jest 
woda mineralna
lub sok
wyciskany ze
świeżych
owoców i
warzyw.

Drugie śniadanie ucznia fot.: photos.com
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Dzieci też surfują

Mistrzowie Świata

   Fuerteventura

Fuerteventura to
bardzo wietrzna
wyspa. Jest
jedną z Wysp
Kanaryjskich.
Od 27 lat
odbywają się na
niej mistrostwa
świata w
windsurfingu.   

Windsurfing

      Poczuj wiatr we włosach,
      pływając na windsurfingu -
              Oliwia Barańska kl. 5a i

Windsurfing –
sport wodny,
uprawiany przy
użyciu deski i
przymocowanego
do niej żagla.
Dyscyplina
klasyfikowana

jest jako
konkurencja 
 żeglarska,
rozgrywana na
igrzyskach
olimpijskich
od 1984 roku w
konkurencji

mężczyzn i
od 1992 roku w
konkurencji
kobiet.  

Antoine Albeau

Sarah Quita Offringa w

Windsurfing
dzieci

Jednym z
mistrzów świata
jest Antoine
Albeau. Jest on
najlepszy ze
wszystkich. 
Z reprezentacji
kobiet
mistrzynią

świata jest
Sarah Quita
Offringa.
Specjalizuje się
we freestyle'u i
slalomie.

Dlaczego taka
nazwa?

Windsurfing =
wind (wiatr) +
surfing
Deska
windsurfingowa
nie może się
poruszać bez
wiatru

w

A

Q w

w

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeglarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/1984
https://pl.wikipedia.org/wiki/1992
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Co robić w
deszczowe dni?

Zabawy na nudę
w słoneczne dni

-

1. Poczytać
książkę.
2. Pograć w gry
planszowe.
3.Oglądnąć film
( polecam
,, Zapowiedź"
-film od 12 lat).
4. Pobawić się z
pupilem. o

1.Walka o
flagę.
2.Sznycel.
3. Chowany
zaklepany.
4.Myszka
miki - gra w
guziki.

           11 sposobów  na nudę.
  Co robić w deszczowe i słoneczne 
   dni.       Natalia Mikołajczyk kl.5ai

1. Pieczenie
i
dekorowanie
ciastek.
2. Granie w
gry rodzinne
(scrable lub
 5 sekund

itp.)

____________________________________________=

 Czasami
jest tak, że
nie wiesz, co
z sobą
zrobić?
Mam dla

ciebie kilka
porad. Co
można robić
w słoneczne,
a co w
deszczowe
dni.

      Zabawy    
      familijne :)

-

==

____________________________________________=
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Schronisko to nie
miejsce dla psa.

 Ciekawostki o     
  rasie shih-tzu. 

Do polskich
schronisk trafia
rocznie około 70
tysięcy psów.
Schronisko nie
jest dla nich
dobrym domem
To tak jakbyś ty
mieszkał w
więzieniu!!!

    Pies najlepszym przyjacielem       
                        człowieka
             Natalia Mikołajczyk kl.5a i

Na całym
świecie jest
ponad 500 ras
psów i ciągle 
powstają nowe. 
   
Najpopularniej
sze polskie
 rasy to:

buldog
angielski i
francuski
mops
sthi-tzu
golden
retriever   
 labrador
retriever

owczarek
niemiecki
maltańczyk
york 

Zaadoptuj
mnie.

Pies
najwierniejszym
przyjacielem
człowieka,
ponieważ
możesz mu
bezgranicznie
zaufać, czego
często nie
możesz
oczekiwać

od drugiej
osoby. Pies
zawsze będzie
Cię
bezinteresow-
-nie kochać, bez
względu na to,
co się stanie i
nigdy Cię nie
odtrąci.

Istniały teorie,
według których
shih tzu powstał
ze
skrzyżowania
pekińczyka z
Ihasa apso,
jednakże analizy
DNA wskazują,
że shih tzu jest

znacznie
starszą rasą.
Nazwa „shih
tzu” pochodzi z
języka
chińskiego i
oznacza
dosłownie „lwi
pies”.

-

=

_

      Przyjaźń
człowieka z psem

_

-

=

_
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       Symbole

         Zabytki

     Mieszkańcy

W Galii kogut
nazywał się
gallus, co też
oznaczało
galijski.To
symbol Francji i
jest na godle.
Flaga Francji
jest niebiesko,
biało,czerwona.

                          Paryż  
               Nina Borowiec kl. 5a          

Paryż to stolica
mody,
francuskich
bagietek i
Francji. Leży
nad rzeką
Sekwaną. 

