
Kropek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 158
ul. Strąkowa 3a
30-410, Kraków

Numer 41 01/18

  Oswajanie słów ...

 jest trudniejsze niż
 oswajanie tygrysów

=

=

1 lutego 2018r.,
czyli w szóstą
rocznicę śmierci
Wisławy
Szymborskiej -
poetki, laureatki
literackiej Nagrody
Nobla, krakowianki,
przyjaciółki patrona
naszej szkoły -
profesora Juliana
Aleksandrowicza -
odbył się pierwszy
etap konkursu,
podczas którego

55 uczniów z 15
szkół recytowało
wiersze
Szymborskiej.
Jury konkursu
wyłoniło 22
finalistów, którzy 7
marca br. w domu
kultury przy ul.
Beskidzkiej 30
zaprezentują
wiersze drugiej
poetki - Haliny
Poświatowskiej.
Poświatowska

była przyjaciółką
Szymborskiej i
pacjentką oraz
przyjaciółką
profesora
Aleksandrowicza.
Ciężko chora na
serce zmarła w
wieku 31 lat, ale
pozostawiła po
sobie piękne
wiersze, głównie o
tematyce miłosnej i
filozoficzno -
refleksyjnej.

Patronem konkursu
został Maciej
Naglicki - nasz
wieloletni
nauczyciel, znany
poeta krakowski,
zmarły tragicznie w
sylwestra
2016/2017 r.
Jego wiersz:
"Czwórką"  
przed konkursem
recytowała
uczennica kl.5a
Oliwia Barańska.

Uczniowie
zaprezentowali
bardzo wysoki
poziom. Jury było
pod wrażeniem
wystąpień dzieci.
Usłyszeliśmy
bardzo dojrzałe
recytacje takich
utworów jak: Nic
dwa razy się nie
zdarza, Kot w
pustym mieszkaniu,
Sto pociech,
Nienawiść,
Terrorystysta patrzy

i wielu innych. 
Wystąpienia
naszych uczniów:
Poli Metelskiej,
Łukasza Wiącka,
Kingi Troc, Amelki
Marcyzak i
Zuzanny Mruk też
były przepiękne. Ale
do finanału przeszły
tylko dwie osoby:
Amelia Marcyzak i
Zuza Mruk z klasy
7c.

 Krakowski Konkurs
Recytatorski
    "Oswajanie słów" imienia
          Macieja Naglickiego

=

=
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Piosenki na youtube, które spotkały
się z największą ilością 
negatywnych ocen.

Nina Borowiec
kl.Va

Od 4 do 1.

Od 9 do 5.

12 – Justin
Bieber – Sorry
[1,217,712]
11 – MISHA –
POKEMON GO
SONG!!!
[1,302,728]
10 – Miley
Cyrus – We
Can’t Stop
[1,316,769]

20 - Justin
Bieber & Nicki
Minaj – Beauty
And A Beat
[767,366]
19 – PSY –
GENTELMAN
[777,561]

18 – Taylor
Swift – Shake It
Off [777,632]
17 – Katy Perry
& Juicy J –
Dark Horse
[809,961]
16 – Justin

Bieber – What
Do You Mean?
[839,301]
15 – Nicky
Minaj – Stupid
Hoe (Explicit)
[894,985]
14-

ApoRed –
Everyday
Saturdy (remix)
[904,886]           
13-Justin
Bieber-
Boyfriend
[934,259]

9 – Nicki Minaj –
Anaconda
[1,383,178]
8 – Miley Cyrus
– Wrecking Ball
[1,404,230]
7-Jacob
Sartorius-
Sweatshirt
[1,815,332]
6 – PSY

– GANGAM
STYLE
[1,889,137]
5 – Luis Fonsi &
Daddy Yankee –
Despacito
[2,113,293]

4 – Bibi H – How
it is ( wap bap …
) [2,549,161]
3 – Jake Paul &
Team 10 – It’s
Everyday Bro
[2,651,872]
2 – Rebecca
Black – Friday
[2,829,706]

1 – Justin Bieber
& Ludacris –
Baby
[8,190,214]

-_

Rebecca

e

-_

Black

e
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 Oliwia Barańska
       kl. 5ai

Kilka słów o...

Film- 2001r.

Jeśli lubisz
zwroty akcji,
choć
troszeczkę
krajobraz
afrykański, ta
książka jest
specjalnie
stworzona dla
Ciebie!

