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 Kropek
powraca!!!

Aktualności szkolne

Kropek żegna! Do
następnego wydania!

-

Nasza szkolna
gazetka poinformuje
was również  o
aktualnościach
szkoły np. o
dyskotece, o
konkursach i o
wielu akcjach
wolontariatu,

Nie wiecie, co robić
w zimowe
weekendy?! 
Kropek ma dla
ciebie kilka
propozycji!!! 

Czemu by na
przykład nie
oglądnąć filmu
Spider-men
Uniwersum ,
którego recenzję
także znajdziecie w
naszej gazetce!

Dobra, pomysły na
wieczór są, film
jest, a przekąski?!
Kropek spieszy z
pomocą! Na jednej
ze stron znajdziecie
przepis na szybkie i
smaczne muffiny.

Walentynki....
ale chwila....
skąd one się
wzięły?!
Czemu są tak
bardzo znane?
Na te pytana
odpowie ci
jedna z
dziennikarek
naszej gazetki.

-

-

Kawał na poprawę
humoru! ;)

,,Przychodzi
student do
wykładowcy oddać
pracę na zaliczenie.
Podaje mu kartkę, a
ten wyrzuca ją
przez okno z
czwartego piętra i
mówi:
- Jeśli przyniesiesz
mi to w 5 minut, to
wstawię

ci najwyższą
ocenę. 
Student wyjmuję
drugą kartkę i mówi:
- Proszę, tamto było
kolegi, ale nie mógł
przyjść, bo jest
chory."
Natalia Mikołajczyk,
6a

-

-

-
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Zimowe weekendy
      Kinga Machniewicz kl.6a

      Skorzystaj 
       z zimy!

       Weekend       
        domowy

Skończyły się
ferie, a ty
chcesz choć
przez weekend
zaznać
zimowego
uczucia lub
słodkiego
lenistwa? Jeśli
tak, ten artykuł
jest dla ciebie!;)

  za granicą...

Chcesz
aktywnie
spędzić zimowy
czas poza
Polską,
zjeżdżając na
nartach lub na
snowboardzie?
Wiele dobrych
stoków do tego
celu znajdziesz

m.in. w Słowacji,
Austrii,Francji,
Czechach,
Szwajcarii oraz
we Włoszech,
gdzie można
zachwycić się
pięknymi i
zaśnieżonymi
Alpami.  

W tym roku
ferie zimowe
mieliśmy już w
styczniu. Co
prawda dosyć
dawno się
skończyły, lecz
nie oznacza

to również 
końca zimy.
Chociaż nie
możemy jej
obecnie zaznać
w Krakowie z
powodu braku
śniegu, to w

razie wolnego
czasu możemy
wyjechać
gdzieś np. na
narty, choćby
na weekend.
Oto kilka
fajnych stoków

narciarskich w:
Szczyrku, 
Czarnej
Górze, 
Szrenicy-
Szklarskiej
Porębie, Białce
Tatrzańskiej,
Zieleńcu itp.

Nie chce ci się
nigdzie
wyjeżdżać, bo
najlepiej czujesz
się, siedząc w
ciepłym i 
przytulnym
miejscu? I
swoim domu 
możesz spędzić

świetny zimowy
weekend!
Wystarczą ci do
tego kocyk,
gorąca herbata,
czekolada czy
kawa,skarpetki,
fajny film oraz
bliska osoba!<3
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 Oliwia Barańska 
            6a

 Inne wydarzenia

 *Dyskoteka*

W tym artykule
poznasz
aktualności tj.
zbiórki, akcje,
wydarzenia
oraz inne
ciekawe
przedsięwzięcia
szkolne.

21 lutego -
Dzień Otwarty
szkoły. Różni
goście oraz
przede
wszystkim
przyszli
uczniowie 

mogą odwiedzić
naszą szkołę i
się z nią
zapoznać.Wolo
ntariusze będą
was 
oprowadzać
oraz opowiadać

wszystko.Tak
jak w tamtym
roku goście
będą zbierać
pieczą tki z
każdej sali. W
holu odbędą się
występy,

a w świetlicy
będzie można
porobić coś
artystyczne
go. Dzień
Otwarty również
będzie dniem
hobbysty.   

    Aktualności       
       szkolne

!
Dyskoteka
odbędzie się
dnia 28 lutego.
Dla klas 4-6 w
godz. 16:00-
18:00, a dla klas
7, 8 i 3g w godz.
18:30-20:30.
Należy się
przebrać za
postać z bajki

lub filmu. W
trakcie dyskote
ki klasy będą się
prezentować w 
swoich
kostiumach -
można stworzyć
jakiś układ. To
będzie konkurs

!

*

* !

Marzec -
zbiórka
makulatury.
Marzec - bank
żywności.

12 marca -
konkurs
przyrodniczy
"Świetlik".

