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Od redakcji: 

Po wakacyjnej przerwie wracamy z kolejną odsłoną naszej 

szkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że nie ubyło nam 

czytelników. Najlepiej jakby was przybywało. 

Nasze grono się powiększyło. Na kolejnych stronach pojawią 

się artykuły nowych dziennikarzy. Zapraszamy do czytania!! 

 
Opracował: Hawier Jaworski 



Kornelia Wilczek 

OTACZAJĄ NAS KROPKI 

Dla jednych kropka to tylko ozdoba, dla innych 

możliwość kontaktu ze światem. 

Na pewno każdy z nas ma coś w kropki: kubek, 

poduszkę, koc, a może ulubioną bluzę. Nie tylko my 

ludzie lubimy kropki natura też nas nimi szczodrze 

obdarzyła. Możemy je spotkać na lądzie, w wodzie oraz 

na niebie. Człowiek zainspirowany tym wszystkim 

przeniósł kropki do życia codziennego. Możemy je, 

obecnie spotkać wszędzie. To ponadczasowy wzór,  

z którego każdy z nas kiedyś korzystał. Dla nas to, tylko 

wzór jednak dla osób niewidomych to jeden z niewielu 

łączników ze światem zewnętrznym. Alfabet Braille’a, 

bo o nim mowa to alfabet umożliwiający zapisywanie  

oraz odczytywanie tekstów osobom niewidomym. 

 

 

      

                                                                           

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepota


O co chodzi w systemie Braille’a? 

Louis Braille wynalazł pismo punktowe, aby 

ułatwić funkcjonowanie osób niewidomych  

w społeczeństwie. Podstawą, z której wywodzi się cały 

system jest tzw. sześciopunkt składający się z sześciu 

wypukłych znaków ułożonych w dwie kolumny.  

 

 

Wzajemne kombinacje dają nam możliwość 

ułożenia uniwersalnej podstawy 

(składającej się z 64 symboli) do różnych 

odmian tego alfabetu. Baza ta składa się  

z 25 znaków, a ponadto ze znaków 

pomocniczych i przystankowych (na ogół 

rozumianych na całym świecie) i symbolu 

oznaczającego literę „w”.  

 

 

 

 

 



Czytać dotykiem – trochę o książkach dla 

niewidomych. 

Zanim zostało opracowane pismo brajla, osoby 

niewidome posługiwały się zwykłym alfabetem,  

a książki dla nich prawie niczym nie różniły się od 

książek przeznaczonych dla osób widzących, ponieważ 

były one drukowane wypukłą czcionką. Było to jednak 

nie wygodne, a przede wszystkim nie praktyczne, gdyż 

litery musiały być na tyle duże by osoba niewidoma 

dała je rade „przeczytać” 

Do niedawna, wydawanie książek w brajlu było bardzo 

czasochłonne, oczywiście sytuację tą uratowały 

nowoczesne techniki komputerowe. Obecnie książka 

wydana w czarnym druku jest skanowana, następnie już 

na komputerze przeprowadzana jest korekta,  

z „normalnego” alfabetu na system Braille’a. Po 

zakończeniu korekty, książka drukowana jest 

najczęściej za pomocą specjalnej drukarki . 

Niektóre książki brajlowskie, zwłaszcza podręczniki 

oraz literatura dziecięca, wzbogacone są ilustracjami. Są 

one robione najczęściej metodą collage lub przybierają 

postać wypukłych konturów.  



 

 

 

 

 

 

   

                       

  

Świat jest pełen kropek! 



Jak zauważyłeś z każdej strony otaczają nas kropki, 

mimo tego warto pamiętać o ich głębszym znaczeniu  

i funkcji jaką pełnią w życiu osób niewidomych. 

 

 

 

• Napisz nazwę państwa, które ma w swojej 

fladze kropkę, za pomocą alfabetu Braille’a. 

