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Trzymamy kciuki

Drodzy!
  Zbliżają się Święta Wielkanocne i na trochę się rozstaniemy.
01.04.2015r. nasi dzielni szóstoklasiści piszą ważny
sprawdzian, a my TRZYMAMY KCIUKI!!!     
Wiele się ostatnio w szkole działo:
w poniedziałek i wtorek świętowaliśmy Dzień Wiosny. Starsze
klasy uczestniczyły w grze terenowej przygotowanej przez Vb.
Mamy nadzieję, że podoba Wam się kolorowe wydanie naszej
gazetki.
                                                                  Redakcja KP

                          KREDĄ PISANE

GWO
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Aktualności

13.03.2015r. zwycięzcy etapu szkolnego –
Michał Szleszkowski i Małgosia
Wieczorkiewicz reprezentowali naszą
szkołę podczas Finału Konkursu
Mitologicznego w Zespole Szkół
Urszulińskich we Wrocławiu. Nasi
reprezentanci stawili czoła testowi
finałowemu wraz z uczniami
siedemdziesięciu czterech szkół
podstawowych z Dolnego Śląska.

GRATULACJE!!!

Dziewczyny z
zespołu
wokalnego
,,Nutki" zajęły I
miejsce w
konkursie
piosenki w
GOK-u.

GRATULACJE

--ne-

W tym roku Żórawina
obchodzi 900 - tne
urodziny. Podobno
szykuje się 
impreza!!!

18 marca odbyły się półfinały szkolnego
turnieju układania wyrazów, z
porozrzucanych liter, czyli Scrabble.
Przed sobą stanęli: 
Bartosz Ławrynowicz (Vb) vs. Konrad Stawski (Va) 
Karolina Tarka (Vb) vs. Milena Świderek (VIb) 
Kamil Janowski (VIa) vs. Dawid Olszewski (Va). 

W wyniku dość emocjonujących
rozgrywek wyłoniono zwycięzców: 
- Dawid Olszewski (wygrana 122:119) 
- Milena Świderek (wygrana 166:165) 
- Bartek Ławrynowicz (wygrana 173:83). 

                                            
                                                  Dawid Olszewski Va



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 3 03/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kredą pisane

Ic
Dzień wiosny

KP
Dzień wiosny.

                                             WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA ACH! TO TY.
Tak w swojej piosence śpiewa pan Marek Grechuta. Prawda- wiosna często zapiera
dech w piersiach. Tu i ówdzie można już dostrzec maleńkie bazie na wierzbach,
krokusy wystawiające  żółte  główki ku słońcu i delikatne listeczki na drzewach. 
 Jeszcze miesiąc, a cały świat zakwitnie jabłonią i innymi roślinami. 

Kilka słów o wiosennych tradycjach…
Dawno temu, na terenach naszego kraju żyły stare plemiona Słowian. Przed
przyjęciem chrztu Polski, mieli swoje bożki. Jednym z nich była Marzanna -  bogini
śmierci i zimy. Wierzono, iż umiera ona pierwszego dnia wiosny. Dlatego zaczęto
robić kukły na jej podobiznę, często ze słomy, nadzianą na długi kij, przybraną w
różne dzianiny. Taką lalkę palono, lub topiono, aby odgonić zimę.
  Dziś obchody pierwszego dnia wiosny są świętowane 21 marca. Z tej okazji
przygotowywane są apele 
i różne przemarsze wiosenne. Dzieci uczestniczące w tym wydarzeniu robią z bibuły
kwiaty i rozdają w prezencie przechodniom. Myślę, że to miłe. 
  Miłej wiosny!

                                                                                       Małgorzata Wieczorkiewicz V b

Ic
FB

Wiosna
FB
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              Porada Konrada

                                                 Weekendowo...

1. Podlewaj kwiatki, bo spadające liście
mogą uderzyć cię w głowę.

2. Wiąż sznurowadła , bo możesz się
wywrócić.
3. Uśmiechaj się do wszystkich, to świat
będzie piękniejszy.

4. Nie jedz zbyt dużo kapusty, bo będziesz
miał odjęte punkty za wiatry z tyłu.                  
   

Porada
Konrada

KP

Sobótka

Już teraz warto zastanowić się dokąd można wybrać się o tej pięknej porze roku.
Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię spędzać czas
 z rodzicami na wycieczkach. Jeśli ktoś lubi aktywny wypoczynek to na początek
polecam wybrać się do Sobótki. Można tam wejść na szczyt i na wieżę widokową z
której można podziwiać piękne widoki. Czas przejścia na Ślężę wynosi
ok.1godz.45min.
Musicie koniecznie odwiedzić też wspaniały park w Wojsławicach koło Niemczy
(ok.40km od Żórawiny). Wiosną kwitną tam wspaniałe rododendrony, 
a w Czerwcu można zbierać czereśnie prosto z drzew. Należy jednak pamiętać, że nie
można tam płacić kartą, lecz gotówką. 
W tym miejscu jest także zaplecze gastronomiczne. Można tam zjeść coś ciepłego,
napić się lub przekąsić zimnego loda. Byłem w tych wszystkich miejscach 
i zachęcam do ich odwiedzania. Po intensywnym wypoczynku wiosennym można
również rozpocząć sezon grillowy. Proponuję np. usmażyć karkówkę w pysznej
zalewie mojej mamy, której przepis znajdziecie na str. 7. 
Myślę, że samo nadejście wiosny jest tak wspaniałe, że będę rozwijał temat kulinarno-
turystyczny ,w każdym następnym numerze gazetki.
                                                                                                                              Konrad Stawski Va

