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Mikołajki

                    WYDANIE ŚWIĄTECZNE

W tym numerze:
1. Świąteczne opowiadania najmłodszych uczniów naszej szkoły.
2. Kącik filmowy.
3. Ciekawostki o piłkarzach.
4. Listy do dorosłych.

Niech ten niezwykły czas, jakim jest Boże Narodzenie oraz cały
przyszły rok, będą wolne od zmartwień i wszelkich problemów, a
każdy dzień pełen powodów do radości i uśmiechu. Niech nowy
rok będzie pełen sukcesów, a wszelkie podjęte decyzje okażą się
słuszne. Oby dobre poczucie humoru nie opuszczało Was przez
cały przyszły rok.
                                                     Redakcja Kredą Pisane.

Czekamy na Ciebie! Jeśli chcesz pisać do gazetki szkolnej zgłoś
się do Pani Żanety Paraniak. Zapraszamy!
*Gazetka wydawana jest przez Szkolną Grupę Medialną.
                                   

Mikołaj w szkole

Grupa Medialna

Grupa Medialna
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Dawno temu była sobie dziewczynka, która śniła o krainie z pierników. Miała ona tam niezwykłe przygody.
Spotkała wielu przyjaciół i Świętego Mikołaja. Bardzo się z tego ucieszyła, ale chciała już wrócić do domu. Święty
Mikołaj zaproponował jej, by poszła do władcy tej krainy, ale nie wiedziała jak się tam dostać. Mikołaj postanowił
dać jej swojego pomocnika aniołka i poszli. Po drodze widzieli różne pierniki, bo wszytko, nawet droga była z
pierników. Wreszcie doszli, ale zatrzymał ich strażnik i nie wiedzieli co robić. Aniołek wpadł na pomysł:
- Przechytrzymy go.
- Ale jak?- Zapytała dziewczynka. 
- Otóż tak, powiemy mu, że niesiemy dary dla władcy Władysława. 
Strażnik im uwierzył i ich wpuścił.  Oni szybko się rozebrali i pobiegli do władcy. A ten był bardzo miły i zapytał
ich czego chcą od niego. 
- Chcę wrócić do domu - odpowiedziała dziewczynka.
Władca powiedział jej, że pomoże jej tam wrócić. Dziewczynka się bardzo ucieszyła. Władca odprowadził ją
przez kominek do domu. Rodzice bardzo się ucieszyli na jej widok. Dziewczynka powiedziała im o swojej
przygodzie. Rodzice powiedzieli jej, że zapisali ją na wyścig rowerowy. 
W końcu nadszedł dzień, w którym miała jechać na te zawody. Bardzo się z tego ucieszyła. Tata ją tam zawiózł.
W końcu wystartowali i dziewczynka zwyciężyła. Bardzo się z tego ucieszyła i postanowiła urządzić przyjęcie.
Impreza była bardzo ciekawa.  W pewnym momencie dziewczynka się obudziła i zrozumiała, że to wszystko
było zwykłym snem. 
                                                                                                                     Natalia Śpiewak, klasa II d

   ,,Magiczna bombka"
Za lasami i górami była sobie choinka. Była to
niezwykła choinka, bo spełniała życzenia. Niestety
ludzie o tym nie wiedzieli. 
Wiedziała o tym tylko magiczna bombka, która była
bardzo ładna.  Bardzo błyszczała, ale leżała na
strychu.
W dniu urodzin dziewczynki Ali jej tata poszedł na
strych po prezent i zauważył coś jasnego. To była
magiczna bombka. Tata Ali zapakował ją i zszedł na
dół. Kiedy już był czas na prezenty tata dał Ali
magiczną bombkę. Kiedy dziewczynka otworzyła
prezent, nagle uniosła się w powietrze.  
Ala stała się magiczna, ale o tym nie wiedziała. Mogła
robić dobro. Magiczna bombka bardzo się ucieszyła,
bo bardzo chciała, żeby jakieś dziecko ją znalazło. Ala
była wybranką magicznej bombki.

Zbiorowe opowiadanie napisane przez  Lilię
Bogdańską, Michalinę Momot, Bartka
Lewandowskiego i Przemka Stańko, klasa II d
 Pisanie opowiadań

                 ZACZAROWANE OPOWIADANIA
               *Zachowano oryginalną pisownię. Poprawiono tylko błędy ortograficzne.
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                                KĄCIK FILMOWY

Jak widzicie po tytule, będę prowadziła krótkie recenzje filmów. Dziś opiszę film „Trolle”, którego  reżyserami są
Mike Mitchell, Walt Dohrn. Głosów w wersji angielskiej użyczyli Justin Timberlake (Mruk-Piotr Bajtlik w wersji
polskiej), Anna Kendrick (Poopi-Magdalena Wasylik w wersji polskiej). 