Przy 
alei Champs-
Elysees 
 (Polach
Elizejskich) i w
okolicy
mieszczą

się sklepy
sławnych
projektantów np.
Louis Vuitton,
Coco Chanel,
Cartier.
Ciekawostką

jest to, że w
Paryżu jest
mało sklepów
spożywczych,
ponieważ
większość
mieszkańców

jada w
restauracjach.

Wieża Eiffla

Zabytki Paryża
to: wieża Eiffla,
muzeum w
Luwrze, Wersal i
jego ogrody,
katedra Notre
Dame, Łuk
Triumfalny,
Pałac
Luksemburski, 

bazylika Sacre
Coeur i wiele,
wiele innych.
Interesującym
miejscem jest
też Disneyland.
Mieści się pod
Paryżem.

Katedra Notre-Dam

Muzeum w Luwrze
Łuk Triumfalny

flaga i godło
Paryża

W Paryżu jest
mnóstwo osób
zza granicy i na
każdym kroku
widać ludzi
ciemnoskórych
oraz Azjatów.
Wiele restauracji
jest
zbudowanych
obok ruchliwych

ulic. Mimo to
Paryżanom to
odpowiada.
Osób
bezdomnych w
Paryżu jest o
wiele więcej niż
w Krakowie.
Stolica Francji
jest pełna
turystów.
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 Wszystko to, co musicie wiedzieć o 
        Thorze - bogu  nordyckim

  Filip Satoła VIc

 Bond jako Thor

   Thor z DC

Młot Thora
stworzono w
trzydziestu
wersjach i
każda z nich
miała inną wagę
i zastosowanie

**

**

Postać Thora
została
stworzona w
1962 roku przez
Jacka
Kirby'ego, Stana
Lee i Larry'ego
Liebera.

Pierwszy raz
pojawiła się
"Journey into
Mystery vol. 1
#83. Pierwszy
filmowy
pojedynek
Thora

z Hulkiem odbył
się w 1988 roku
w filmie "The
Incredible Hulk
Returns". Tom
Hiddleston
początkowo
ubiegał się o

rolę Thora,
jednak dostał
rolę Lokiego. 

Jak wiadomo,
Thor jest
postacią
komiksów
Marvela, ale nie
tylko. Przed
debiutem w
Marvelu należał
do konkurencyj-
nych
wydawnictw:

DC Comics i
Image Comics.
Co ciekawe
Jack Kirby
stworzył dwóch
Thorów.
Jednego z DC a
drugiego z
Marvela. 

**

**

Początkowo rolę
Thora mieli
otrzymać Brad
Pitt albo Daniel
Craig.
Ostatecznie
jednak otrzymał
ją Chris
Hemsworth.

**

**

**

**
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   Cierpliwości!

10. Duże zadanie 
  dziel na części.

    1. Oglądaj
        poradniki.

 "Nigdy nie trać
cierpliwości - to
jest klucz, który
otwiera drzwi."

Antoine de Saint
Exupery

Jak coś zacząć i nie 
zrezygnować

                            Natalia Furgała 5a

Dziś
chciałabym Ci
poradzić, jak
zacząć uczyć
się prawie
wszystkich
rzeczy, które Ci
nie wychodzą.

Jeśli zawsze
traciłeś
cierpliwość,
ucząc się np.
rysować, to ten
artykuł jest dla
Ciebie!!!
Polecam

wypróbować
wszystkie
metody, które
dla Ciebie
przygotowałam.
Pamiętaj -
trening czyni
mistrza!

Życzę miłego
czytania!!!

2. Nie rób nic na
siłę!
3. Staraj się
ćwiczyć z
przyjacielem.
4. Ćwicz
regularnie.
5. Pamiętaj, że
w końcu się
uda.
6. Rób przerwy

w ćwiczeniach.
7. Bądź
cierpliwy.
8. Ciesz się z
sukcesów i
nagradzaj się.
9. Staraj się 
nie przejmować
krytyką.

Pamiętaj, nigdy
nie dołuj się,
mówiąc np. "O
Boże! Jestem
beznadziejny.
Nawet szczur
nie chciałby na
to patrzeć!".
Ważne jest to,
by cieszyć

się ze swoich
sukcesów.
Kiedy nastanie
chwila słabości,
przypomnij
sobie, jak będzie
fajnie, gdy ci się
uda.
Powodzenia!

nie poddawaj

motywacja =

=

Nigdy się

motywacja =

=
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