KP

KP

KP
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                     Wiadomości Sportowe

          
 El clasico, czyli derby Hiszpanii
pomiędzy dwoma najlepszymi klubami na
świecie, a chodzi o Real Madryt i Fc
Barcelone.
Te dwa kluby cieszą się wielką
popularnością. Czołowe drużyny do
zwycięstwa prowadzone są przez
Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. 
Opłaca  się śledzić na bieżąco.

                                               Oliwier Woźniczko Va

Hipopotam nilowy Zasiedla rzeki i jeziora w Afryce na południe od
Sahary do 2000 m n.p.m.
 Hipopotamowate to jedyna rodzina, prowadząca ziemnowodny tryb życia.
W ciągu dnia najczęściej pozostają w wodzie; aktywne dopiero 
o zmierzchu i nocą, skubią wtedy trawę na łąkach w pobliżu wody, zjadają
także rośliny wodne. W poszukiwaniu pożywienia potrafią zapuszczać się
do 8 km w głąb lądu. Przebywają w stadach, składających się z
dominującego samca i podlegających mu samic w liczbie od 10 do 40
osobników. Samce bronią i przewodzą terytorium obejmujące pewien
odcinek rzeki i na nim gromadzą swój harem. Na lądzie hipopotamy są
raczej indywidualistami i nie przejawiają instynktu terytorialnego.
Rozmnażanie i poród odbywa się w wodzie. Samica po ośmiomiesięcznej
ciąży rodzi 1 młode. Młode ssie matkę przez okres 1 roku, również pod
wodą.

El Clasico

Hipopotam Nilowy

Puma

Puma jest największym przedstawicielem
małych kotów. 
Długość ciała: 100-200 cm.  Ogon o
długości: 50-85 cm

      

                     Ciekawostki o zwierzętach
                                                                                                                              Dominik Zieliński Va

OW

Internet

Internet
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Gry są pożyteczne!
"Gry komputerowe? A po co to,
kiedyś tego nie było i bawiliśmy się
świetnie!" - Tak pewnie mówią o
tym wasi rodzice. Jednak gry
komputerowe to nie tylko rozrywka,
dzięki m.in. grom akcji rozwijamy
naszą koncentrację, pamięć,
refleks i orientacje w terenie.
Ponadto u osób grających w gry
zaobserwowano szybsze
podejmowanie ważnych decyzji.
Badania pokazują, że 99% graczy
zna 1 język obcy, a 49% zna dwa.
Jedyny 1% graczy nie zna innego
języka niż nasz ojczysty. Jaki z
tego morał? Gry są pożyteczne, ale
oczywiście nie w nadmiernych
ilościach.

Prison Architect, w dosłownym tłumaczeniu architekt więzień. Gra typu tycoon, cały
czas tworzona, przez studio Introversion Software. Gra jest jeszcze we wczesnej fazie
produkcji Alpha, aczkolwiek warto w nią pograć, już wam mówię dlaczego. Istnieje
tutaj wiele zaawansowanych systemów zarządzania więzieniem od biurokracji po
patrole 
i wyznaczanie poziomu zagrożenia w wielu częściach więzienia. Prison Architect
posiada prostą lecz przyjemną dla oka grafikę i możliwość zbierania kart
kolekcjonerskich z których możesz stworzyć własnego artbooka (karty istnieją
wyłącznie w wersji cyfrowej).
Możliwość zbudowania własnego więzienia od fundamentów po liczbę personelu w
danym skrzydle budynku. Czy nie brzmi to fajnie? Oczywiści pojawiają się liczne bugi
np. 
gdy chciałem wybrać pozycje patrolu policjantów z psami, to pies usiadł na ziemi i ani
myślał się ruszyć, ale trzeba pamiętać, że to dalej jest gra w produkcji i aż tak dużo
nie można od niej wymagać. Jeżeli to co napisałem nie skłoniło cię do zakupu tej gry,
która kosztuje jedyne 19,99 euro na platformie steam, to zapamiętaj, że na steamie
istnieją liczne promocje np. ja kupiłem te grę za TYLKO 4,49 euro! Prison Architect
otrzymuje ode mnie: 9/10

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Kacper Targoni kl VIb

                           
                         Prison Architect

KP Introversion Software
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                        Suchary
Kto śmieje się ostatni?
Ten któremu trzeba tłumaczyć kawał.

