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       Ferie zimowe       
      już za progiem

       Pomysły na 
      ciekawe ferie 

       Pomysły na        
      ciekawe ferie #2 

Ferie zimowe tuż
tuż, a my z
niecierpliwością
odliczamy dni
dzielące nas od
śnieżnych zabaw.
W naszym
województwie ferie
zaczynają się
28.01 a trwają do
09.02. Nasi
redaktorzy pracują
więc pełną parą,
aby jeszcze przed
ich rozpoczęciem
móc wydać

dla Was kolejny
numer Kropka!
Będziecie mogli się
dzięki niemu  m.in.
zainspirować się,
jak ciekawie
spędzić tegoroczne
ferie, dowiedzieć
się co nieco o
adopcji zwierząt,
wolontariacie
(który, jak się
okazuje, może być
także dostępny dla
osób
niepełnoletnich),

poznać szokujące
fakty dotyczące
pożaru lasów w
Australii, poznać,
jaką radość
sprawia pomoc
innym dzięki
artykułowi
dotyczącym 
WOŚP oraz
sprawdzić poziom
swojej inteligencji
dzięki zagadkom
przygotowanym na
trzeciej stronie
naszej gazetki.

Życzymy miłego
czytania :) :) :)

.

Ferie zimowe tuż-
tuż a ty nadal nie
masz pomysłu jak
je ciekawie
spędzić? Jeśli masz
możliwość wyjazdu
i lubisz uprawiać
sporty zimowe tj.
jazdę na nartach
czy snowboardzie,
dobrze jest udać się
najlepiej w jakieś
miejsce z
możliwością
zaoferowania Ci
paru dobrych

stoków, no i
oczywiście śniegu.
Jednym z takich
miejsc jest obecnie
Zakopane, które
podobnie jak i białe
ferie ma także w
zanadrzu wiele
dobrych miejsc do
skorzystania z
zimy. Jeśli jednak
spędzasz ferie w
domu, to proponuję
kominek i herbatę -
a także będą udane

Ferie zimowe
zwykle spędzasz w
zacisznych
miastach, u rodziny
albo po prostu w
domu? Żaden
problem! Nawet
tam możesz
spędzić je tak jak
należy. Do pełni
szczęścia
wystarczą ci w
zupełności koc,
dobra książka,
film/planszówki i
bliskie ci osoby.  

.
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      Skarby w         
      puszkach

 Pełne zaufanie!

Niektórzy
decydują się na
wrzucenie do
puszki więcej
niż pieniądze.
W niektórych
puszkach
znalazły się np.
naszyjnik i...
obrączka!

       Wielka Orkiestra       
   Świątecznej Pomocy

 
              Nina Borowiec kl.7a

_

Fundacja
WOŚP 
funkcjonuje już
od 28 lat. Co
roku miliony
ludzi wspiera
fundację
poprzez

dawanie
pieniędzy do
puszek,
kupowanie
różnych
przedmiotów na
licytacji np.
kopii nagrody

Nobla Olgi
Tokarczuk lub
przez przelew.
W tym roku
fundacja WOŚP
zebrała 97 488
430 zł. Kwota ta
została

przekazana na
medycynę
chirurgiczną i
sprzęt med.

_

 Ty też możesz 
      pomóc!

Niektórzy myślą,
że tylko osoby
pełnoletnie
mogą być
wolontariuszami.
To nieprawda!
Niepełnoletnia
osoba
potrzebuje tylko
opiekuna

(1 dorosły na 3
dzieci). Należy
wypełnić
formularz, a
później zgłosić
się do sztabu i...
już możesz
pomagać!

Aż 83% osób,
które wypełniły
ankietę
dotyczącą
zaufania do
różnych
fundacji,
odpowiedziało,
że Wielką
Orkiestrę
Świątecznej

Pomocy darzy
największym
zaufaniem.
Jerzy Owsiak
pojawił się
również na
liście 100
najbardziej
zaufanych i
cenionych
Polaków 

_

_

_

_

_

_

_

_
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 Oliwia Barańska 
            kl. 7a

   Tajemnicza   
       rzecz
Kiedy widzisz
wszystko, nie
widzisz tej
rzeczy. Ale jeśli
nie widzisz nic,
wtedy ją
widzisz. Co to
jest?

Oliwia Barańska
kl. 7a

   Przebiegły     
     złodziej

Portal
randkowy
Jarek z Anią
byli
małżeństwem
od 10 lat, ale
postanowili
wziąć rozwód.

