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    Wiosenny rajd

 Trzy, dwa, jeden i ... 
   początek wiosny!!!

Witamy was w
kolejnym numerze
gazetki Kropek.
Mamy nadzieje, że
zainteresują was
artykuły z tego
numeru. Dowiecie
się naprawdę wielu
przydatnych i
ciekawych rzeczy.
Macie czasami taki
problem, że
chcecie wyjść na
pole, ale nie wiecie,
czy będzie
słonecznie, czy też

deszczowo?
Dostaniecie tu
wyjaśnienie, jak
przewidzieć
pogodę. Myślisz, że
wiesz wszystko o
youtube? Może Cię
to zdziwi, ale o
rzeczach
wymienionych w tej
gazetce
prawdopodobnie nie
miałeś pojęcia. Nie
wiesz, jak spędzić 
wiosenny czas?
Podamy

Ci propozycję nie
do odrzucenie.
Dowiesz się także
o bardzo
zaskakującej
ciekawostce
związanej z Polską.
Lubisz opowiadać
kawały, ale
wyczerpały Ci się
na nie pomysły?
Masz tutaj kilka
śmiesznych
żartów. Nie
zabraknie też
tematyki filmowej.
 

Chyba większość z
nas woli chodzić w
bluzie lub
zwyczajnej bluzce
niż w niezliczonych
warstwach swetrów
i kurtek. Tak,
wiosna już zawitała.
W niemal każdym
regionie Polski jest
ciepło i są to bardzo
dobre znaki. Jest to
idealny moment na
kontynuowanie lub
rozpoczynanie
nowych pasji.

Lecz nie oznacza
to, że o szkole
należy zapomnieć.
Dla wszystkich
uczniów klas 3
gimnazjum
rozpoczynają się
testy gimnazjalne, a
za około miesiąc
większość uczniów
klas 5 będzie
przystępowała do
testu teoretycznego
na kartę rowerową.
W związku z tym
życzymy
sukcesów.

DZIEŃ

     Nareszcie
wiosna!!!!!!!!!!!!!

Kółko

W sobotę 14
kwietnia odbył się
Wiosenny Rajd.
Celem wyjazdu była
Maciejowa oraz
Stare Wierchy. Od
godziny zbiórki do
godziny powrotu
wycieczka trwała
ponad 10 godzin.
Uważam, że był to
dobry pomysł na
spędzenie swojego
weekendu
aktywnie. W końcu
trzeba się ruszać!

KROPKI

PTTK
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Youtube - rzeczy, których o nim
nie wiedziałeś!
Natalia Furgała 5ai

Ilość wyświetleń

Filmy 360 stopni

Przyciski YT

7. Najwięcej
wyświetleń w
Polsce ma film
Mutant Giant
Spider Dog (Sa
Wardega) - 174
mln wyświetleń.
8. Za granicą z
kolei jest to hit
Despacito (Luis
Fonci) - 5 mld!

-

SA

Pewdiepie

1. Największym
youtuberem
pochodzącym z
Polski jest SA
Wardega - 3
570 953
subskrypcji. 2.
Z kolei

największym
youtuberem na
świecie jest
Pewdiepie -
62 120 956
subskrypcji. 3.
Początkowo YT
miał

być portalem
randkowym. 4.
Strona powstała
w walentynki
2005 r. 5. Rok
później Google
kupiło portal za
1,65

mld dolarów.
6. Pierwszy film
nazywał się "Me
at the zoo".

Luis

9. Za
osiągnięcie
określonej ilości
subskrypcji YT
wysyła do
Youtubera
przycisk. Jest to
nagroda za
wytrwałe
nagrywanie na
stronę. Za 100

tys. subskrypcji
dostaje się
srebrny
przycisk, za 1
mln. złoty, a za
10 mln.
diamentowy
przycisk.

10. Niektóre
filmy na
YouTube są
nagrane w
technologii 360
stopni. Oznacza
to, że
przesuwając
myszką lub
palcem ekran,

można się
"obrócić', aby
zobaczyć, co
jest z drugiej
strony. Nagranie
takiego filmu jest
trudne, ale
zwiększa ilość
wyświetleń.

