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Mikołajki tuż,
tuż...

Kiermasz dla
Alma Spei

Czas obdarowywania

.

Pomagamy
rodzinom z
domowego
Hospicjum dla
dzieci ALMA
SPEI.....
Potrzebne są środki
czystości:
-płyny do mycia
okien, podłóg,toalet
-proszki do prania,
płyny do płukania,
-mydła w
płynie,szampony i
kremy dla dzieci,
zasypki - wszystko

antyalergiczne
- pasty do zębów
żywność sucha:
-cukier, ryż, kasza,
makaron,etc.
-pościel dla dzieci
do łóżeczka i
normalna 160, 
-prześcieradła 160 i
do łóżeczka 
- pieluchy dla dzieci
od 7 kg i
pieluchomajtki.
Wszystkie rzeczy
musza być nowe.
Jesteśmy wielką

szkolną rodziną.
Liczę na otwarte
serce każdego z
Was..

Dary przynosimy
na zaplecze do sali
9b do dnia
12.12.2018.

Koordynator Akcji
Charytatywnych
Małgorzata
Kalinowska

Biblioteka szkolna
pragnie serdecznie
podziękować za
dary książkowe
uczniom,
nauczycielom ,
rodzicom.
Otrzymaliśmy wiele
pięknych książek,w
tym tak bardzo
potrzebnych lektur,
które wzbogaciły
ofertę naszej
biblioteki! Akcja
"Podaruj książkę

do biblioteki
szkolnej" trwa przez
cały rok szkolny.
Dziękujemy!

Ozdoby choinkowe
zrobione przez
klasy na kiermasz
świąteczny dla
ALMA SPEI
przynosimy do sali
22b do M.
Kalinowskiej.
SU będzie je
sprzedawać na
kiermaszu
świątecznym przed
zebraniami dla
rodziców w dniu
29.11.2018.

.
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Stan Lee
Legenda komiksu

Filip Satoła
VIIc

Częste błędy

Zasługi Stana Lee

Stan Lee w
latach 80-tych
wyjechał do
Kalifornii by
sprzedawać
studiom
filmowych
prawa do
postaci
Marvela.

Jak pewnie
wiecie, dnia
dwunastego
listopada tego
roku zmarł Stan
Lee, czyli tak
naprawdę
Stanley Martin

Lieber, legenda
komiksów.
Choć w
pewnym
momencie
życia zaczął
twierdzić, że
sam stworzył

postacie
Marvela, co
było oczywiście
nieprawdą, to
nie można
zaprzeczyć, że
zrobił wielką
robotę

w rozwoju
całego
wydawnictwa.
Stan wystąpił w
masie filmów,
kreskówek i gier
Marvela. 

Choć Stan nie
był najlepszym
scenarzystą, to
był świetnym
sprzedawcą. To
on
zaproponował
zmienienie
nazwy Atlas
Comics na
Marvel. Dzięki

niemu komiksy
są dla każdej
grupy wiekowej,
a nie tylko dla
dzieciaków. To
on nie bał się
dawać swobody
późniejszym
scenarzystom i
dzięki niemu
mamy filmy.   

Stan

LEGO

Ważne jest to,
że Stan nie był
twórcą postaci
Marvela. On był
współtwórcą
postaci. On
tworzył
początkowe
koncepty
postaci,

ich początki
charakteru, ale
nigdy sam ich
nie stworzył,
więc pamiętajcie
Spider-Man jest
stworzony przez
Stana Lee i
Steve'a Ditko.

.

.

.

Lee

Stan

.

.

.
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       Ignacy Jan   
        Paderewski

Grób
Nieznanego         
Żołnierza

Roman Dmowski

Polski pianista,
kompozytor,
premier i
minister spraw
zagranicznych
poślubił
Antoninę
Korsak. Był
działaczem
niepodległościo-
wym i patriotą.

        Bohaterowie 

      Naszego Kraju

 Józef Klemens
Piłsudski (5 XII
1867 r. - 12 V
1935 r.).
Piłsudski
był polskim
działaczem
społecznym

i niepodległo-
ściowym,
żołnierzem,
politykiem,
mężem stanu,
przywódcą
Polskiej Partii
Socjalistycznej,

twórcą
Organizacji
Bojowej PPS
oraz pierwszym
marszałkiem
Polski.
Dowodził I
kompanią

kadrową.
Trzymał stronę
trójprzymierza.
11 listopada
wrócił z
więzienia w
Magdeburgu i
objął władzę w
Polsce.

Józef

Roman
Stanisław
Dmowski (9 VIII
1864 r. - 2 I
1939 r.) był
ministrem spraw
zagranicznych
oraz posłem na
Sejm Ustawoda-
wczy RP.
Podczas I wojny

światowej
trzymał stronę
Rosji. Nie ożenił
się, gdyż
zakochał się w
Marii
Juszkiewiczowej,
która później
wyszła za
Piłsudskiego.

Roman

Ignacy Jan
Paderewski

Grób Nieznanego Żołnierza

Grób
Nieznanego
Żołnierza jest w
Warszawie na
placu Marszałka
Józefa
Piłsudskiego.Ideą
powstania tego
pomnika była
chęć uczczenia

pamięci
poległych
żołnierzy w
walce o
niepodległość
ojczyzny.
Pomnik
odsłonięto 2 XI
1925 roku.

Piłsudski

Dmowski



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 45 11/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKropek

  Japonia - kraj   
 kwitnącej wiśni

 Oliwia Barańska
       klasa 6ai

*Ciekawostka*

 Sejsmologia 
^
          ***              
|

W Japonii
występuje
bardzo niski
wskaźnik
przestępczości
Ulice japoński-
ch miast nale-
żą do najbez-
pieczniejszych
w świecie,
także w nocy.