               Książka i film 
       "W pustyni i w puszczy"
           Henryk Sienkiewicz

W pustyni i

Henryk

Henryk
Sienkiewicz 
(5 maja 1846r.
-  15 listopada
1916) polski
nowelista,
powieściopisarz
i publicysta;
laureat Nagrody
Nobla

w dziedzinie
literatury w
1905r. Jeden z
najpopularniejszych
polskich pisarzy
przełomu XIX i
XX w.

*

Pan Tarkowski

Staś i Nel

Pod koniec XIX
wieku w
Sudanie trwa
powstanie
Mahdiego.
Jednym z jego
"oficerów" jest
Smain.

Aby wymusić
uwolnienie
swojej rodziny,
aresztowanej w
Egipcie,
organizuje on
porwanie
dwojga białych

dzieci: Angielki
Nel Rawlison  i
Polaka Stasia
Tarkowskiego. 
Po drodze Staś
przy pomocy
Chamisa zabija
porywaczy

i razem z Nel
oraz
niewolnikami,
rusza w drogę! 

Pierwsza
ekranizacja "W
pustyni i w
puszczy" w
reżyserii 
Władysława
Ślesickiego 
przyciągnęła do
kin olbrzymią
liczbę

17 milionów
widzów. Film
trwa ponad 3
godziny,ale jest
bardzo
skrótowy.
Pominięto dużo
wydarzeń,lecz
ogólnie film
bardzo dobry.   

w puszczy

Sienkiewicz

*

Pan Rawlison

Mea

http://www.filmweb.pl/person/W%C5%82adys%C5%82aw+%C5%9Alesicki-69171
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Nie wiesz, o której masz autobus i
chcesz się szybko dowiedzieć?Oto
8  aplikacji,które ułatwią Ci życie!!!

 Weronika Czub
kl.5a

 A to inne
aplikacje:

 4.,,Google
Maps",to GPS.

 3.,,Notatki" to
aplikacja,którą
chyba każdy
ma!Gdy chcesz
zapisać coś
ważnego,np.kie
dy jest test z
matematyki,to
otwórz właśnie
tę aplikację!!

Aplikacja

1.,,Spotify " to
aplikacja,która
pozwala Ci
zapisywać
darmowo
piosenki.

 2.,,Shazm" to
świetna
aplikacja! Czy
ty też tak masz,
że gdy jedziesz
autem i leci
jakaś fajna

piosenka,to nie
wiesz, jak się
nazywa, a
chcesz ją sobie
zapisać?
Wystarczy, że
zainstalujesz

tę aplikację, a
ona po
włączeniu jej
pokaże Ci jak
się nazywa
dana piosenka.

Aplikacja

 5.,,Google
Translate" to
aplikacja, która
tłumaczy słowa
na ponad 100
języków!     
 6.,,Jak dojadę"
to świetna
aplikacja, która
pomoże

Ci dowiedzieć
się,o której
godzinie masz
tramwaj lub
autobus.

 7.,,Zdrowe
Zakupy",to
aplikacja,która
kasuje dany
produkt i
pokazuje np.ile
ma dag.
 8.,,Duolingo",to
aplikacja,która
pomoże

Ci nauczyć się
angielskiego!
Poprzez
robienie różnych
zadań i
ćwiczeń,uczysz
się oraz
powtarzasz.

Aplikacja

A Shazm

Aplikacja

Aplikacja

Aplikacja

A Shazm
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     Najlepsze filmy 2017 roku Filip Satoła VIc

Animacje też
ważne są

Disney jak wy to
robicie?

"Blade Runner
2049" to już
więcej niż
majstersztyk.
Nie umiem
powiedzieć,
który "Blade
Runner" jest
lepszy. Z tego
roku, czy z
1982 roku?

Baby

"Wojna o
Planetę Małp"
Jeśli ktoś chcę
zobaczyć ten
film dla
wybuchów i
akcji, to się
zawiedzie.

Ten film jest
ponury, smutny
i przygnębiający
ale świetny.
"Baby Driver"
Edgar Wright
zrobił
techniczny

majstersztyk, a
przy tym
scenariusz nie
jest powtarzalny
i
przewidywalny.
"Wonder
Woman".

Wreszcie dobry
film o
superbohaterce.

"Twój Vincent"
to naprawdę
piękny film i
choć scenariusz
jest prosty, to
wygląda, jakby
Van Gogh go
zrobił. "Coco"
jest jednym z
najlepszych

Pixarów i jak
ktoś uważa, że
"Coco" jest dla
małych dzieci i
on nie będzie
marnował czasu
na bajeczki, to
niech się
ogarnie i ogląda.