Przyciski

-

WARDEGA

-

Fonci

na Youtube
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 *Gwiazdy*

 ...Chmury

 Chmury

   Jak przewidzieć pogodę?
        Oliwia Barańska kl.5a

Białe,kłębiaste 
są zapowiedzią
długiego rozpo-
godzenia.Czer-
wone niebo po-
dczas zachodu
słońca wróży
ładną pogodę.
Natomiast
o wschodzie
słońca oznacza
obfity deszcz.

Białoszare
chmury szybko
przesuwające
się po niebie, to
zapowiedź burz
i piorunów.

Zielone niebo 
ukazujące się
wśród chmur, to
znak długich
deszczów.Silne
i zielonkawe 
niebo po za-
chodzie słoń-
ca mówi

nam, że
poprawy po-
gody nie nale-
ży oczekiwać.
Bladożółte nie-
bo oznacza 
deszcz,a lekkie 
baranki na nie-
bieskim niebie

zapowiadają
słońce i ciepło.

Duże, migo-
czące przyno-
szą ze sobą
opady i burze.
Białe i małe
wróżą wiatr.
Spadające
zapowiadają
długie deszcze.

*

ZWIERZAKI
Zapowiedź
deszczu i
brzydkiej
pogody.
Koty myją
starannie uszy.
Psy 

tarzają się w
trawie.
Bydło i konie  
trzymają się
razem.
Owce - zbyt
ożywione,

wyciągające
szyje i węszące
w powietrzu.
Chrząszcze po
jawiają się
wieczorem.
Głośny
rechot żab. 

Świeżo
usypane kreto
wiska. 

*

*

!

*

*

*

*

!

*
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 Filip Satoła VIc

Thanos. Obyś się
udał.

Co jest z tymi
tłumaczami?

W "Avengers
Infinity War"
pojawią się
wszyscy
bohaterowie,
którzy byli już w
poprzednich
filmach
uniwersum
Marvela.   

Avengers
zadebiutowali
dzięki Jackowi
Kirby i Stanie
Lee na łamach
pierwszego
numeru
"Avengers"

we wrześniu
1963. Był to
pierwszy
crossover, czyli
spotkanie
bohaterów z
innych serii w
jednym dziele

w uniwersum
Marvela.
Pierwotnie do
Avengers
należeli: Thor,
Iron Man, Hulk,
Ant-Man i
Wasp.

W nowych
"Avengers"
pojawi się
zapowiadany
Thanos.

Avengers

Thanos to
postać
zapowiadana od
pierwszych
"Avengers" z
2012 roku.
Wielki
przeciwnik,
którego nie
powstrzyma

się w pojedynkę.
Trzeba mieć
nadzieję, że
Thanos będzie
dobrze
zarysowaną
postacią, bo
inaczej cały film
będzie gniotem.

Tłumacze są
coraz
kreatywniejsi.
"Avengers
Infinity War"
powinno się
przetłumaczyć
"Wojna
Nieskończoności",
ale tłumacz
stwierdził,

że zrobi po
swojemu i
mamy piękne
"Avengers
Wojna bez
granic".
Gratulacje! Za
ten tytuł powinno
się zwolnić
tłumacza.

Thanos

.

Iron Man, Spider-Man i

  Parę rzeczy, które możesz wiedzieć 
                       o Avengers

Infinity War

!

.

część Strażników Galaktyki
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  Plany na wiosnę
        Kinga Machniewicz kl. 5ai

     Spędź czas
   z przyjaciółmi 

Pewnie masz
już plany na
spędzenie
wiosennych i
słonecznych
dni? Jeśli nawet
nie, to w tym
artykule
znajdziesz parę
pomysłów i
inspiracji. :) 

    Ciekawostka-
 pogoda oszalała

Jak podały
serwisy
meteorologicz
ne, w bieżącym
tygodniu Polska
była
najcieplejszym
krajem w
Europie i była

cieplejsza niż
np. Włochy czy
Hiszpania. W
centralnej
części kraju
temperatura
wynosiła nawet
26 stopni
Celsjusza. 

