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   KREDĄ PISANE

        NUMER WAKACYJNY

 Drodzy czytelnicy!
  Zostało tylko kilka dni szkoły! już niedługo spełni się nasze
marzenie: nadejdą WAKACJE!!! Aby się zrelaksować przed
zakończeniem roku szkolnego sięgnijcie po to wydanie!

 A co w gazetce?
-co zwiedzić w wakacje?
-ciekawostki o miesiącach
-nowinki sportowe
-dobre książki i filmy

 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócicie do szkoły 
z nowymi ambicjami. Miłych wakacji!
                                                                  

                                                                           Redakcja KP

                 Redakcja:
-Małgorzata Wieczorkiewicz
-Tomasz Chrzanowski
-Kacper Targoni
-Małgorzata Kuśmierczyk
-Dawid Olszewski
-Monika Szachniewicz
-Oliwier Woźniczko
-Patrycja Bogdan
-Kuba Biały
   Opiekun- p. Żaneta Paraniak
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Aktualności

     10 czerwca odbył się tzw.
"Dzień Dziecka na sportowo". Cała
szkoła mogła uczestniczyć w
zabawnych konkurencjach
przygotowanych przez uczniów
klasy V "a". Dzieci i młodzież
szkolna mogły pograć
 w kręgle, ping-ponga, bilarda,
spróbować swoich sił w skoku w
dal, skoku na skakance, minihokeju
itp. W międzyczasie można było
zjeść kiełbaski z grilla.
Zwieńczeniem całego święta były
biegi. Wtedy cała szkoła udała się
na pobliski Wedan, by tam
kibicować dzielnym biegaczom. Po
kilkunasty minutach wyłoniono
zwycięzców, którzy zostali
nagrodzeni medalami. 
Wygranym gratulujemy!!!

KB

MW

 Nasz kolega Filip Żukowski
 z klasy V "b", zajął pierwsze

miejsce w konkursie wędkarskim
w Galowicach! Gratulacje!!!

 Klasa III "c" wygrała
w konkursie na

najładniejszy szkolny
ogródek.

GRATULACJE!
 14 czerwca 2015 odbył się Festyn Rodzinny. Atrakcji nie brakowało!
Uczestnicy imprezy mogli posłuchać utworów i piosenek
wykonywanych przez uczniów naszej szkoły oraz Niepublicznej
Szkoły Muzycznej. Można było uczestniczyć też m.in. w loterii
fantowej, zabawach prowadzonych przez animatora, mini aqua
zorbingu, zjechać na zjeżdżalni, zjeść ciepłą kiełbaskę z grilla lub
skosztować pysznego ciasta, kupić wyroby rzemieślnicze, miód i
przyprawy. Podczas festynu gościliśmy również strażaków z OSP
Żórawina, którzy zaprezentowali nam swój nowy wóz. 

 4 maja 2015 r.
świętowaliśmy dzień
uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja. Z tej okazji
klasa V "a" przygotowała
apel. Nie zabrakło tam
humoru i szczypty historii 
z przymrużeniem oka.

 Ufff! Za nami DZIEŃ JĘZYKÓW
OBCYCH, który odbył się 19
czerwca 2015 r. 

W uroczystości uczestniczyły
klasy 4-6. Przygotowały one
prezentacje o wylosowanym
państwie i barwnie o nim
opowiadały. 

Tyle się działo!

KB
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                       Kilka słów o miesiącach
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 "Noc Sobótkowa i te inne sprawy...- czerwiec"
    Według niektórych, nazwa "czerwiec"
pochodzi od czerwca - polskiego owada, który
zostawia na korzeniach rośliny "czerwiec
trwały" czerwoną konsystencję,
wykorzystywaną później jako barwnik. Jednak
moim zdaniem ta nazwa pochodzi od
czerwonych maków, kwitnących
 w tym miesiącu.
    Czerwiec jest czasem obfitym w uroczystości
 i święta: Dzień Dziecka, Boże Ciało, Noc
Sobótkowa (znana również jako Noc
Świętojańska), Dzień Ojca i wreszcie
zakończenie roku szkolnego. Jakby było mało,
jeszcze letnie przesilenie po drodze. 

      Wybrane przysłowie czerwcowe
-Czerwiec zwykle na maju się wzoruje, jego
pogody zwykle naśladuje.
                                                           M.W.

 
         "Trzej ogrodnicy i zimna Zośka- maj"
     Podobno miesiąc ten, nosi nazwę pochodzącą
od imienia rzymskiej bogini Mai- bogini ziemi.
Określenie to przyjęło się w wielu językach. 
Maj w różnych językach;
-ang. "may"
-niem. "der Mai"
     Od 12 do 15 maja, panują najchłodniejsze dni
miesiąca. Według tradycji ludowej środek tego
miesiąca powinien być mroźny, deszczowy i zimny.
To tzw. "trzej ogrodnicy i zimna Zośka.
      W maju łąki stają się barwne i co chwilę
 zmieniają kolory. Dominują wtedy m.in. konwalie    
   i piwonie. Czy znacie powiedzenie: "Kasztany
kwitną na maturę" ? Jest ono zgodne z prawdą. Te
drzewa zawsze kwitną w maju, a wtedy starsi
uczniowie zdają maturę.

