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Witajcie, Czytelnicy!
To kolejny numer Kredą Pisane. Wszyscy mamy już wiosenne
nastroje i czekamy na pierwsze dni wakacji. 

 Co w tym numerze?
-Giercownia.
-Uwaga na pająki!
-Czy pałac w Jedlinie-Zdroju jest rzeczywiście nawiedzony?
- Wiosenne porady
Zachęcamy do lektury!

Redakcja K.P. 

Eko Szeryfowie
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NewsyNEWSY 

22 kwietnia 2016 r. nasza szkoła
zorganizowała 

 I Dolnośląskie Mistrzostwa Ortograficzne
,,Biegane Dyktando”.

 Odbyły się one w Hali Sportowej
 w Żórawinie, pod patronatem Pana Wójta

Jana Żukowskiego. Nasi uczniowie
znakomicie spisali się w roli

organizatorów i opiekunów grup. 

Za rok kolejna edycja Mistrzostw.

5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas
szóstych przystąpili do ostatniego

Sprawdzianu Szóstoklasisty, do którego
bardzo dużo się przygotowywali. Wyniki

już 27 maja 2016 roku!!!PRZYPOMINAMY O ZBIÓRCE
ELEKTROŚMIECI I MAKULATURY. DZIĘKI
TEJ AKCJI ZOSTANIE SFINANSOWANY 

PLAC ZABAW! MOŻNA PRZYNOSIĆ
STARE I NIEPOTRZEBNE GAZETY,
KARTONY, ŻELAZKA, LODÓWKI,

PRALKI, DRUKARKI , KOMPUTERY ETC...

Gratulujemy klasie 4 AS zajęcia
trzeciego miejsca 

na Powiatowym Turnieju  
Siatkówki Klas Czwartych          

w Kamieńcu Wrocławskim.
Życzymy dalszych sukcesów!

SP

SP

 09.05.2016 roku odbyły się zawody z piłki nożnej.
 Są to dla nas bardzo ważne rozgrywki, ponieważ
dzięki nim dostaniemy się do eliminacji powiatowych
 i zyskamy kolejne zwycięstwo w gminie.
Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni do
zawodów.
Trzymajmy kciuki za naszych zawodników :) 

                                                                       K.S
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Nagłówek

Darkest Dungeon

Ta gra jest jedyna w swoim rodzaju, gdy
postać ci umrze nie dostaniesz jej znowu.
Twój każdy ruch jest zapisywany i ma
swoje konsekwencje. 
Gra strategiczna. Rozrywka jest jedyna    
w swoim rodzaju to jest coś czego żadna
inna gra nie ma i za to lubię tą grę.

Ocena 10/10 Emil Książek VI a

12+

Civiliation V
Gra strategiczna. Cywilizacja to seria gier,
w której zarządzamy swoją cywilizacją.
Cywilizacje mamy rozwijać gospodarczo,
kulturowo, militarnie. Jest to strategia
turowa. Wygrać możemy kulturowo i
dominacyjnie.

Ocena 8/10 Emil Książek VIa

12+

RedHock

2KGames

Emil
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                  UWAGA ! GROŹNY PAJĄK

  Tygrzyk to chyba jeden z najbardziej charakterystycznych
pająków w naszym kraju. Dzięki swemu wyjątkowemu ubarwieniu w
zasadzie trudno go pomylić z innymi pająkami. Wygląda jak
szerszeń.

 Jego ukąszenie jest bardzo bolesne. Jeszcze 200 lat temu
występował jedynie w rejonach basenu Morza Śródziemnego. To
jednak nie wystarczyło tygrzykowi, dlatego stopniowo zaczął się
rozprzestrzeniać ku północnym częściom naszego kontynentu, aż
w końcu (w drugiej połowie XIX wieku) dotarł do Polski. Jest
pospolity w całym kraju. Tygrzyki żyją na terenach trawiastych.
Pojawiają się w przydomowych ogródkach, a nawet w miastach.
Dorosła samica może osiągnąć 1,5 cm. Natomiast samce są dużo
mniejsze, osiągają raptem 4 do 6 mm.

Tygrzyk Jan Tomaszewski
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CyberSzantaż

Nagłówek

FBSNAPTWITINSTA Maska

CyberSzantaż
Dramat z 2015 roku. 

W filmie nastolatka siedzi przed komputerem, chce się
zemścić na byłym chłopaku, po tym jak obraził ją na
Twitterze. Dziewczyna prosi znajomego hackera o
dostęp do profilu ex chłopaka. Ktoś wkradł się na jej
komputer i zaczyna niszczyć psychicznie. Film jest
bardzo ciekawy.

9/10 Emil Książek VIa

12+
FilmWeb

Emil

Emil Emil
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wiosenny chomiczek

kolorowe butelki

pomysł na fryzurę

                 JAK ZROBIĆ FRYZURĘ          
                  NA  KAŻDĄ OKAZJĘ ...?

             
   

Podziel pasma włosów na trzy części.
Zapleć warkocze.
Następnie zwijaj każdy warkocz i podpinaj
wsuwkami.
Rozluźnij trochę warkocze, by sprawiały
wrażenie ,,nieładu". Możesz dodać
ozdobną spinkę i fryzura gotowa.

                                          Weronika Bekieszczuk IV c

internet

zszywka.pl

zszywka.pl
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Czy tam rzeczywiście straszy?

Pałac w Jedlince, piękny, klasycystyczny. Czego chcieć więcej?
UWAGA! Jak się okazuje, kolorowo nie jest... Jedlinka leży koło
Wałbrzycha. To typowe miasteczko uzdrowiskowe. Jednak historia
zabytku, którym miejscowość może się poszczycić, czasem mrozi
krew w żyłach. Zameczek jest znany z wielu dziwnych historii, w
których zwykle goszczą duchy. Turyści skarżą się na hałasy na
strychu, mimo że tej części zamku nikt nie zwiedza. Nikt też tam nie
mieszka. W sali balowej, która jest wyłożona lustrami, widuje się
Białą Damę. Widują ją zwiedzający. Historia pałacu jest tak ciekawa,
że nie sposób jej opowiedzieć na jednej stronie szkolnej gazetki.
Dlatego zachęcam do przeczytania notatek internetowych o
dziejach pałacu, bo naprawdę warto. Ponadto, Jedlinka jest dobrym
miejscem na majówkę, biorąc pod uwagę pobliskie uzdrowiska,
zamki, np. Książ, czy obiekty rekreacyjne, czyli Palmiarnie i Park w
Szczawnie-Zdroju. 
ę

MW

 
W następnym numerze

odwiedzimy kilka miejsc:
Zamek Grodno, Pałac w

Wilanowie, Bory
Tucholskie i  Hydropolis.
Zachęcam do czytania.

M.W.

MW
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    strona na poprawienie humoru

Popuś

popuśp
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                            REDAKCJA

Małgorzata Wieczorkiewicz VIb

Dawid Olszewski VIa
Emil Książek VIa
Konrad Stawski VIa
Wiktor Ramiączek VIa
Igor Ławrynowicz IVc
Przemysław Pawliszyn IVc
Jan Tomaszewski IVc
Oliwier Woźniczko VIa
Weronika Bekieszczuk IVc
Konstancja Czyściack IVc
Oliwier Drzewiecki IVc

Opiekunowie:
p. Żaneta Paraniak 
p. Szymon Głogowski

GRUPA MEDIALNA

Kosia

kosia

k
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