Oboje mieli już
nowych
partnerów,
których znaleźli
na portalu i byli
pewni, że ich
wirtualny
związek jest

lepszy od tego
prawdziwego.
Pewnego dnia
małżeństwo
postanowiło na
żywo spotkać
się ze swoimi
idealnym

partnerami.
Jednak po
spotkaniu para
zmieniła zdanie
o rozwodzie.
Dlaczego?

!

Rozwiąż jedną zagadkę
= Jesteś o
40%mądrzejszy od
przeciętnej osoby!

Pewnego razu
złapano
złodzieja i
postawiono go
przed królem,
by ten
wymierzył mu
karę. Władca
był w dobrym
humorze i
pozwolił

złodziejowi
wybrać sposób,
w jaki straci
życie. Ale kiedy
złodziej dał
królowi swoją
odpowiedź - 
ten puścił go
wolno.
Dlaczego?

!

Odpowiedzi
Zapałki: 9-9=0
              3+5=8
PR: Okazało
się, że to ze
sobą przez cały
czas pisali
PZ: Złodziej
wybrał śmierć
ze starości.
TR: Ciemność

$

!

!

!

$

!
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 Nie kupuj!

 Pomagaj!

 Adoptuj!

 Pamiętaj,aby
nigdy nie
kupować psa
jako prezentu! 
 Tej osobie
może się
znudzić
zwierzę,a
potem je
wyrzuca jak
zabawkę.

 Adopcja zwierząt 
 
 Weronika Czub kl.7a  

Adopcja

 Jedziesz do
schroniska,
spotykasz na
swojej drodze
czworonoga,
który
najbardziej
chwyta cię
za serce

 i po kilku
minutach
wychodzisz z
nowym
domownikiem…
Jeśli tak
wyobrażasz
sobie adopcję
zwierzęcia

, to jesteś w
błędzie.Zanim
się zaadoptuje
psa,kota czy
jakiekolwiek
zwierzę,musisz
wiedzieć jaka
spada na ciebie

odpowiedzialność.Musi
być to
przemyślana
decyzja.

Adopt me

 Ja
zaadoptowałam
psa o imieniu
Foksal,a moja
ciocia Cekina z
fundacji ,,Pan i
Pani Pies –
Fundacja im.
Maćka
Kozłowskiego
Gąsawy

Plebańskie 76a
26-502
Jastrząb''. 
 Wszystkich
gorąco
zachęcam do
adopcji,bo te
psy dużo już
przeszły i
czekają na
kochający dom.

Karma
Pies=

Pies

 Jeśli nie masz
możliwości
zaadoptowania
psa,a chcesz
jakoś pomóc,to
możesz być
wolontariuszem
w schronisku od
16 roku życia.   
Jeżeli

masz mniej
lat,to możesz
także
uczestniczyć w
różnego typu
zbiórkach
np.karmy,koców
itp. w naszej
szkole lub po-
za nią.

Adopcja

Adopt me

Karma
Pies=

Pies

https://www.dziennik.pl/tagi/serce
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 Rozmawiajmy!

 Pomagajmy!

 Mówmy o tym!

 Ludzie i przede
wszystkim zwierzęta
cierpią oraz
umierają. Nie
jest to ich wina.
Australia
bezpowrotnie
straciła już kilka
gatunków
flory,fauny.

 Pożar w Australii
 
 Weronika Czub kl.7a

 Australia
mierzy się z
jednymi z
największych
pożarów lasów
w historii.
 Ogień trawi
wschodnie

i południowe
wybrzeże
Australii.
 Jest to obszar,
gdzie mieszka
większość
populacji kraju. 
 Pożary

obejmują
obszary wokół
Sydney i
Adelaide. 
 Przypominam,
że w 2019 r. w
pożarach
Amazonii

spłonęło 900
tys. hektarów
lasów, a w 2018
r. w Kalifornii
800 tys.
hektarów.

Pożar

Help

mapa

Ludzie

 Ludzie tylko
rozmawiają o
tym, jaka to
szkoda i że nikt
nic nie robi,nie
pomaga. A
teraz zastanów
się, czy ty
cokolwiek pomogłeś? 
 Rozejrzyjmy się
i pomyślmy,czy

nad tym, jak
wygląda ocean
czy chociażby
trawnik przed
naszymi
domami, i
postarajmy się
pomóc.

 Na Facebooku
znajdziemy
rożne zbiórki. 
 Gdy wpłacimy
pieniądze,
wesprzemy
zwierzęta
żywieniowo i
pomocą
lekarską. 

 Obecnie kwota
ta już urosła do
18 mln dol. Za
zbiórkę
odpowiedzialna
jest australijska
komediantka
Celeste
Barber.  

