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Drodzy czytelnicy!
Większość naszej redakcji w czerwcu b.r. żegna się ze szkołą
podstawową, by rozwijać skrzydła w gimnazjum. W związku z
tym prosimy czwartoklasistów: przyjdzie do nas z głowami
pełnymi pomysłów! Potrzebujemy Was!
Do drużyny dołączyli już Konstancja Czyściak, Jagoda
Putkowska, Marlena Klamka, Nikola Tytko, Przemek 
Redakcja:
Redaktor naczelna: 
Małgosia Wieczorkiewicz
Emil Książek
Oliwier Woźniczko
Dawid Olszewski
Igor Ławrynowicz
Wiktor Ramiączek
Konrad Stawski
Jan Tomaszewski

Gazetka jest wydawana przez Szkolną Grupę Medialną pod
opieką pani Żanety Paraniak i pana Szymona Głogowskiego.
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Zawody w kosza!!!!

Gmina: Wygraliśmy w pięknym stylu. Najtrudniej było z
Polakowicami.

Powiat: Tutaj niestety zajęliśmy tylko 5 miejsce, ale
graliśmy z większymi szkołami i na 3 razy większym
boisku.

Emil Książek  VIa 

Zapraszamy przyszłych
pierwszoklasistów do naszej

szkoły

KP

KP

KP

Sz. G

Internet

KP



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 6 03/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kredą pisane

 Rogatki Wrocławia

MW

MW

Drodzy czytelnicy!
Miło mi Was gościć w kolejnym wydaniu naszej
gazetki. W tym numerze odwiedzimy kilka
wrocławskich dzielnic, które przed II wojną światową
przeżywały lata świetności. Należą do nich m.in.
Osobowice, 
Wieża widokowa
Las Osobowicki to istny las ruin. Dosłownie. Nie
zdziwcie się więc, gdy spacerując po tej okolicy
napotkacie wiele gruzów. Wyjaśnię Wam dlaczego.
Znajdują się tu m.in. ruiny starożytnych grodzisk
sprzed ok. 2,5 tys. lat. To jednak nie wszystko.
Znajduje się tam Szwedzki Szaniec,      z którym wiąże
się historia Wieży Widokowej niemieckiego cesarza
Wilhelma II. Wzniesiono ją  ok. 1902 roku. Z wieży
wysokiej na ponad 45 metrów roztaczał się widok na
przedwojenny Wrocław. W 1945 roku, w kierunku
miasta zmierzała Armia Czerwona. Aby uniemożliwić
Rosjanom kontrolowanie miasta, Niemcy podjęli
decyzję o wysadzeniu pięknej wieży. 
Wille wrocławskie
Każdy, kto czyta ten artykuł, z pewnością zauważył
zdjęcia zamieszczone obok. E tam, co to takiego?
Brzydkie- powie ktoś z Was. Stwierdzę natychmiast,
że się myli. Domy, które widzicie na fotografiach, to
jedne z wielu pereł architektury międzywojennego
Breslau. Znajdują się one         w dzielnicy Krzyki
(wyższe zdj.) i Borek (dolne zdjęcie). Brzydkie są tylko
z pozoru. To spaliny je osmoliły, a przecież co krok
można spotkać wieżyczki, zabudowane balkony czy
piękne filary. Wnętrze willi jest jeszcze bardziej
olśniewające, niż można sądzić. Tajemnic takich
dworków jest niezliczona ilość! 
Zachęcam Was do zwiedzania Wrocławia,       a
szczególnie spacerów wiosną. Wtedy wszystko
wygląda jak dzieło najlepszego malarza, jakim jest
świat.

                         Małgosia Wieczorkiewicz VIb
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Tło

Xbox One
V.S

Play Station 4
Te konsole walczyły ze sobą od samego początku.
Na starcie konsola marki Sony wygrywała. Teraz 
rywalizacja się wyrównała.
W tym wydaniu opisze Xboxa ponieważ sam go mam.
Kupiłem go w grudniu tamtego roku i od tamtego czasu
konsola się rozwinęła.

XboxOne

Gierki

O Xboxsie One 

Dlaczego wybrałem xboxa?
 Nie wybrałem go ze względu na jakość sprzętu, bo    i
tak bym tego nie ogarnął.
Wybrałem go ze względu legend w fifie.

Jakie ma ciekawe gry ekskluzywne? 
Ja np lubię Forze i Tomb Raidera.

                                               Emil Książek VIa
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KS

Według mnie gry które zasługują na ocenę
-Far Cry Primal(część 5)
-Fifa 16 
W jedną grałem w Media Marktcie:)
Druga mam

KS

KS

KS

    

PlayStation 4 czy Xbox One -
którą konsolę wybrać?

