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Opera BO
(Bez Ograniczeń)

ho ho ho!

W tym Kropku
dowiecie się: jak
znaleźć  wolny
czas, jakie filmy są
najlepsze na
święta, co to jest
Eurocamp, jakie
kupić ozdoby, jakie
dziwne rzeczy
znaleziono w
jedzeniu, jaką
książkę wybrać na
lekturę dodatkową,
jaka jest historia
św. Mikołaja, jaki
kot żył najdłużej

oraz  co
powinniście
wiedzieć o Star
Wars i Justice
League. Każdy
redaktor wie, że już
niedługo mikołajki, a
trochę później Boże
Narodzenie. Na
Rynku i w jego
okolicach znajduje
się mnóstwo ozdób,
które sugerują
święta. Jak są
święta, to muszą
być też prezenty.

Klasa Va ma w tym
roku klasowe
mikołajki. Polegają
one na tym, że
losuje się karteczkę
z imieniem osoby z
klasy i tej osobie
kupuje się prezent
do ustalonej kwoty
Nikt nie może
przyznać się, kogo
wylosował. Zabawa
jest fantastyczna.

Dnia 28 listopada
Opera Krakowska
wystawiała "Operę
BO". Opera Bez
Ograniczeń była
dostosowana do
młodszych osób,
choć, jak mówi sam
tytuł, nie miała
ograniczeń
wiekowych. Było to
wyjątkowe 
widowisko,
ponieważ
pokazano, jak
wyglądają

przygotowywania
do występu za
kulisami.
Widzieliśmy, jak
przebiega
charakteryzacja,
słyszeliśmy trening
głosu. Podczas
spektaklu
dowiedzieliśmy się,
co to jest operetka,
musical oraz jakie
głosy są damskie, a
jakie męskie i kto
pracuje w operze.

           
        Mikołajki tuż tuż!!!!!!!!!
                   Nina Borowiec 5ai

   Mikołaj w szpitalu 
        św. Ludwika

W tym roku nasza
szkoła postanowiła
wesprzeć dzieci ze
szpitala św.
Ludwika.
Urządzono zbiórkę
gier lub puzzli.
Odwiedzimy je w
Orszaku
Mikołajowym i
pośpiewamy z nimi
kolędy. Wszystkie
klasy zachęcamy
do wzięcia udziału
w zbiórce. Więcej
informacji na
LIBRUS Synergia.

ho ho ho!
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Co się
przyjemnie
czyta?

Jakie będę miał
korzyści?

Czego lepiej nie
wybierać?

Polecam
wybrać książkę
dla osób w
twoim wieku.
Często są tam
przedstawione
sytuacje, które
ty tak dobrze 
znasz. Wtedy
czyta się
przyjemnie.

 Jaką książkę wybrać na np. 
lekturę dodatkową?
                             Natalia Furgała 5ai

Hej! W tym
artykule chcę
poradzić Wam,
jaką książkę
warto wybrać
na np. lekturę
dodatkową.
Mam nadzieję,

że Ci się
spodoba.
Zapraszam!
Zacznijmy od
tego, że książka
musi spodobać
się Tobie.

Wybierz swój
ulubiony rodzaj
powieści np.
fantastyczny lub
przygodowy.
Następnie
możesz

poszukać w
internecie
ciekawych dzieł
o tej tematyce.
Jeśli znajdziesz
coś ciekawego,
możesz

to kupić lub
poszukać w
bibliotekach i
wypożyczyć. 

Arcy

dużo

-

+

?

Lepiej nie
wybierać dzieła,
które jest
podobne do
lektur. Uczniów
bardziej
zaciekawi coś
innego niż
książki które
czytają częściej.
Są wtedy

większe
szanse, że
innym spodoba
się twoja lektura.
Całkiem
możliwe, że
nauczyciel,
widząc
zainteresowanie
klasy, wystawi
lepszą ocenę.

Uwierzcie mi, że
te porady
naprawdę mogą
sprawić, że nie
tylko Tobie
będzie się lepiej
czytało, ale i
kolegom z klasy
książka może
przypaść

do gustu.
Istnieje też
szansa na
lepszą ocenę.
Życzę Ci
powodzenia
podczas
prezentacji
lektury!!!  