• Napisz 3 nazwy roślin lub zwierząt w kropki, 

oczywiście za pomocą alfabetu Braille’a. 

Opracowała: Kornelia Wilczek 

 

Opracował: Adam Kania 

Odpowiedzi przekaż p. Lucynie Raszce!!!!! Nagrody lub NIEPYTAJKA czekają na Was! 

Zadania na 

NIEPYTAJKĘ! 



Szkolny alfabet 

A- Alfabet- zbiór liter. 

B- Boisko- gra się na nim w piłkę. 

C- Cyrkiel- służy do rysowania okręgów. 
D- Dyrektor- Szef nauczycieli. 

E- Ekierka- trójkątna linijka. 

F- Flet- grasz na nim na muzyce. 

G- Globus- kulista mapa. 

H- Historia- przedmiot o przeszłości. 

I- Inteligentny- taki wychodzisz po szkole. 

J- Języki- uczysz się ich w szkole 

K- Korytarz- spędzasz na nim przerwę 

L- Lekcja- czas nauki w klasie. 

   Ł- Ławka- piszesz na niej (niestety czasem też po niej) 

   M- Matematyka- Lekcja o  liczbach i cyfrach 

N- Nauczyciel - Osoba, która nas uczy. 

O- Ocena- Nagroda za pracę. 

P- Plan lekcji – Chronologicznie ustawione w tabeli 

lekcje. 

R- Rower – najpopularniejszy środek transportu do 

szkoły. 

S- Szkoła - Budynek, w którym się uczysz. 

T- Teacher – nauczyciel w języku angielskim. 

U- Uczeń – jesteś nim TY. 

W- Wakacje – nagroda za całoroczną ciężką pracę. 



Z- Zeszyt- piszesz w nim piórem lub ołówkiem. 

Ż- ŻABKA -sklep, do którego idziesz o po lekcjach. 

Ź- ŹLE- błędna odpowiedź. 

 

 

         

 

Opracowali: Hawier Jaworski i Adam Kania 

 

 



?  DLA CIEKAWYCH ŚWIATA ? 

?      Dwie trzecie populacji na świecie nigdy nie widziało   

        śniegu. 

?      Ludzki mózg produkuje więcej  impulsów elektrycznych   

        niż wszystkie telefony świata razem więcej wzięte. 

?      Jeśli ludzkie włosy rosłyby całe życie bez wypadania i   

        obcinania osiągałyby 725 kilometrów długości. 

?      Jeden dzień na ziemi trwa dłużej niż jeden rok na Wenus. 

?      Przeciętny 4 latek zadaje 450 pytań dziennie. 

?      Koliber waży mniej niż moneta 50 groszy.      

?      Kiedy człowiek się rumieni jego żołądek również się 

        czerwieni. 

?   Psy nie potrafią odczuwać winy, ale mogą czuć się źle z 

      powodu gniewu swojego właściciela. 

?      Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko 

koloru zielonego a drugie koloru niebieskiego. 

?    Przeciętny człowiek nie pamięta 90% swoich snów. 

?   Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na   

    skórze 

             Opracowały; Lena Socha i Lena Jaworska 



Modne ciuszki  
Na jesienne dni polecamy następujące trendy : 

Jesienny ogród 

Na przekór jesiennym szarościom najważniejsze w branży domy mody przemycają do 

trendów dużą dawkę wiosennych kolorów. Jeśli mimo zmiany pogody nie macie ochoty 

rozstawać się z ulubionymi sukienkami w kwiaty, mamy dobrą wiadomość – wcale nie 

musicie! Kwiatowe printy nadal królują. 