Każdy film
Marvela jest
coraz lepszy,
więc i teraz nie
było inaczej.
"Strażnicy
Galaktyki vol 2",
"Spider Man
homecoming" i
"Thor Ragnarok"
to świetne filmy.

"Gwiezdne
wojny Ostatni
Jedi" to
oryginalny i
zaskakujący
film, który
rozwija
bohaterów i jest
jedną z
lepszych
części.

Naj

Wojna o

.

Thor

Driver

Filmy

Planetę Małp

The Last Jedi

Ragnarok
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     Najgorsze filmy 2017 roku Filip Satoła VIc

"Transformers
Ostatni Rycerz"

"Valerian i Miasto
Tysiąca Planet"

Cały internet
mówił o tym
filmie, jaki on zły
nie będzie. Z
tego
wszystkiego
wyszedł film z
powtarzalną
animacją i
fabułą i słabymi
żartami.

Transformers

Emoji

Piękna

Piraci z Karaibów

Valerian, czyli
dwoma słowami
zmarnowany
potencjał.
Adaptacja
kultowego
francuskiego
komiksu. Główni
bohaterowie są
jak wycięci z
kartonu, a gdyby

tego było mało,
aktorzy są
kłodami drewna.
I Luc Besson nie
wie, co to
konsekwencja.

Najgorszy film
tego roku. Seria
"Transformers"
nigdy nie była
dobrymi filmami,
ale dawała
rozrywkę. W tej
części
Transformerów
jest mało,

a w zamian
mamy ludzi
kartony bez
charakteru.
Optimus, choć
na każdym
plakacie, jest z
dziesięć minut
filmu.
Koszmarny film.

Lista
najgorszych
według mnie
filmów zeszłego
roku. Biorę pod
uwagę tylko
polskie daty
premier.

"Piękna i
Bestia". Ten film
ma plusy. Jest
najlepszy z tej
listy, ale to dalej
zły film.
Produkcja miała
naprawiać błędy

animacji, a ma
ich więcej.
"Piraci z
Karaibów
Zemsta
Salazara".
Prawie każda
scena ma błąd.

Johny Deppowi
się nie chce. A
film jest
powtarzalny. 

Ostatni Rycerz

Movie

i Bestia

Zemsta Salazara
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 Oliwia Barańska
           5ai

 Wiersze miłosne

     Walentynki 
       w Polsce

Dużymi
krokami zbliżają
się walentynki...
Czy wiesz,
skąd się
wzięły? Na to i
inne pytania
znajdziesz
odpowiedzi w
tym artykule!

Walentynki

<3

Walentynki –
coroczne święto
zakochanych 
przypadające 14
lutego. Nazwa
pochodzi od
św.Walentego.
Zwyczajem

w tym dniu jest
wysyłanie listów
zawierających
wyznania
miłosne. Na
Zachodzie,
zwłaszcza w
Wielkiej Bry-

tanii i Stanach
Zjednoczonych,
czczono św.
Walentego jako
patrona
zakochanych.
Dzień 14 lutego
stał się więc

okazją do
obdarowywania
się drobnymi
upominkami.

*

*

list

Do Polski
obchody walen-
tynkowe trafiły
wraz z kultem
świętego Wale-
ntego z Bawarii 
i Tyrolu. Popu- 
larność uzyska-
ły jednak dopie-
ro w latach 90.
XX wieku

. Jedyne i naj-
większe w
Polsce odbywa-
ją się corocznie
od 14 lutego
2002 roku
w Chełmnie pod
nazwą "Walentynki
Chełmińskie". 

Kochać a lubić
to wielka
różnica, sercem
się kocha, a
duszą zachwy-
ca, duszą
zachwycać mo-
żna każdego, a 
sercem kochać
tylko jednego...

 Jeśli chciałbyś
komuś wyznać
swoją miłość,
jednym z
najlepszych
sposobów jest
napisanie
wiersza!*

<3

*

*

list *

https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mno
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   Łyżwiarstwo

   CURLING

     Narciarstwo

               Sporty zimowe
                         Natalia Mikołajczyk
5a

-

Sporty
zimowe -
dyscypliny
rozgrywane w
okresie
zimowym.
Niezbędnymi
warunkami

do ich
przeprowadzenia
są: mróz, lód i
często śnieg.
Tych warunków
atmosferycznych
często nam
brakuje , ale

ta zima i ferie
zapowiadają się
obiecująco. 