      Przysłowie o maju:
-Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju.

                                                               M.W.

MW MW
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    Podróże - Szczytniki Wrocławskie

          Niżej zamieszczone jest zdjęcie pergoli

  Marzyliście  kiedyś, by przenieść się do Japonii? Mam dla Was
dobrą wiadomość. Jej namiastka jest  we Wrocławiu!!!!    
  W lipcu, w 1789 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ogrodu
Japońskiego. Można było tam zobaczyć wiele rzadko
spotykanych, niemal wymarłych gatunków roślin, często
sprowadzonych (jak sama nazwa wskazuje) z Japonii.
Kilkadziesiąt lat później, dokładnie w 1913 roku, na obrzeżach
Szczytnik powstały inne tereny rekreacyjne: Hala Stulecia,
Pawilon Czterech Kopuł
 i Pergola*. Dziś Ogród Japoński zajmuje ponad stuhektarowy
teren, na którym rośnie ok. 500 różnych gatunków drzew i
krzewów. Jest tu też siedem pomników przyrody, m.in. dąb
szypułkowy Dziadek. Bardzo zachęcam do zwiedzenia Szczytnik,
sama kilka razy tam byłam. Najpiękniej wszystko wygląda nocą,
wtedy jest uruchomiona kolorowa fontanna przy pergoli.
Zapraszam. M.W.

źródło- grafika google

KWIECIEŃ
Niektóre
przysłowia o
kwietniu się
sprawdzają.
Na prawdę- w
tym roku
pogoda na
Wielkanoc nie
była jakaś
wymarzona.
Okropne
wichury,
deszcz ze
śniegiem-
przysłowie

"Kwiecień,
plecień,
poprzeplata
trochę zimy,
trochę lata."
Ma rację: tak,
było i trochę
zimy i trochę
lata. Niestety,
przykro mi to
stwierdzić, ale
zawsze w
Wielką Sobotę
jest zimno.
Teraz o
przysłowiach:

- Ciepły
kwiecień,
mokry maj,
będzie żytko
jak na gaj.        
-Gdyby w
kwietniu nie
padało, to
owoców
będzie mało.
  Polska
nazwa tego
miesiąca od
kwitnących
kwiatów.
M. W. M.Wieczorkiewicz
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            Wawel - kochany Wawel

  Historia Wawelu sięga już XI w. Według archeologów, był to warowny, murowany zamek o charakterze
rezydencjonalnym. Rezydencja ta została w stylu romański, co oznacza że składała się z samych prostych
brył geometrycznych.  Za panowania Władysława Łokietka ( XIV w.) zamek został powiększony m.in. o
Wieżę Łokietkową. Gdy Polską władał Kazimierz Wielki, zamek nadal był rozbudowywany. Oprócz tego
 w salach odbywały się lekcje żaków z Akademii Krakowskiej. 
  Swój okres świetności Wawel miał w XVI w. Na tronie Polski zasiadali wtedy Zygmunt Stary i jego syn-
 Zygmunt August. Matką Zygmunta Augusta była królowa Bona- Włoszka, której niezbyt lubili Polacy.
 Z Italii zabrała artystów i architektów. Na polecenie wykształconej królowej, przebudowali oni zamek na styl
renesansu, co znaczy odrodzenie. Trwało ono bardzo krótko (to znaczy odrodzenie), ponieważ od schyłku 
xv w. do końca XVI w. Rezydencja po przebudowie stała się jeszcze piękniejsza. Wyremontowany został
dziedziniec krużgankowy, Katedra Wawelska wzbogaciła się o Kaplicę Zygmuntowską, która po dziś dzień
uchodzi za najpiękniejszą  budowlę renesansu na świecie. Mieli zostać pochowani Zygmunt Stary i Zygmunt
August. 
  Ostatnim królem, który mieszkał na Wawelu, był Zygmunt III Waza. Był to Szwed, wybrany przez wolną
elekcję. Nie był  dziedzicznym władcą, więc nie dbał o zamek. Przez jego eksperymenty naukowe, Wawel
częściowo spłonął. Z tego powodu przez jakiś czas mieszkał w innym pałacu. Po remoncie powrócił do
rezydencji, ale na krótko. Kilka miesięcy później przeniósł stolicę do Warszawy. 
  Stanisław August Poniatowski, znany jako król reformator i ostatni król Polski na zamku przebywał tylko
 przez tydzień.  Na jego cześć, w rezydencji znajduje się sala bankietowa jego imienia, w stylu klasycyzmu. 
  W czasie zaborów zamek zaczął niszczeć. Wkroczyły tam wrogie wojska i zdewastowały pałac. W XX
wieku, budowlę przykryto prowizorycznym dachem, który przez lata straszył mieszkańców Krakowa.
 Przez ostatnie lata Wawel był remontowany i dziś można go zwiedzać.                                           
                                                                                                                                                             M.W. 