Palce-

książek

-

+

?
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Jak dopasować
ozdoby?

Po co są
ozdoby?

Gdzie kupić
ozdoby???????

Ozdoby
częściowo
pokazują twój
charakter. Jak
je ułożysz i co
wykorzystasz,
jest kwestią
twojego gustu.
Ładny wystrój
tworzą zdjęcia
na sznurku.

1. Podstawy!!!
Jeśli chcesz
mieć ładnie
udekorowany
pokój, to musisz
zacząć od
podstawowej

czynności, a
mianowicie
sprzątania!!!
Dopiero, gdy w
pokoju jest
czysto,
możemy zabrać

się do pracy.
Kiedy
porządkowanie
dobiegnie
końca,
przystępujemy
do szukania

ładnych ozdób.
To może zająć
trochę czasu,
ale
najważniejszy
jest efekt
końcowy.

Jako najlepszy
sklep z
ozdobami
uważam sklep
Tiger. Można
tam znaleźć
wszystko-od
ładnych
zeszytów po
strugaczkę do
marchewek.

Asortyment
zmienia się
dosyć często,
więc na pewno
znajdziecie coś
dla siebie. W
tym sklepie
kupuje wiele
osób, więc tłok
jest tam
zawsze. 

_

_

love

Ozdoby mają za
zadanie ożywić
trochę nasz
pokój. Jeśli ktoś
uwielbia zmiany
i ma dużo
pieniędzy, może
zmienić zwykłą
lampkę, firankę
czy fotel na coś

bardziej
kreatywnego. A
jeśli ktoś nie
chce zmieniać
całego pokoju,
to wystarczą mu
tylko małe
szczegóły lub
ozdoby na
ścianach. 

Nie wiesz jak ozdobić swój pokój?
Mam dla Ciebie kilka rad!!!
                             Nina Borowiec kl.
5a

_

_

love
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4.Wybierz sobie
cel.

9.Nie odkładaj
tego na potem!!!

6.Poproś kogoś o
pomoc.

5.Także w
internecie
znajdziesz
mnóstwo
informacji i
filmików na
temat
organizacji.

         10 sposobów na znalezienie 
                  wolnego czasu
              Weronika Czub kl.5a

Organizer

1.Pamiętaj,
żeby zapisywać
wszystkie
zadania
domowe!!!
2.Najlepiej załóż
organizer lub po
prostu

jakikolwiek
zeszyt i
gwarantuję ci,
że on Ci
pomoże
znaleźć wolny
czas.

3.Musisz być
skupiony na
lekcji.Gdy
przyjdzie czas
na kartkówkę
lub na test, to
wystarczy,

że przeczytasz
2-3 razy tekst z
zeszytu i
będziesz już to
umiał, bo
będziesz
wszystko

pamiętał/ała z
lekcji.

Karteczki

Zegar

Czas wolny

Pisaki

7.Nie ma to jak
kolorowe
karteczki i
pisaki!!!Na
każdej lekcji
podkreślaj,
zaznaczaj
najważniejsze
informacje, które
pomogą ci
wszystko
zapamiętać!

8.Gdy robisz
zadanie
domowe, to
zacznij od
najtrudniejsze-
-go, a
zobaczysz, że
potem pójdzie ci
prościej!

10.Nie
ograniczaj
się!!!Nie musisz
cały wolny czas
spędzać przed
książkami.Pa-
miętaj, żeby
przynajmniej 2-
razy w tygodniu,
spotkać się z

przyjaciółmi.W
weekend np.
możesz wybrać
się w góry, do
kina lub do
parku wodnego. 

Organizer

Karteczki

Zegar

Czas wolny

Pisaki
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 7 rzeczy, które musisz 
 wiedzieć o Justice 
 League.

Filip Satoła VIc

Superman z
wąsem!

Początki

4. Pierwszy raz
Liga na ekranie
pojawiła się w
"Legends of
theSuperheroes"
z 1979 r.
Tylko,że film był
tak słaby, że
zniknął po 2
odcinkach.