1. hokej

2.łyżwiarstwo
figurowe

3.short track

4.łyżwiarstwo
szybkie 

1. Narciarstwo
alpejskie.
2. Narciarstwo
klasyczne.
3.Snowboa
rding.
4.Skoki
narciarskie.
5. Bobsleje
6. Skeleton*
*

jednoosobowe,
ciężkie
sanie sportowe
o nisko
położonym
środku
ciężkości. 
Umożliwiają
osiąganie
dużych
prędkości. 

Curling należy
do zespołowych
sportów 
precyzyjnych.
Jest on
rozgrywany na
prostokątnej tafli
lodu. W
rywalizacji biorą

udział dwie
drużyny liczące
po 4
zawodników. Do
gry używa się
,,kamieni".  

.

SHORT
TRACK

-

-

-

CURLING.

.

-

-
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       Nie masz
     pomysłów?

A po całym dniu  
śnieżnych zabaw 

 Zimowe, śnieżne
     szaleństwa

Przed nami ferie
zimowe, ale jak
je spędzić, aby
były fajne? Co 
robić w tym
zimowym,
wolnym od
szkoły czasie?

              FERIE ZIMOWE
 jak ciekawie spędzić ten czas?
         
          Kinga Machniewicz kl. 5ai

Ferie zimowe to
fajny czas, aby
na chwilę
odpocząć od
nauki i spędzić 
go aktywnie z
rodziną lub z
przyjaciółmi na: 

- wspólnej
zabawie na
śniegu,
urządzając
wielką bitwę na
śnieżki, lepiąc 
bałwana, robiąc
aniołki

na śniegu czy
budując wielkie
lodowe igloo; 
- na stoku,
jeżdżąc na
sankach,
jabłuszkach,
nartach czy 

snowboardzie; 
- na lodowisku,
razem ślizgając
się na łyżwach. 

Ferie wypadają
w zimie. A zima
to śnieg, biały
puch i śnieżne
szaleństwa.
Warto więc 
zbliżające się
ferie zimowe
spędzić na
śniegu, na
wspólnych

śnieżnych
zabawach czy
uprawiając 
sporty zimowe.
Pamiętaj, że na
następną taką 
możliwość
trzeba będzie
czekać cały rok!

...przyjemnie
spędźcie
wieczór z
rodziną
przygotowując
razem coś
smacznego do
jedzenia. 
A później
popijając 

gorącą herbatę 
zagrajcie w
karty lub w gry
planszowe,
poczytajcie
książki czy
wspólnie
porozmawiajcie.
Będzie
naprawdę miło!

https://products.allegrostatic.com

e-snowboard.info

itvm.pl

https://www.dreamstime.com

Zalamka.pl
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 Gadżety, które
rozjaśnią  Ci szkolny
dzień!!!

 Natalia Furgała
 5a

         WOW!!!

Gdzie to kupić?

Filiżanki, napoje
itp. , które
widzicie na
zdjęciu, to tak
naprawdę
gumki do
mazania, a po
prawej macie
genialny zeszyt
z oprawą w
klocki!

piórnik

gumki

piórnik

ciekawy

ołówki

Czasami każdy
ma już dosyć
szkoły. Pytacie
się więc: Jak
dotrwać do..
Jeżeli akurat
macie jakieś
braki

w wyposażeniu,
to możecie się
wyposażyć w
takie oto
gadżety, jakie
widzicie na
zdjęciach. Są
one popularne,

dlatego na
pewno wzbudzą
podziw wśród
kolegów z klasy
i znajdziecie je
w wielu
sklepach jak i w
internecie!!!

W dodatku
umilą wam czas
oraz zaskoczą
nauczycieli.

Ja na przykład
posiadam kilka
rzeczy tego
typu. Świetny
sklep oferujący
różne "bajery" to
FLYING TIGER.
Znajdziecie go w
wielu miastach
m.in w
Krakowie.

Strona
internetowa jest
łatwa do
odnalezienia w
sieci. Są tam do
zakupienia  np.
ołówki, jakie
widzicie na
zdjęciu.
Polecam! 

Wierzę, że ten
artykuł
zainspirował
Was do zmiany
w swoim
piórniku! Na
pewno będziecie
mieli dużo
zabawy,
testując

te gadżety!
Niedługo ferie,
więc życzę
Wam
spokojnego i
dobrego
odpoczynku! Do
następnej
gazetki!

arbuz

do mazania

buty

zeszyt

dni tygodnia
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