Za co serce dostało wyrok?
Za bicie.

Jaki jest ulubiony program kanibali?
Surowi rodzice.

Jak nazywa się skarb znaleziony przez Edka?
                      Skarpetka.

  Tomasz Chrzanowski Va

 A teraz obiecany przepis na zalewę do karkówki:
-pół szklanki wody,
-jedna trzecia szklanki oliwy,
-1 cebula pokrojona w talarki,
-2 ząbki czosnku,
-1 czubata łyżeczka musztardy,
-sól, pieprz , słodka papryka, kilka kropel maggi.
Wszystkie składniki należy wymieszać. Do marynaty
należy włożyć pokrojoną w plastry karkówkę i
pozostawić w niej przez kilka godzin.
Następnie wrzucić na ruszt i zajadać.
Mówię wam pychota !!!!!!
*Przygotować przy pomocy dorosłych.

  Konrad Stawski Va

                                       

                                Na luzie
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Szkolne Koło Caritas !
Krąg wolontariuszy, którzy starają się zrobić coś dobrego dla ubogich i chorych z
naszego otoczenia.

2.0

            SZKOŁA 2.0

Caritas

Szkolne Kolo Caritas
Informujemy że w związku z małą liczbą
darów na akcje " Pomoc dla schroniska
dla bezdomnych kobiet i mężczyzn we
Wrocławiu " jest nam bardzo smutno 
i przykro z tego powodu , na palcach
można policz wasze dary ;c .
Szkolne Koło Caritas

  
                                    Emil Książek Va

SZKOLNY KODEKS 2.0

1. Internet do celów naukowych w każdej klasie dla
nauczycieli i uczniów. 
2. Korzystamy z tablicy multimedialnej na jak
największej liczbie przedmiotów. 
3. Nigdy nie stosujemy cyberprzemocy. 
4. Nie kopiujuemy prac z internetu. 
5. E-dziennik oraz email klasowy sposobem kontaktu
nauczyciel-uczeń-rodzic. 
6. Korzystanie przez uczniów z komputerów
szkolnych poza lekcjami(do celów naukowych). 
7. Przeprowadzimy kurs komputerowy dla dorosłych. 
8. Nie udostępniamy swoich zdjęć, ników, haseł. 
9. Jesteśmy ostrożni przy umawianiu się z obcymi
osobami przez internet. 
10. Korzystamy tylko z legalnych plików z internetu. 

                                                     Zespół 2.0

KP

KP
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                  Filmy , Seriale i Kanały YT

     Warto oglądać !
Film Gran Torino . 
Jest dramatem , filmem przygodowym i akcji .
Film jest  w reżyserii Clinta Eastwooda , który jest
też głównym bohaterem tego ciekawego filmu . 
Dlaczego warto to oglądać ?
Dlatego że jest filmem z najlepszym
scenariuszem jakim znam , a trochę tego jest 
. 
*Film od 12- ego roku życia!

Oceniam to 100/10 !
Polecam Emil Książek Va :D !

   Nie warto oglądać !
Serial Szkoła z TVN .
Ten serial  naprawdę nie powinien powstać . 
Jest z gatunku głupkowaty, bo kto z nas przykleja
sobie uszy klejem stolarskim .
Myślę, że nikt nie powinien tego oglądać ponieważ
 każdy z nas chodzi do szkoły .
Głupota serialu rozwali Ci system .

Oceniam to 2/10 ?

Nie polecam Emil Książek :D !
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Z kontekstu 

 
Niedługo Wielkanoc!!!

  "Pan Samochodzik i templariusze" to świetna
powieść Zbigniewa Nienackiego, wydana w 1966r.
Głównym bohaterem jest Pan Tomasz, nazywany
przez przyjaciół Panem Samochodzikiem. Przezwisko
to zawdzięczał niezwykłemu wehikułowi,
odziedziczonemu po wuju wynalazcy.
Samochód był brzydki, ale miał niesłychane
możliwości. Pan Tomasz jeździł nim po całej Polce i
szukał ukrytych skarbów templariuszy.
    Aby znaleźć skarb, trzeba mieć dużo wiedzy,
odwagi i... szczęścia. W ślad za Panem
Samochodzikiem podążają pewni Duńczycy i grupa
młodzieży.
     Kto znajdzie skarb?
Tego dowiecie się po przeczytaniu tej wspaniałej
książki!

  Polecam Monika Szachniewicz

Na początek chciałbym polecić
dobrą książkę pt. „Nowe
przygody Mikołajka”.
To książka, która opowiada o
przygodach chłopca o imieniu
Mikołajek -jak sam tytuł książki.
Chłopiec ma super przygody w
szkole , domu i podczas
zabawy z kolegami.Polecam! 
                            Kuba Biały IIIb

Czas malowania pisanek,
radości i zabawy.
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