Godziny otwarcia zamku na
Wawelu:
Sezon letni:
od godz. 9:30 do godz. 16:00
Wystawy:
-Reprezentacyjne komnaty
królewskie,
-Prywatne apartamenty
królewskie,
-Skarbiec koronny i zbrojownia,
-Sztuka Wschodu,
-Wawel zaginiony,
-Smocza Jama,
-Baszta sandomierska,
-Budowle i ogrody Wawelu.

Polecam! M. Wieczorkiewicz.
MW



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 4 08/2015 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKredą pisane

MW

                 Zapraszamy do Świeradowa

  Świeradów Zdrój to nieduże miasteczko uzdrowiskowe,
położone w Górach Izerskich. Miasto może się pochwalić wieloma
zabytkami i ciekawymi miejscami. Taką "perełką" jest Dom
Zdrojowy. Można napić się tu uzdrawiającej wody, odpocząć oraz
skorzystać z okładów borowinowych. Zachęcam też do
zwiedzenia Starej Skoczni, wejścia na Szrenicę i Zajęcznik.
Wszędzie można zobaczyć stare, ogromne, o wielu kolorach
rododendrony. Były one sadzone przy równie wiekowych i
pięknych willach, których również tu nie brakuje. O  noclegi
nietrudno- wszędzie znajdują się pensjonaty. 

 Polecam
odwiedzenie tego  
 miejsca. Sama tam
byłam. Świeradów

dosłownie mnie
oczarował! Mam
zamiar również
kolejny raz tam

pojechać.
Gorąco

zapraszam!!!
M. Wieczorkiewicz

kl V b
Dom Zdrojowy
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             Centrum Nauk Kopernik w Warszawie

 Centrum Nauk Kopernik zostało założone 1 czerwca 2005
roku. Jest to niezwykle ciekawe miejsce, godne
odwiedzenia. Można zwiedzić tu sześć wystaw i zobaczyć
ponad 400 eksponatów! Gdy tu przyjedziesz, będziesz
mógł wejść do planetarium, uczestniczyć w wystawie
 czasowej Mikroświat (tylko do 30 sierpnia !) oraz obejrzeć
wieczorem ciekawy film w plenerze. Zapoznasz się również
z robotami i przez zabawę nauczysz się wiele rzeczy!
Sama tutaj byłam, atrakcji pełno, wrażenia niezapomniane!
                                                     Gorąco polecam! M. Wieczorkiewicz

Godziny otwarcia Centrum:
maj-czerwiec
wtorek-czwartek:
godz. 8:00-18:00
sobota-niedziela:
godz. 10:00-19:00
lipiec-sierpień 
wtorek-niedziela:
godz. 9:00-19:00 
Wystawy:
-Mikroświat,
-Majsternia,
-Człowiek i środowisko,
-Strefa światła,
-Świat ruchu,
-Re:generacja,
-Teatr robotyczny,
-Bzz!
-Teatr wysokich napięć,
-Korzenie cywilizacji itp.KP KP
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Fałszywy banknot  Do sklepu z kapeluszami wszedł
klient i wybrał kapelusz za 73 zł. Ekspedientce wręczył
banknot stuzłotowy. Ta, ponieważ akurat nie miała
drobnych (klient także nie miał), wybiegła do
sąsiadującego przez ścianę zakładu fryzjerskiego, by
zmienić "setkę". Po chwili wróciła, wydała resztę i
zadowolony klient opuścił sklep.
 Nie upłynęła minuta, jak wpadł fryzjer z pretensjami,
że banknot, który mu wręczyła, jest fałszywy i wobec
tego należy mu się 100 zł. Banknot rzeczywiście
okazał się fałszywy. Oszukana ekspedientka usiadła
przygnębiona i zaczęła liczyć, ile też straciła na
nieuczciwości klienta, bo to i kapelusz mu wydała, i
resztę, i teraz jeszcze fryzjerowi trzeba oddać 100 zł.
Liczy, liczy i coś nie bardzo może się doliczyć, bo
wypadają jej różne sumy.
 Pytanie: Ile wynosiła jej strata?

                            Dla Mądrych Głów

                                    Recenzja....