 

Zwierzęcy magnetyzm 

Przez długie lata panterka kojarzyła nam się z kiczem przełomu sezonów. Wszystko 

zmieniło się minionej jesieni kiedy projektanci z wielkim hukiem przywrócili do łask 

lamparcie cętki (D&G, Emilia Wickstead, Zimmermann), tygrysie prążki (Paco 

Rabanne, Anna Sui, Ulla Johnson), skórę węża (Sally LaPointe, Roberto Cavalli), 

krokodylą fakturę i paski zebry (Saint Laurent, Altuzarra, Phillip Lim). Zwierzęce 

printy to wciąż jeden z najmodniejszych wzorów i mamy przeczucie, że nie pożegnamy 

się z nim jeszcze przez kilka długich miesięcy, a kto wie, może nawet lat!  

 

P.S Nie polecamy zestawu (patrz zdjęcie poniżej) 

                    Opracowały: Kaja Piotrkowska i Lena Socha 



HUMOREK ze szkolnej ławy 

 
1. Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć 

"rowerek". Jeden z chłopców nie rusza nogami. 

- Dlaczego nie ćwiczysz? 

- Bo ja teraz jadę z górki... 

2. Na lekcji biologii: 

Nauczyciel: Czy wiecie, dzieci, jaki ptak nie buduje w ogóle gniazd? 

Uczeń się zgłasza: tak! To kukułka! 

Nauczyciel: a czemu nie? 

Uczeń: no bo mieszka w zegarach. 

3. Tato, mój nauczyciel polskiego pochwalił mnie dzisiaj. 

- Naprawdę? co powiedział? 

-Powiedział, że piszę jak lekarz z 30-letnią praktyką. 

4. Jaś przychodzi ze szkoły i mówi do mamy:  

-Mamo mam 2 wiadomości, dobrą i złą. – 

To poproszę dobrą. 

 -Dostałem dzisiaj piątkę! -A zła?  

-Tylko żartowałem! 

6. Ojciec do Jasia: - Synku, twoje świadectwo pozostawia wiele do 

życzenia...  

                  - W takim razie życzyłbym sobie rower.                 Przygotowała: Lena Socha 



 

Były wakacje. Wyjechałam z rodziną na Mazury. Po męczących 10 godzinach 

siedzenia w samochodzie, zatrzymaliśmy się w przepięknym drewnianym 

domku w starodawnym stylu. W wielkim i niezwykle pięknym ogrodzie stała 

siatka do siatkówki. Zbieraliśmy się z całą rodziną i gospodarzami, by rozegrać 

niezwykły mecz (miałam już nawet obmyśloną taktykę, by wygrać), jednak gdy 

wychodziłam z samochodu, niespodziewanie bocian dostał problemów 

żołądkowych i nie zauważył, że byłam centralnie pod nim. Po dziś dzień nie 

mam odwagi  założyć mojej niegdyś ulubionej bluzki. 

 Opowiedziały: Julia Cieślar i Kasia Siąkała 

 

Ulubione utwory Moniki: 

1. Seniorita – Camilla Cabello & Shawn Mendes 
2. Con Calma – Daddy Yankee & Snow 
3. Sucker – Jonas Brothers 
4. Don’t Call Me Up - Mabel 
5. Fading – Alle Farben & Ilira 
6. Old Town Road – Lil nas X ft.Bill Ray Cyrus 
7. Say my name – David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin 
8. Idol – BTS 
9. Boyfriend – Ariana Grande, Social House 
10. The Git Up – Blanco Brown            

Zebrały: Monika Puzoń  oraz Nadia Koterzyna   



WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 

Życzą dziennikarze z Krecich Newsów 

 

Dziennikarze z Krecich Newsów:  
Julia Cieślar, Adam Kania, Hawier Jaworski, Kornelia 
Wilczek, Lena Socha, Lena Jaworska, Kasia Siąkała, 
Monika Puzoń, Nadia Koterzyna, Marta Kępińska, Emilia 
Kempa, Kaja Piotrkowska,  
e-mail : krecie.newsy@gmail.com 
 
Opiekun: Lucyna Raszka 

 

My czekamy na Wasze odpowiedzi, a na Was czekają NIEPYTAJKI / 

lub NAGRODY!  

 

 