Henry

Filmowe

7. Przez
dokrętki na
planie parę
procent filmu
dogrywano po
zakończeniu
zdjęć. Z tego
powodu Henry
Cavill
(Superman)

do roli w
"Mission:
Impossible 6"
zapuścił zarost,
którego nie
może zgolić.
Parę tysięcy
dolarów budżetu
poszło na
usunięcie wąsa
w S. G.I. 

**

1."Justice
League" należy
do DC
Extended
Universe, które
zapoczątkował
film " Man Of
Steel". 2.Trzeba

pamiętać, że
Justice League
powstało rok
wcześniej niż
Avengers, więc
nie można
mówić o Lidze,
że to podróba

Avengers. 3.Z
powodu
rodzinnej
tragedii
reżysera Zacka
Snydera w
dokrętkach brał
udział reżyser

"Avengers"
(2012) Joss
Whedon.  

5. Liga
Sprawiedliwości
miała swój
debiut w marcu
1960 roku w
serii "The Brave
And The Bold".
Natomiast w
październiku
1960 roku grupa
dostała

swój własny
komiks pt. "
Justice League
Of America". 6.
Skład Ligi w
filmie był
wzorowany na
komiksach z
serii "New 52".

Komiksowe

.

Cavill

Justice League

Aquaman

Justice League

Cyborg
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Nie
uwierzysz...

Ten artykuł
opiera się na
jednym z
odcinków
kanału,,Planeta
faktów". Jest to
kanał
nagrywany na
YouTube.
Serdecznie
zachęcam do
oglądania

10 szokujących rzeczy które znaleziono
w jedzeniu.
                    Natalia Mikołajczyk kl.5a

0

Planeta
Faktów

10.Ludzki ząb
w batonie 
MilkiWay.
9. Skorpion w
kiści bananów
o długości
8 cm. 
8.Zmiażdżony
pająk w ciastku
Oreo.
7.Nieżywa
mysz w
napoju ,,Mtn
Dew".
6.Usmażony
karaluch

w placku
ziemniacza
nym
w McDonald.

w to, co
przeczytasz...

5. Około 50
mrówek w
burito z 
po raz kolejny
McDonalda.
4.Kawałki szkła
w słoiczkach
,,Gerber".
3.Żyletka w
lodach ,,Great
Value".
2.Zużyty
plaster 
w frytkach
 z McDonald.
1.
Ślina w coli

w restauracji
Chilis.

-

0

-
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   Eurocamp -   
         

obóz, a raczej
coś więcej

Royal Rangers
ma również co
roku obozy
letnie i zimowe.
Są też obozy
wędrowne,
które odbywają
się w lecie.  

RRP

RR

Royal Rangers
Polska (RRP) –
organizacja
harcerska,
będąca częścią
międzynarodowej
chrześcijańskiej
organizacji
skautowej
Royal Rangers. 

Eurocamp

Eurocamp to
największa
"impreza" w
Royal Rangers. 
Jest to obóz, na
który zjeżdżają
się skauci z
całej Europy. W
2016r. odbył się
w Polsce we
Wrocławiu i
zgromadził ich
6500! Nie jest to
taki zwykły
obóz... trwa on
tydzień. Kiedy

się przyjedzie
na miejsce,
spotyka się
pustkę. Trzeba
samemu
zbudować
namiot,
stołówkę i wiele
innych rzeczy.
Natomiast
każdego dnia
można chodzić
po całym
obozie, który był
ogromny,

i uczestniczyć w
wielu atrakcjach.
Ja osobiście
byłam na
Eurocampie i
przeżyłam dużo
przygód. Takich
jak wspólne
śpiewanie w
wielkim
namiocie,
pieczenie
kiełbasek,
kręcenie się na
karuzeli
(wykonanej

przez inny
szczep),
chodzenie z
latarkami o
północy i wiele
innych.
Poznałam też
wtedy wielu
ludzi z innych
krajów, którzy
nas nie
rozumieli, ale
jakoś się
dogadywaliśmy.

