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         Wesołych  Świąt !!!

Płoną sztuczne
ognie, płynie już
muzyka, idzie
Nowy Rok,
stary już umyka.

Jak cudownie, że
jesteś Panie,
bo przy Tobie nic
złego się nie stanie,
dziękujemy, że się
narodziłeś na
naszej Ziemi.

Szczęśliwego
Nowego Roku!!!

W oknie błyszczy
choineczka,
Jadą dzieci na
saneczkach. 
Gdzieś po cichu gra
kolęda,
To jest znak, że
przyszły święta.

Tak szybko czas leci!. Aż trudno uwierzyć, że  już żegnamy rok 2017, a witamy Nowy Rok
2018! Tak dużo się działo. Pracowaliśmy ciężko, ale z sukcesami! Teraz kilka dni
wypoczynku. Spędzimy z rodziną najwspanialsze święta i pobawimy się w sylwestra. 
Już niedługo! 

W imieniu redakcji
gazetki szkolnej:
"Kropek" 
pragniemy
wszystkim
Nauczycielom,
Uczniom oraz
pozostałym
Pracownikom
życzyć
wspaniałych,
magicznych

świąt Bożego
Narodzenia! 
Niech ten czas
przyniesie Wam
ukojenie, ciepło
rodzinne i błogi
wypoczynek.
A w Nowym Roku
niech spełnią się
Wasze najskrytsze
i te najzwyklejsze
marzenia.

Otoczcie się
przyjaznymi Wam
ludźmi. Poczujcie w
pełni, że jesteście
kochani. 
Bądźcie
szczęśliwi.:)
Niech towarzyszą
Wam: dobroć i
przyjacielskość.

Wielobarwne w
oknach błyski 
I zabawek kusi
czar. 
Radość dzieci,
śpiew kołyski, 
Trwa kruchego
szczęścia dar. 

Więc opuszczam
mury miasta, 
Idę polom białym
rad. 
Zachwyt w drżeniu
świętym wzrasta: 
Jak jest wielki cichy
świat! 

=

=

=

=
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     Wszystko o     
 polskiej choince

Obecna rola
choinki

Świąteczne
zwyczaje

W tym artykule
postanowiłam
opowiedzieć
wam wszystko
o choince. 
1. Choinka w
Europie została
rozpowszechniona

dopiero w XIX
wieku, a
gdzieniegdzie w
XX wieku.
2. W Alzacji,
czyli pograniczu
Niemiec

i Francji,
pierwszy raz
przyozdobiono
choinkę.
3. Łukasz
Cranach
Starszy

w 1509r.  uznał
choinkę za
rajskie drzewo
życia i od tego
momentu
duchowni
zachęcali

wiernych do
kupowania
takiej choinki.

4. Maria
Leszczyńska
sprowadziła
choinkę do
Polski.
5. W Polsce
bombki pojawiły
się  w XIX w. i
były tworzone z
dmuchanego
szkła.

-

6. Na południu
Polski zamiast
choinki dom
dekorowany był
tzw.
,,podłaźnikiem''.
Był to
wierzchołek
drzewa
wieszany
szczytem w dół.

Dekorowany był
jak zwykła
choinka.
7. Maria Gerson
Dąbrowska w
1911 r.
pokazała, jak
można ozdobić
choinkę nie tylko
z użyciem
bombek.

W XXI wieku z
choinką kojarzą
się prezenty,
święty Mikołaj,
Wigilia oraz
narodziny
Jezusa.
Strojenie choinki
to już tradycja i
w większości

domów znajdują
się te drzewka.
Święta
pozwalają na
spotkanie się z
rodziną.

-

-

     Historia choinki

          Nina Borowiec kl. Vai

-

-

-
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 Filip Satoła VIc

    Magia

    Fantasy

3. "Ant Man and
the Wasp"
sequel "Ant
Mana" z 2015
roku. O filmie
wiemy tyle co
nic. Nawet nie
ma zwiastuna,
ale to Marvel.
Premiera 3.08.
2018 r..

Avengers

Black

Aquaman

and The Wasp

1." Avengers
Infinity War"
("Avengers
Wojna bez
granic"). film na
który Marvel
szykował przez
dziesięć lat.

Poza
tytułowymi
Avengers na
ekranie znajdą
się m. in. Doktor
Strange, Spider-
Man, Ant Man.
Premiera już 26.