Flora
Lasy pokrywają
ponad 60%
powierzchni
kraju. W całej
Japonii rosną
lasy bambuso-
we,

dostarcza-jące
budulca i
pożywienia
(korzenie są
jadalne). W
całym kraju
rosną drzewa
wiśni sakura.

Wiosenne
kwitnienie
przyciąga
mnóstwo ludzi.

Fauna
Do unikatowych

należy
salaman-dra
olbrzymia
osiągająca 1,5m
długości.

Wyspy
Japońskie leżą
na styku
czterech płyt
tektonicznych,
które się
przemieszczają
się, ok. 10 cm
rocznie. Z racji
czego kraj
nawiedzają

częste
trzęsienia ziemi i
wybuchy
wulkanów. Na
terytorium
Japonii znajduje
się około 80
czynnych
wulkanów. 

Według danych
z 2004 r. w
ponad połowie
japońskich
domach są
ubikacje
połączone z
bidetem. W
zależności od
modelu,

ma różnorodne
funkcje, jak np.
m.in.:
automatyczne
podgrzewanie,
suszenie
ciepłym
powietrzem,
samoczynne
spłukiwanie. 

.

.
.

.

.

.
.

.
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  Ozdoby jesienne
      Kinga Machniewicz kl.6a 

      Świeczki

 Dynie

Jesienne girlandy

Świeczki są
również piękną
ozdobą.
Możesz
wstawić je do
szklanego
naczynia i
dodatkowo
ozdobić go
jesiennym
motywem.  

Jesień to czas
ciepłych
kolorów,
opadłych liści, i
coraz krótszych
dni. Spraw, aby
i w Twoim domu
można było

poczuć jesienny
nastrój!
Wystarczy do
tego parę
ozdób, które
możesz
wykonać
samodzielnie:

1. Jesienny
wianek-
możesz go
zrobić z liści,
szyszek i
ozdobić
żołędziami. 2.
Kompozycja-

ułóż w wazonie
gałązki
jarzębiny,
kolorowe liście,
kasztany i
żołędzi. 3.
Doniczki z
jesiennymi
wrzosami. :)      

Do wykonania
girlandy możesz
użyć sznurka, 
ozdoby wyciąć
z kolorowego
papieru i całość
ozdobić
elementami z
natury. Jeśli nie
masz pomysłu
wyjdź

na spacer, a na
pewno przyjdzie
Ci do głowy
fajny pomysł.
Zaproś również
swoją rodzinę
lub przyjaciół i
wspólnie
spędźcie czas
na świeżym
powietrzu. :) 

Dynie
najczęściej
kojarzą się nam
z ozdobą na
Hallowen.
Jednak kto
powiedział, że
nie można ich
użyć w
zwykłym celu,

choćby  jako
drobna ozdoba
domu? Jeśli
chcesz, możesz
wykonać ją
samodzielnie,
lecz także kupić
''żywą'' i 
niedużą w celu
dekoracyjnym.:)
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Wilk Natalia
Mikołajczyk

Język ciała 2

Język ciała 1

Ja
przygotowałam
artykuł o
wilkach
ponieważ jest to
moje ulubione
dzikie zwierzę. 

Gatunek
drapieżnego
ssaka  
zamieszkuje
lasy,
równiny oraz
góry.

 

Stada wilków
liczą do 20
osobników. 
Żywią się
głównie średniej
wielkości
ssakami
kopytnym,i

nie gardząc
mniejszymi
zwierzętami czy
padliną.

-

-

Złość –
uszy
postawioneukazują
zęby.
zwierzę
warczy.
Obrona –
ciało przy 
ziemi, uszy
położone.
Atak – futro

zjeżone.
Wilk
warczy i
przykuca.

Zrelaksowanie –
uszy
położone,
wilk
wypoczywa
leżąc na
brzuchu. 
Napięcie –
ogon
nieruchom.
Zadowolenie

 –
energiczne
machanie
ogonem,
język może
zwisać z
pyska.

.

.
-

-

.

.
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 Kominy i szale!

 Spodnie z
dziurami

 Topy i Body!!!

 3.Komin to
teraz bardzo
potrzebna rzecz
na zimne
dni.Ogrzeje
cię,gdy
wyjdziesz na
zewnątrz i
będziesz ładnie
wyglądać.

 1. Sweterki to
najlepsze
rozwiązanie
zarówno na
spacer lub
zakupy, jak i na
zimne wieczory
przy

kominku.Dostępne
są różne wersje
i wzory,więc
myślę,że każdy
znajdzie coś dla
siebie.
 2. Botki to buty
o pięknym
wyglądzie. Moż-

na je kupić na
małym obcasie
jak i dużym. Są
w tym sezonie
bardzo modne,
bo można je
założyć

wszędzie np.do
teatru,do kina
lub nawet na
święta!!!

Sweterki
 4. Body i topy to
świetna oferta
dla
dziewczyn,któ-
rym zawsze jest
ciepło.Na
wyjście do
koleżanki lub na
sylwestra jest
idealny

top!Podkreśli on
twoją linię
brzucha,a body
zapinane od
dołu,twoją linię
bioder. Wystar-
czy tylko ubrać
do niego
spodnie i już
można wyjść z
domu!

 Trendy jesień i zima  
 Weronika Czub kl.6a

 5. Już w lato
były bardzo
modne spodnie
z dziurami,lecz
dalej dużo osób
je nosi.Teraz
prawie każda
dziewczyna ma
choć jedną parę
spodni

z dziurami w
szafie.W
internecie
znajdziesz 100
filmików o tym,
jak zrobić
samemu takie
spodnie! 

Spodnie

Komin

Sweterki

Spodnie

Komin
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