        Royal Rangers - Zawsze Gotów!
                  Oliwia Barańska kl. Vai

Każdy, kto chce
zostać
Rangerem,
musi złożyć
przyrzeczenie i
powinien znać
prawo Royal
Rangers.

Założycielem
ruchu
skautowego
jest Robert
Baden-Powell.

RR

2016
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9 rzeczy, które musicie
wiedzieć o Star Wars

Filip Satoła VIc

Dźwięk miecza i
pomnik Vadera.

Pies i urodziny
reżysera

5. James
Cameron gdy
obejrzał "Star
Wars"pierwszy
raz w 1977,
porzucił posadę
taksówkarza,
aby zacząć
karierę w
filmowej branży.

Star

.

1. Słowa "Luke,
I Am Your
Father" nigdy
nie padły w
filmach.
Poprawny cytat
to "No, I Am
Your Father"

2 W starej
trylogii Yoda
miał cztery
palce u nogi, a
w "Mrocznym
Widmie" ma
tylko trzy. 3.
Czwarty maja

to oficjalnie
dzień
gwiezdnych
wojen
nazywany Star
Wars Day.
4.Wygląd
Sokoła

Millenium był
inspirowany
burgerem z
oliwką wbitą z
boku.

Sokół

6. Chewbacca
był wzorowany
na psie George'
a Lucaca
Indiana był też
inspiracją
pseudonimu
Indiana Jones.
7. W USA każda
część miała
premierę w maju

po urodzinach
George'a
Lucasa.
Tradycja ta
została
zaburzona
przez Disneya,
ale, spokojnie,
film o Hanie
będzie w maju.

8.Dźwięk
miecza
świetlnego
powstałw
wyniku
wymachiwania
mikrofonem
przed
głośnikami
grającymi

szum
telewizyjny. 9.
W Odessie
(Ukraina)
pomnik
Włodzimierza
Lenina
zmieniono na
pomnik Dartha
Vadera.

Wars

Pomnik

Skywalker

Millenium
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Filip Satoła VIc

Niech żyją lata
90-te!

 Wieczny Kevin

4."Iron Man 3" ,
czyli zły film,
który większość
ludzi lubi. A
poza tym to jest
Marvel, który,
nawet jak robi
zły film, to
dobrze się go
ogląda. 

Batman

Kevin

1."Kevin sam w
domu" to film w
Polsce kultowy
jeden z tych 
produkcji, które
oglądamy co
roku, a czy ktoś
pamięta

jak nazywa się
mama Kevina?.
2."Szklana
pułapka" to już
film kultowy i
dzięki niemu
Bruce Willis jest
gwiazdą. Jest

to też pierwszy
film, w którym
wystąpił Alan
Rickman, znany
z roli Snape'a. 

3."Grinch Świąt
nie będzie"

-jedna z
najlepszych ról
Jima Carreya.

Iron Man

Grinch

7."Batman
Returns" Tima
Burtona fabułą
może nie
zachwyca,ale
realizacja i
aktorstwo robią
swoje i poza
tym to rzadka
okazja

zobaczyć
Batmana w
śnieżnej scenerii
Gotham.
8."Śnięty
Mikołaj" Disney,
komedia, lata
90-te, muszę
zachęcać? 

5.W krzywym
zwierciadle:
'Witaj święty
Mikołaju" klasyk
z 1989 bawi
perypetiami
rodziny
Griswoldów do
dziś. Kultowa
rola Chevy
Chase'a,

świetne gagi i
świąteczny
klimat. 6."Pada
Shrek" krótki
film o
pierwszych
świętach
Shreka.
Polecam.

  8 najlepszych filmów na Święta
             Bożego Narodzenia

Returns

sam w domu

3

Świąt nie będzie
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Miau!!!

Najchętniej
wybierane rasy:

  Ciekawostka

Kot

*

Kot

Koty brytyjskie,
Koty perskie, 
Koty
syberyjskie, 
Koty
syjamskie, 
Koty
bengalskie, 
Koty Maine
Coon,

Koty
egzotyczne, 
Koty
abisyńskie
 

Kot

                 Koty
          Oliwia Barańska     
                 kl.Vai

Kot

Kot domowy –
udomowiony
gatunek
ssaka z rzędu
drapieżnych z
rodziny
kotowatych.
Koty zostały

udomowione
około 9500 lat
temu i są
obecnie
najpopularniejszymi
zwierzętami
domowymi na
świecie.