Pożar

Help

mapa

Ludzie
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Natalia Furgała 7a

         WOŚP

  Alma Spei

Niestety
wolontariat w
schronisku
możliwy jest od
16 roku życia,
jednak możecie
np. wystawiać
ogłoszenia w
sąsiedztwie o
chęci opieki nad
pupilem.

.

Wolontariat dla młodych,
czyli jak pomagać nie
będąc pełnoletnim?   
    

Jeżeli uważasz,
że przed 8.
rokiem życia nie
możesz zostać
wolontariuszem,
to jesteś w
błędzie! W tym
artykule

dowiesz się,
jakie masz
możliwości!
Przypominamy
również, że w
naszej szkole
są często
organizowane

akcje
wolontariatu,
które
pozytywnie
wpływać mogą
na ocenę z
zachowania.
Nasi uczniowie

są jednak
ambitni i
miejsca szybko
znikają!

Pamiętajcie, że
nasza szkoła
podjęła pracę z
Alma Spei -
hospicjum dla
dzieci, w którym
najmłodsi
wolontariusze
chodzą do
szóstych,
siódmych klas.

Zachęcam Was
do sprawdzenia
na ich stronie
jakie ciekawe,
ekscytujące
akcje organizują
każdego roku w
miłej
atmosferze!

Niedawno odbył
się 28. Finał
WOŚP. Bardzo
możliwe, że
wrzuciliście coś
do puszki
uśmiechniętych
wolontariuszy. A
czy wiecie, że w
następnym

roku wy też
możecie
chodzić po
mieście i
zbierać na ten
szczytny cel?
Wejdźcie na
oficjalną stronę
WOŚP po
więcej
informacji!

-

.

.

-

.
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    Konkursy w
najbliższym czasie

 Świetlik

        Kangur         
   matematyczny

30 marca 
Konkurs Fizy-
czny "Lwiątko"
Uczniowie
zgłaszają swój
udział wraz z
opłatą konkur-
sową 10 zł do
dnia 24 stycz-
nia do p.
Dobrowolskiej.

Krakowski
Konkurs
Recytatorski
im. Macieja
Naglickiego
poezji Wisławy
Szymborskiej i
Haliny

Poświatowskiej
"Oswajanie
słów".Eliminacje
szkolne odbędą
się 26 lutego na
7. lekcji. Etap
międzyszkolny -
5 marca

o g.9:00.
Zgłoszenia do
polonistów do
dnia 23
stycznia. W
zgłoszeniu
trzeba podać
tytuły wierszy:

jeden Szymbor-
skiej i jeden
Poświatowskiej.
Zapraszamy!

!

         Oliwia 
       Barańska

19 marca
odbędzie się 29
edycja
Konkursu
Matematyczne-
go Kangur. 
Zgłoszenia wraz
z opłatą w
wysokości 10 zł
należy składać
do 22 stycznia.

Zgłoszenia do
nauczycieli
matematyki.
Koordynatorzy
konkursu:
Urszula Bilska,
Małgorzata
Purzycka

!

!

XIII edycja
Ogólnopolskie-
go Konkursu
Nauk Przyrodni-
czych "Świetlik".
Konkurs
odbędzie się 17
marca. Koszt
udziału to 10 zł.
Zgłoszenia

do 22 stycznia,
wpłaty do 14
lutego 2020 r.
do p. Krystyny
Smolarskiej lub
p. Joanny
Książek-Bielat. 

!

!

!

!
!
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        Eluwina 

 Chajzerować
         

Robić coś
złego/żenującego/upokarzającego,
a następnie
próbować się
wybielić innym
dobrym
czynem.
Pochodzi od
nazwiska
znanego

prezentera
Filipa Chajzera.

Forma witania
się do
znajomych
używana jak i
stworzona
przez Kacpra
Błońskiego.

      Najpopularniejsze słowa 2019
                          

Jest to typ ludzi
(najczęściej
osoba płci
żeńskiej), który
charakteryzuje
się słuchaniem
muzyki jak i
ubieraniem się
alternatywnie.
Kojarzone ze
słuchaniem

Lil Peep lub
Billie Eilish.
Zazwyczaj
ubrana jest w: 
spodnie z
łańcuchem,
rajstopy typu
kabaretki, bluzę
marki Trasher.  

-

Jak trudno w
obecnych
czasach
zrozumieć
innych ludzi . 
Mowa zmienia
się, ewoluuje,
sprawia 

wrażenie żywej
i często trudno 
za nią nadążyć.
Słowa
pojawiają się,
znikają, 
zmieniają
znaczenie. 
W 

tym artykule
poznacie
najlepsze słowa
2019 roku, takie
jak np.
alternatywka,
chajzerować i
eluwina.

=

  Alternatywka

-

=
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