Po 7 latach od premiery PlayStation 3, na rynku
debiutuje PlayStation 4. W świecie technologii to
cała wieczność. Pojedynek Xbox One vs. PS4 trwa
od czasu, kiedy obydwie konsole pojawiły się w
sprzedaży. Trzeba było jednak nieco poczekać na
aktualizacje oprogramowania, aby można było
mówić o w pełni dopracowanych produktach – w
maszynach w momencie wprowadzenia na rynek
nie zabrakło błędów           i niedoróbek.
Według mnie obydwie konsole są warte pochwały.
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   Urocze pandy

internet

internet

Pandy

Do rodzaju należy jeden współcześnie
występujący gatunek:

Ailuropoda melanoleuca –Panda
wielka

Wysokość w kłębie: 60-80 cm
Długość ciała: 1,2-1,5 m
Długość ogona: 12-13 cm
Masa ciała: 75-115 kg samce; samice
lżejsze o 10%-20%

Okres godowy: od marca do maja
Ciąża: 97-163 dni
Liczba młodych w miocie: 1-3, zwykle
tylko jedno przeżywa
Długość życia: 20-30 lat
Liczebność: około 1000 osobników

    Jagoda Putkowska, Nikola Tytko IVa
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                         Wymarzona szkoła czwartoklasisty

        Moja wymarzona szkoła znajduje się w jakimś ciepłym kraju, nad morzem. 
Jest to duży, nowoczesny budynek we wszystkich kolorach tęczy. Na jego dachu
widnieje wielki napis "Szkoła sportowa".
        Wokół szkoły mieszczą się boiska przeznaczone do uprawiania dyscyplin
 lekkoatletycznych. Są tam  też korty tenisowe, basen i tor wyścigowy dla
gokartów.              
     W dalszej części wznosi się pagórek porośnięty dziką roślinnością. Można tam też
spotkać różne wytresowane zwierzęta np. duże koty, jaszczurki, węże                            
i papugi.                   Na korytarzu wejściowym, na podłodze można grać w różne gry
 wyświetlane przez projektory np. w piłkę nożną. W szatni dzieciom w przebieraniu
pomagają specjalne roboty. 
W mojej wymarzonej szkole jest dużo pomieszczeń między innymi : siłownia, sala
kinowa, KFC, biblioteka i sale lekcyjne oraz gabinety nauczycieli. Każde                      
 z pomieszczeń wyposażona jest  w klimatyzację, okna z polaryzacyjnymi szybami      
           i tablice multimedialne.  Gdybym uczył się w takiej szkole chyba nie chciałbym z niej  wychodzić.                                                  
         

                                                                                                                              Igor Ławrynowicz IVc
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                                 Na Luzie

OW OW

 Kawały o Jasiu

Pani pyta w klasie Jasia :
-czy wiecie jak nazywa się syn optyka ?
-tak wiem !
-jak ?
-synoptyk

-Królowie  nie zdejmują kapeluszy przed nikim-mówi
nauczycielka
-nieprawda-krzyczy Jaś
-to powiedz nam Jasiu kiedy zdejmują ?
-przed fryzjerem.

KP

KP

OW OW

KP

KP



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 6 03/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kredą pisane

NAJBARDZIEJ
OCZEKIWANE
PREMIERY 2016
!!!!!!!!!!!!!
1."Gdzie jest
dory"

Sport: najnowsze wiadomości tenisowe.
W nocy z  piątku  na sobotę (18/19 marca) naszego
czasu Agnieszka Radwańska grała z Sereną Wiliams
w  Indian  Wells w stanie Kalifornia w USA. Agnieszka 
co prawda  przegrała, ale ten pojedynek  był bardzo
wyrównany. Świadczy o tym wynik            w
poszczególnych setach - 4 : 6 i  6 : 7.
Dzięki dobremu  wynikowi  Agnieszka awansowała na
drugie miejsce w  światowym rankingu tenisistek.
Drugą rakietę świata można zobaczyć już niedługo na
żywo w Polsce, w turnieju w Katowicach 4 - 10
kwietnia 2016 roku. Zachęcam  do kibicowania
Agnieszce. Sam wybieram się ponownie do Katowic,
aby kibicować mojej ulubionej tenisistce.
Zamieszczam zdjęcie  z zeszłego roku.
             
                                   Jan Tomaszewski, klasa IV c

Agnieszka Radwańska (J.Tomaszewski)
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