04. 2018. 2.
"Black Panther"
(Czarna
pantera) orygin
story T' Challi,
czyli tytułowej
Czarnej
pantery, którą

poznaliśmy w 
Kapitanie
Ameryka.
Premiera: 14.
02. 2018r. 

" Ready Player
One" kolejny
film Stevena
Spielberga.
Świat znajduje
się na skraju
upadku i
pogrążenia się
w chaosie.
Ludzie znajdują
ratunek

w uniwersum
rzeczywistości
wirtualnej. Jest
na ci czekać.
Premiera
6.04.2018.
"Tomb Raider"
Alicia Vikander
jako Lara Croft.
Ciekawie.
16.03.2018

"Pacific Rim:
Rebelia" sequel
filmu Guillermo
del Toro z 2013
roku. W
obsadzie John
Boyega i Scott
Eastwood.
Będzie się
działo.

23.03.2018 r..
"Aquaman" O
filmie nie
wiadomo nic.
film będzie
opowiadał o
tytułowym
Aquamanie.
Oby kolejny
dobry film DC.

  Najbardziej wyczekiwane filmy 
  roku 2018.   Część pierwsza

Infinity war

Panther

.

Ant Man
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       Horror      Sensacja

"Iniemamocni 2"
wreszcie Pixar
robi sequel filmu
o rodzinie z
mocami a nie
np. czwarte
"Auta" Film ma
się zaczynać
kiedy kończy
się jedynka.
13.07.2018 Część

  druga

"Fantastic
Beasts: The
Crimes of
Grindelwald"
Druga część
prequela do
Harrego
Pottera.
Pierwsza część
nie była dobra,
ale to świat
Harrego. 16.11.
2018 r.

"Solo: A Star
Wars Story"
zwolnienie
reżyserów,
dokrętki,
kontrowersje co
do głównej roli.
Trzeba trzymać
kciuki z ten film,
bo jest duże
ryzyko, że to
będzie zły film.
25.05.2018 r.

"Hotel
Transylwania 3"
jedynce nie
dorówna, ale
może być
dobre, choć żart
ze zwiastuna
mnie
zniesmaczył.
Akcja przenosi
się jak to mówi
Dracula "hotel
na wodzie" 12.
10. 2018 r..
"Madagaskar 4"
o tym filmie

nic nie wiadomo.
Ani zarysu
fabuły, ani pełnej
obsady. Nie
wiadomo nawet,
czy ten film
powstanie, ale
zapowiedziany
jest. 1.04. 2018
r..

"Jurrasic World:
Upadłe
królestwo"
kolejny film
zabierający do
Parku
dinozaurów.
Niewiele
wiadomo o
produkcji. Z
obsady z
oryginalnego
"Parku
Jurajskiego"
wraca Jeff
Goldblum w roli

Iana Malcolma.
"X-Men: Dark
Phoenix" o
produkcji jak
zwykle wiadomo
tyle co nic.
Powraca za to
obsada z
między innymi
"X- Men
Apocalypse".
2.11.2018.

Filip Satoła 6c

=

=

        Najbardziej wyczekiwane filmy 

                           2018 roku

=

=
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 Chcesz ozdobić swój pokój na
święta?Oto 8 sposobów na ozdoby
do domu!!!           

Weronika Czub
kl.5a

8.Ale najlepiej to
zrób sam
ozdobę!
 Zdrowych i
Wesołych Świąt
Bożego
Narodzenia oraz
spełnienia
marzeń w
Nowym Roku
2018 życzę
wszystkim
uczniom

i pracownikom
naszej szkoły !

5.Upiecz
pierniczki!!!

4.Chyba każdy
lubi
czekoladki,no
nie?!Postaw
sobie koło
biurka
kalendarz
adwentowy!!! :)

Ozdoby

Ozdoby

1.Nie ma to jak
światełka
choinkowe!Wy-
starczy, że 
powiesisz je w
swoim pokoju i
już będziesz

odczuwał
świąteczny
nastrój.
2.Zapal
świeczki!
Zapach
np.cynamonowy
lub goździkowy

przypomni nam
o pieczeniu
pierniczków.
3.Kartki
świąteczne też
się nadadzą!
Połóż je na

biurku,a od razu
otoczy cię
magia świąt!