Gatunek
prawdopodobnie
pochodzi od
kota
nubijskiego,
przy czym w
Europie
krzyżował się
ze żbikiem.

Najdłużej
żyjącym kotem
była kotka
imieniem Creme
Puff (1967–
2005), która
przeżyła 38 lat i
3 dni.

W 1879 roku w
Belgii
przeprowadzo-
no próbę zastą-
pienia gołębi
pocztowych ko-
tami. 37
zwierząt
wywieziono
z Liège, wypo-
sażono

w odpowiedni
ekwipunek i
wypuszczono.
Wszystkie koty
wróciły, jednak
większość
pozbyła się w
drodze
przesyłek.

Kot

*

Brytyjski

Syberyjski

Maine Coon

https://pl.wikipedia.org/wiki/Creme_Puff
https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
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 Święty
 biskup

Mikołaje na
ulicach

Legenda o trzech
córkach

Mikołajki to
okazja, by
zrobić bliskiemu
prezent i
powiedzieć, jak
bardzo się go
kocha. Warto
przynajmniej
kilka godzin być
z rodziną.

Święty

Mikołaj i

Kot

6 grudnia-chyba
nikomu nie
trzeba
przedstawiać tej
daty. Jest to
oczywiście
dzień, w którym
obchodzimy

mikołajki-
święto, które
kochają i dzieci,
jak i dorośli.
Dzieci
uwielbiają
dostawać
prezenty,

których
otrzymywanie
jest tradycją w
tym dniu.
Trzeba jednak
pamiętać,że
chodzi tu też o
to,

by wspominać
św. biskupa 
Mikołaja z Miry,
człowieka o
mocnej wierze.

Biskup

Sąsiad Mikołaja
był biedny, więc
postanowił 
sprzedać swoje
trzy córki.
Święty 
podrzucił mu
nocą złoto, by
nie musiał
sprzedawać
kobiet. Kiedy

mężczyzna się
o tym
dowiedział,
serdecznie
dziękował
Mikołajowi. Na
podstawie tej
legendy
powstały
mikołajki. 

6 grudnia po
centrach
handlowych,
ulicach i innych
miejscach
publicznych
chodzi Mikołaj.
Czasami nawet
rozdaje on
prezenty. Dzieci

mogą mu usiąść
na kolanach i
po- prosić o
prezent. Jest to
miłe
urozmaicenie
dnia, bardzo
cieszące dzieci.

=

 Mikołajki
                           Natalia Furgała 5ai

Mikołaj

jego renifer

w czapce

Mikołaj

=
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 Kinga 
 Machniewicz

 2 budziki dla 
 smakoszy ;)

 Planeta Faktów

Ten artykuł jest
zainspirowany
kanałem
Planeta Faktów.
To już kolejny
artykuł z tego
kanału. 

Clocky - uciekający budzik

  5 najfajniejszych budzików na     
 świecie                                  

1. Clocky, który,
włączając się,
zeskakuje z
mebla, na
którym stoi, i
grając głośną
muzykę, jeździ
po pokoju. 

2. Latający
budzik zaczyna
głośno grać i po
chwili
wystrzeliwuje w
powietrze
małego drona,

który lata po
pokoju. 
3. Sportowy
budzik w
kształcie
ciężarka, który
wyłączy

się dopiero po
podniesieniu go
!30! razy.
                    

=

1. Bekon alarm
 clock - budzik z
szufladką, która 
otwiera się wraz
z pachnącym
bekonem.    
2.Coffee time  to
budzik w postaci
espresso, który
wydziela aromat

kawy. 

  

==

=

Nie chce Wam
się wstawać
rano?
Oto pięć
niezwykłych
budzików, dzięki
którym poranna
pobudka może
stać się
łatwiejsza, 

a może też  
przyjemniejsza.
:)

KM

=

==

=
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