21 marca -
konkurs
matematyczny
"Kangur".

!

!

*

* !



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 46 02/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKropek

Walentynki w
naszej szkole

Zwyczaje
walentynkowe

Ciekawostki

W naszej
szkole  działała
poczta
walentynkowa,
gdzie można
było wysłać
kartki
walentynkowe. 
Chętni ubrali się
w tym dniu na
czerwono.

_

Chyba każdy
wie, że
walentynki
obchodzimy 14
lutego. Ale
może nie
wiedzieliście, że
święto to jest

obchodzone już
od
średniowiecza.
Głównie uznaje
się, że to święto
nawiązuje tylko i
wyłącznie do
św. Walentego.

Ale dużo ludzi
uważa, że jest
to wzorowane
na święcie z
Cesarstwa
Rzymskiego
polegającym na
szukaniu

miłości poprzez
losowanie
imion.
Zwyczajem jest
wysyłanie
kartek
walentynkowych.

_

Najpopularniejszym
zwyczajem
walentynkowym
jest wysyłanie
ozdobnych
kartek z
życzeniami.
Największe
obchody są w
Terni

we Włoszech w
bazylice św.
Walentego. W
Indiach i
Pakistanie
wysyłanie
kartek jest
potępiane jako
niegodne z
Islamem.

Największe
obchody tego
święta w Polsce
są w Chełmnie,
ponieważ w tym
mieście znajdują
się relikwie św.
Walentego.
Tego samo dnia
obchodzony jest
dzień singla

-
antywalentynki.
Brytyjczycy
uważają
walentynki jako
ich święto, bo
rozsławił je na
cały świat
Walter Scott.

_

_

_

      Walentynki
                  Nina Borowiec

_

_

_

_

_
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   Przepisy na szybkie 
    i smaczne muffinki

Natalia
Mikołajczyk 6a

  Moja opinia na   
     ich temat

Składniki

Chcesz zjeść
pyszne
babeczki,  łatwe
do
przygotowania?
Oto artykuł
specjalnie dla
ciebie!

Przepis ze strony:

1. Do miski
wrzucamy
suche składniki
(mąka, cukier,
proszek, cukier
waniliowy)
2. a potem
dodajemy

mokre (olej ,
mleko i
jaja).3. Miesza
my wszystko
łyżką.
4. Formę na
muffinki

wykładamy
papierowymi
papilotkami
5. Do foremek
wlewamy ciasto
do 2/3
wysokości
6

. i wstawiamy
do nagrzanego
do 180°C
piekarnika.
ok.20- 25 minut
do suchego
patyczka. 

Piekłam te
muffinki wiele
razy i za
każdym razem
wychodziły
pyszne.
 Były chrupiące
na wierzchu,a 
mięciutkie w
środku.

Gorąco
polecam!

Smacznego!

-

-

Składniki
2 szklanki mąki
2/3 szklanki
cukru
2 łyżeczki
proszku do
pieczenia
1 łyżeczka
cukru z wanilią

lub troszkę
aromatu
1 szklanka
mleka
1/2 szkl oleju
2 jajka

www.przyslijprzepis.pl

-

-
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Dlaczego "Spider-Man Uniwersum"
to coś co powinniście zobaczyć? 

Filip Satoła VIIc

Pająki z sześciu
wymiarów

Scenariusz

To jedna z
niewielu
animacji, która
w Polsce jest
dostępna z
napisami i
dubbingiem.
Dystrybutor
zasługuje na
gromkie brawa.

'

.

.

W grudniu do
kin wszedł film
"Spider-Man
Uniwersum" i
niespodziewa
nie został
jednym z
najlepszych

filmów zeszłego
roku. Co w nim
jest takiego
wyjątkowego?
Zaraz się
dowiecie.
Przede

wszystkim
animacja. Jest
tak cudowna.
Tak pięknie
przemieszano
style animacji,
że do dzisiaj

nie wierzę, że to
się ze sobą nie
gryzie, a do
tego jeszcze
dochodzi
stylistyka
komiksu.   

Nie dość, że
historia i dialogi
w tym filmie są 
świetne, to
jeszcze
zarysowuje
postacie, które
mają swój
własny unikalny
charakter, dzięki
temu im

kibicujemy.
Właściwie spo
śród szóstki
pająków historia
skupia się na
Milesie
Moralesie, z
którym
odkrywamy jego
moce.  

Choć głównym
bohaterem jest
Miles, to żaden
Spidey nie jest
tu bez powodu.
Pająki są różne i
takie mają
charaktery.
Mamy
zmęczonego

życiem Petera,
"outsiderka"
Spider-Gwen,
wzięta z anime
Peni, Spider-
Mana Noir z lat
30-tych i spider-
Hama rodem z
"Looney Tunes".

.

;

.

..

.
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