Dasz radę Marcelko

Chciałbym zrecenzować książkę pt.” Władca
pierścieni”.
Książka ta opowiada o przygodach hobbita Froda,
który dostał od wujka poprzez czarodzieja
Gandalfa -pierścień .
Pierścień zostanie zniszczony w wulkanie /Górze
przeznaczenia / i zniszczy władcę zła Saurona
Wujek Froda odszedł do krainy elfów, by tam
zamieszkać.
Potem Frodo i Gandalf sami wybrali się do krainy
elfów na zebranie o którym rozprawiali o tym kto
dołączy do drużyny pierścienia.
Drużyna pierścienia ma za zadanie pomóc
 Frodowi dotrzeć do krainy zwaniej Mordor,            
w której wznosi się Góra Przeznaczenia. To jest cel
ich wyprawy - zniszczyć  Saurona.
Jeden by wszystkimi żądzić
Jeden by wrzstkie odnaleźć
i w ciemności złączyć.
                                                           Kuba Biały III b

KB

Google grafika

KB
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 Club Atletico de Madryt-
hiszpański klub grający
w Primera Division.
Swoje domowe mecze
rozgrywa na Estadio
Vincente Calderon, który
może pomieścić ok. 55
tysięcy widzów.Ten
zespół należy do
najbardziej
utytułowanych klubów
Hiszpanii.

 Ciekawostki!

Pierwsze logo tego klubu
powstało w 1903r. Przedstawiało
ono flagę w biało-niebieskie
paski. Flaga ta owijała piłkę.
Podczas prezydentury przyjęło
ono obecny wygląd: niedźwiedź
opierający się o drzewo
poziomkowe. Są to symbole
herbu Madrytu. Od 1939 r. do
1947 r. logo wyglądało nieco
inaczej, ale po roku 1947 wróciło
do wcześniejszej postaci.
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Mikołajek

Rio

Nagłówek

Fajny film!
Mikołajek

Mikołajek to chłopiec, który ma wielu przyjaciół oraz
mnóstwo energii do zabawy. I jak to zwykle bywa ze
świetnymi pomysłami małych chłopców, dorośli nie
wiadomo dlaczego uważają je za zupełnie
nieodpowiednie. Dlatego zarówno przyjaciele
Mikołajka, jak i on sam, wciąż pakują się w kłopoty,
choć bardzo się starają być grzeczni. Kiedy 50 lat
temu René Goscinny i Jean-Jacques Sempé
stworzyli postać tego rozbrykanego chłopca, nikt nie
traktował ich opowiadań jako przyszłej klasyki. Dzisiaj
Mikołajek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
bohaterów dziecięcego świata.

Oceniam to 8/10!
Emil Książek Va.

Fajny Film!
Rio

Poczuj rytm...usłysz brzmienie... i uwolnij swojego
ducha! Twórcy "Epoki lodowcowej" przedstawiają
odlotową, animowaną komedię dla całej rodziny.
Blu to egzotyczny ptak, który wierzy, że jest ostatnim
przedstawicielem swojego gatunku. Jednak kiedy jego
właścicielka dowiaduje się o Jewel, samiczce tego
samego gatunku, oboje wyruszają na spotkanie
przygody życia. Mimo że nigdy nie nauczył się latać,
Blu zaprzyjaźnia się z grupą obytych, miejskich
ptaków, które pomagają mu odnaleźć odwagę do
rozpostarcia skrzydeł i podążenia za przeznaczeniem.

Oceniam to 7/10.
Emil Książek Va.

KP

KP

EK
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Podczas nieudanego
eksperymentu czterech
naukowców zyskuje
nadludzkie umiejętności.
Wykorzystują je, aby
ocalić świat przed
okrutnym tyranem.
Zwiastun możecie obejrzeć na filmweb.

Emil Książek Va

PP

F4

Nagłówek

Chłopiec sierota zostaje
wysłany do magicznego
świata Nibylandii, gdzie
odkrywa swoje
przeznaczenie i staje się
bohaterem znanym jako
Piotruś Pan.
Zwiastuny można obejrzeć na filmweb.

Emil Książek Va

en.wikipedia.org

www.filmweb.pl

EK
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                                  NA LUZIE

Wakacje z rodzicami - Familiada 
Woźny - Strażnik Teksasu 
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 
Szkoła - Świat według Kiepskich

                 Szkoła jest jak film i telewizja!!!
Geografia - Discovery Channel 
WF - Szkoła przetrwania 
Religia - Dotyk anioła 
Chemia - Szklana pułapka 
Fizyka - E=mc2 
Historia - Sensacje XX-wieku 
J.Polski - Magia liter 
Muzyka - Jaka to melodia? 
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
Poprawka - Stawka większa niż życie 
Nowy w klasie - Kosmita E.T 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta 
Pan konserwator - McGyver 
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 
Wywiadówka - Z archiwum X 

 
Wyluzuj się!!!!

http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html