W czasie
wiosny dni stają
się dłuższe i
cieplejsze,
dlatego spędzaj
dużo czasu na
zewnątrz! Przy
okazji możesz

zaobserwować,
jak świat wokół
nas zdążył już
rozkwitnąć.
Drzewa oraz
trawa zielenią
się coraz
bardziej,

a ogrodnicy
sadzą już
pierwsze
kwiaty. Jeżeli
posiadasz
ogródek, to
pewnie
zdążyłeś

już coś w nim
posiać.
Natomiast jeśli
go nie masz, to
doniczki są do
dyspozycji. :)

Spędź czas z
przyjaciółmi!
Gdy tylko macie
chwilę, umówcie
się wspólnie na
spotkanie i
razem spędźcie
miło czas. W
ładną pogodę
możecie iść do
parku, umówić

na np. rolki,
rowery, zjeść
lody...
Pomysłów jest
naprawdę wiele,
a aktywnie
spędzony czas
z przyjaciółmi to
dobry sposób na
nudę.  

      Masz już 
     pomysły?
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 W twoim pokoju jest straszny
bałagan? Oto 8 sposobów na
udekorowanie pokoju na wiosnę!!!

 Weronika Czub 
 kl.5a

 7.Sam/a możesz
wykonać ozdoby!

4.Zielone dodatki
np.poduszki

 3.W sklepach
można znaleźć
różne ozdoby
wielkanocne,dlatego
może warto je
wypróbować?

Wiosna

Kwiaty

 1.Najpierw
oczywiście
musisz
posprzątać
pokój!Wiosna
kojarzy się
wszystkim z
świeżością

i czystością,
dlatego pościel
łóżko,wywietrz
pokój oraz
pościeraj kurze.
 2.Wiosna to
przede
wszystkim

piękne i
pachnące
kwiaty!Spytaj
się mamy,czy
macie w domu
jakieś
kwiaty,które

możesz sobie
wziąć do
pokoju,a jeśli nie
ma takich, to
zawsze można
iść na łąkę
pełną różnych
kwiatów!

 5.Ładny zapach
w pokoju!Aby
przywrócić
wiosnę do
pokoju,należy
zadbać o
zapach.Może to
być
świeczka,jakiś
odświeżacz do
pokoju lub jakiś
olejek.

 6.Myślę,że
chyba każdemu
wiosna kojarzy
się z
ptaszkami!O-
twórz okno i na
pewno je
usłyszysz! 

Rower

Świeczki Ptaszki

 8.Ja jednak
uważam,że
najlepszą
ozdobą w
pokoju jest wasz
uśmiech!!!Odrazu
w całym pokoju
robi się tak
promieniście i
przytulnie.Radość

na
twarzy,każdego
dziecka
przypomina mi
wiosnę oraz
cieszenie się
wszystkich ze
słońca!

Wiosna

Kwiaty

Rower

Świeczki Ptaszki
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 Alkoholik

 Nauczyciel

Wakacje

Mały Jasiu ma
urodziny i
wypatruje przez
okno gości. 
Nagle mówi do
mamy: 
- Mamo, wujek i
ciocia idą! 

- Nie mówi się:
wujek i ciocia,
tylko wujostwo. 
Wygląda dalej. 
- Mamo, kuzyn i
kuzynka idą! 
- Jasiu, nie
mówi się: kuzyn

i kuzynka, tylko
kuzynostwo. 
Patrzy dalej i
zauważył
babcię i dziadka
i mówi do
mamy: 
- Mamo,

dziadostwo
idzie.

Tato, kto to jest
alkoholik? -
Pyta Jasiu. 
-Widzisz te
cztery drzewa?
Alkoholik widzi
osiem. 
-Ale tato, tam są
tylko dwa
drzewa.

Na lekcji języka
polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie
wyraz "chętnie"
w zdaniu:
"uczniowie
chętnie wracają
do szkoły po
wakacjach"? 
Zgłasza

się Jasio: 
- Kłamstwem,
panie
profesorze...

Nauczyciel
oddaje Jasiowi
klasówkę.
Zamiast oceny
napisał IDIOTA.
Jaś spojrzał na
kartkę, potem
na nauczyciela i
mówi: 
- Ale pan

jest
roztargniony.
Miał pan
wystawić ocenę,
a nie się
podpisywać.

*

          KAWAŁY

       Natalia Mikołajczyk kl. 5a

*

*

* *

kuku.pl

*

kuku.pl

kuku.pl kuku.pl

https://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-kto-to-jest-alkoholik-pyta-jasiu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,na-lekcji-jezyka-polskiego-nauczyciel
https://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-oddaje-jasiowi-klasowke
https://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-oddaje-jasiowi-klasowke
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