Ozdoby

Ozdoby Ozdoby

6.Choinka!!!W
sklepach da się
kupić taką małą
choinkę,która
jest bardzo
ładną ozdobą do
domu.Można ją
ozdobić według
własnego
gustu!Bo
przecież co to

za święta bez
choinki:)
7.Jeśli chodzi o
jedzenie,to
można
przygotować
mandarynki z
gożdzikami. 

Ozdoby

Ozdoby

Ozdoby

Ozdoby Ozdoby
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Nie wiesz co ze sobą
zrobić w sylwestra?       
Oto kilka pomysłów!

Oliwia Barańska
Klasa 5ai

Nietypowe
pomysły...

Pomysły dla
zimnolubnych

Jeśli jeszcze
nie masz
pomysłu na
sylwester - ten
artykuł jest
stworzony
specjalnie dla
Ciebie.
Zapraszam do
czytania.

2018

*

1. Spotkaj się z
przyjaciółmi.
Sylwester to
idealna pora,
żeby zaprosić
przyjaciół do
swojego domu.

Można wspólnie
śmiać się i
bawić.
2. Oglądaj filmy.
Nie ma to, jak
oglądać filmy do
nocy...

Dla każdego
coś dobrego. ;-)
3.Pójdź do
restauracji.
31 grudnia. W
restauracjach
są różne

imprezy i
dyskoteki.
4. Oglądaj
fajerwerki z lotu
ptaka.
5. Pograj w gry
z rodziną. 

Możesz spędzić
tę noc na
lodowisku lub na
stoku
narciarskim.
Możesz wtedy
podziwiać
gwiazdy,
fajerwerki i
uprawiać sport.
Następnym

pomysłem jest
pójście na
termy. Można
również wybrać
się na rynek
krakowski lub
na imprezę tego
typu.

*
1.W Krakowie
odbywa się 
zabawa w
 tramwaju. W
czasie podróży
po mieście
gwarantowane
są tańce i
szampan. 
2. W Białce

Tatrzańskiej
kulig z napadem
zbójników i
 gwarantowanym
szczęśliwym
jego finałem:
wspólną
biesiadą. 

Gry I

2018

*

*

planszowe I
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      Gadżety

           Gry 
sprawnościowe

1. Oonies-
baloniki, które
po
napompowaniu
łączysz jak
chcesz.
2.Aquabeads-
koraliki, które
się pryska, a po
wyschnięciu 
zlepiają się.

     Najlepsze prezenty pod choinkę
 
                   Natalia Mikołajczyk 5a

Każde dziecko i
każdy dorosły -
ale przeważnie
dzieci :) - lubi
dostawać
prezenty , ale
co zrobić

jak prezent jest
nietrafiony np.
piżamą ze
znienawidzoną
przez was
postacią. Ten
artykuł zawiera

informacje o
kilku fajnych
lub ciekawych
gadżetach i
zabawkach, o
które możecie
poprosić.

=

1. ,,Chrono
Bomb- wyścig z
czasem" to gra
polegająca na
wyłączeniu
bomby, nie
dotykając przy
tym ,,laserów".
2.,,Łowca
duchów" to gra

polegająca na
strzelaniu do
duchów.
Wygrywa ta
osoba, która
zastrzeli ich
najwięcej.
3. Mistakos.
 

1.Ipega PG-
9023 to
kontroler, który
zmieni twój
telefon w
konsolę gier.
2.IWord 88 to 
zwijane pianino.
3.XANES

XC01 to
pawerbank na
baterie.
4.XANES C2 to
minikamera HD.
5.E103 mikro
fon karaoke.

-

-

-

-

    Zabawki

-

-

-

-

-
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  Coś o kolędach

 Jakie są
potrawy  
   innych krajów?

Jakie są tradycje 
  innych krajów?

- Kolędę ,,Cicha
Noc'', która jest
najsłynniejsza,
przetłumaczono
na ponad 300
języków.
- Autorem
pierwszej
kolędy był św.
Franciszek z
Asyżu.

 Jak ludzie obchodzą święta      
         w innych krajach?    
         Kinga Machniewicz kl. 5ai

ANGLICY nie
obchodzą
Wigilii,
najważniejszy
posiłek
spożywają
pierwszego dnia
świąt.

Prezenty
Mikołaj
zostawia im w
skarpetach.
NIEMCY-dla
nich ważny jest
czas
przygotowań

do świąt-
adwent. W
miastach
odbywają się
jarmarki
świąteczne.
UKRAINA-tam
pod stół wigilijny

wkłada się
siano, a prezent
dzieci dostają w
sylwester od 

Dziadka Mroza.

1.W Grecji Boże
Narodzenie trwa
aż 12 dni. W
tym czasie
Grecy spotykają
się z rodziną i
znajomymi, i
rozdają sobie
prezenty.
2.Wigilia to dla
Czechów

czas
odwiedzania
cmentarzy.
Wtedy ozdabiają
groby swoich
bliskich.
3. Boże
Narodzenie w
Indiach to czas 
strojenia domów
i ulic.

1.ANGLIA:
pieczony indyk
nadziewany
kasztanami,zupa
żółwiowa,
świąteczny
pudding.
2.AUSTRIA:
ciasto tirolen
zelten

z dodatkiem
bakalii,karp,
pieczona
kaczka.
3.FRANCJA: 
gęś,gryczane
naleśniki,lody.
4.NORWEGIA:
puree z brukwi,
gotowana ryba..

KM
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 10 Najładniejszych   
 kolęd/pastorałek

Natalia Furgała
5ai

Wesołych Świąt!!!

Poszukajcie też
innych kolęd!!!

Mam nadzieję,
że wszystkie
kolędy się Wam
spodobają. Mnie
urzekły tym,że
kiedy ich
słucham, czuję
się przyjemnie i
ciągle je nucę.

-

HEJ KOLĘDA

Ładna

KolędyGwiazda

1. De Su - Kto
wie.
 2. Czerwone
Gitary - Jest
taki dzień.
3. Hej, w dzień
narodzenia -
autor nieznany.

4. Mędrcy
świata,
monarchowie -
wersja księdza
Zygmunta
Odelgiewicza.
5. Bóg się
rodzi- Krzysztof

Krawczyk
(wykonawca).
6. Jezus
Malusieńki -
autor nieznany.
7. Gdy się
Chrystus rodzi -
autor nieznany.

8.Gore gwiazda
Jezusowi -
autor nieznany. 

Poszukajcie też
innych kolęd.
Jeśli znajdziecie
jakąś ciekawą
piosenkę,
możecie
nauczyć jej
bliskich. Może
nawet wasi
dziadkowie
znają jakieś

staropolskie
kolędy?
Poproście wtedy
starszych, by
was jej nauczyli.
Im więcej ich
znasz, tym
lepiej!

Mam nadzieje,
że Boże
Narodzenie
spędzicie w
rodzinnym
gronie.
Pamiętajcie
oczywiście, aby
urozmaicić je
kolędami

;). Osobiście
mam zamiar
dużo śpiewać z
rodziną, a Wam
radzę to samo!
Wesołych Świąt!
Widzimy się w
Nowym Roku!!!

-

KOLĘDA!

choinka

i pastorałkiBetlejemska
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Kompot  z
suszu-  Kompot z
jabłek

   Tradycyjne 
        dania

    Wigilia na naszych stołach  w
                      innej wersji
                     Natalia Mikołajczyk  5ai

Od wielu lat jest
tradycją ,że na
naszych stołach
wigilijnych jest
12 potraw.  Nie
wszystkim one
smakują - ja
sama jestem w

tym gronie. W
tym artykule
chcę wam
przedstawić
kilka 
nowoczesnych
przepisów - w
zamian za te

tradycyjne
potrawy np.
łosoś zamiast
karpia. 
Spis
tradycyjnych
potraw również
tu znajdziecie.

Składniki
6 jabłek,woda,
laska
cynamonu
-Umyj jabłka.
Pokrój.Zalej je
wodą i dodaj
laskę
cynamonu.
Gotuj ok 25min.

   Karp - Łosoś   
     na patelni    

800 g
łososia,             
sól i biały pieprz,
sok z cytryny,
oliwa do
smażenia.
Przygotowanie
Łososia opłukać
i osuszyć. 
Oprószyć solą i

pieprzem.
Skropić sokiem
z cytryny i
odstawić na 20
min. do lodówki.
Na patelni
rozgrzać oliwę i
usmażyć rybę.
Smacznego!

-

-

1.karp
2. barszcz
czerwony z 
uszkami 
3.łazanki z
makiem
4.kompot z
suszu
5.kapusta z
grochem

6. pierogi z
kapustą i
grzybami
7. kutia
8.krokiety
9. karp w 
galarecie
10. zupa
grzybowa-

-

-

-

-

-

-

-
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