Film opowiada o pozytywnym myśleniu i o tym, jak wyglądałby świat gdyby ludzie nie potrafili być szczęśliwi.
Kolorowa oprawa dodaje radości całemu filmowi, nie brakuje też zwrotów akcji np. ktoś kto na początku wydaje
się dobry, staje się zły. 
Omawiając fabułę: Życie Trolli przypomina spełniony sen ludzi pragnących pokoju o szczęśliwym kraju, żyjących
w harmonii i miłości na łonie natury. Te małe stworki uwielbiają śpiewać i przytulać się, nie lubią samotności i nie
jedzą mięsa. Po prostu najszczęśliwsze stworzenia na planecie. Wszystko, od scenariusza po kolorystykę i
scenografię służy przedstawieniu fantazji o raju na ziemi. W starych i brzydkich mieszkaniach żyją straszni
Bergenowie. Szarzy ze smutku i niezdrowego jedzenia, które jedzą codziennie od rana do wieczora. Krótką
chwilę przyjemności zapewnia im tylko zjedzenie Trolla. Polecam oglądnięcie filmu w 3D. Niesamowitą rzeczą
jest to, jak ludzie którzy się tym zajmują stworzyli udany polski dubbing i przetłumaczyli zagraniczne hity, które
wybrał Justin Timberlake, producent muzyczny “Trolli”. Nie było łatwym zadaniem przetłumaczenie takich 
utworów jak „Get Lucky” albo “Can't Stop the Feeling”, ale to finalne zadanie udało się na piątkę z plusem. 

Ogólna recenzja: film bardzo mi się podobał jest ciekawy, zadowoli miłośników tęczy, miłości i różnych takich,
lecz Ci którzy wolą inne klimaty powinni również być zadowoleni. Jest on pełen ukrytych smaczków bardzo
śmiesznych momentami bardziej poważnych (choć nie za bardzo �) film osobiście mi się podobał choć do
niektórych może on nie trafić. Oceniam film 8/10. 

                                                                                                                                     Magdalena Lip 4c

Trolle TrolleInternet Internet
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                           KĄCIK SPORTOWY

Cześć!
Mam na imię Alan, jestem uczniem klasy IV c i będę pisał o piłkarzach.
Dziś napiszę o Neymarze JR!
 Neymar da Silva Santos Júnior jest brazylijskim piłkarzem występującym na pozycji napastnika w
hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Brazylii.
Urodził się 5 lutego 1992 roku (ma obecnie 24 lata) w Mogindas Cruzes, São Paulo w Brazylii.
Jego wzrost to 1,74 m.
Waży 68 kg.
Zarobił już 9,18 miliona EUR (w 2016r.)
Ma jednego syna, nazywa się David Lucca, ma obecnie 5 lat. Urodził się 24 sierpnia 2011r.
Swoją karierę zaczął w Santosie od 2009 roku.
26 maja 2013 roku zawodnik podpisał kontrakt na 5 lat z FC Barceloną.

Neymar

Ciekawostki o Neymarze:
 

1. Zanim przeniósł się do FC Barcelona, grał tylko w jednym klubie.
2. W wieku 14 lat prawie dołączył do zespołu... Real Madryt.
3. Setnego gola w profesjonalnej karierze strzelił w swoje 20 urodziny.
4. Mógł zagrać na mistrzostwach świata w 2010 roku.
5. Został ojcem w wieku 19 lat.
6. Jest dopiero dziewiąty na liście najdroższych transferów Barcelony.
7. Jest jedynym brazylijskim sportowcem, który znalazł się na okładce magazynu

"Time".
8. Obchodzi urodziny w ten sam dzień co Cristiano Ronaldo.
9. W zespole FC Barcelona zadebiutował na stadionie... w Gdańsku. 

Sportowy kawał:

Piłkarz wraca do domu ze smutną miną.
- Co się stało? - pyta go żona. - Przegraliście?
- Nie. Zmieniam barwy klubowe.
- Sprzedali Cię do innego klubu?
- Gorzej, oddali za darmo.

Neymar

Internet

Internet
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                        Uczniowie mają głos!

Drodzy Dorośli,
piszę do Was, ponieważ chciałabym Wam
pomóc zrozumieć świat młodego
człowieka.
Kochani, nie ograniczajcie nam
wychodzenia na dwór i rozrabiania. Gdy
byliście mali, też to robiliście.
Przypomnijcie sobie, jakie to było fajne.
Dajecie nam zasady, czasem krzyczycie i
tak naprawdę często ograniczacie. My
staramy się nie łamać tych zasad i
postępować zgodnie z nimi, ale też
chcemy czasem popełnić błąd i nabierać
własnych doświadczeń. My tak naprawdę
wiemy, że szkoła, lekcje i obowiązki
również są bardzo ważne. Kochamy nasz
świat fantazji i beztroski, ale lubimy
poleniuchować, głośno się śmiać,
tańczyć i śpiewać. Nasze zachowanie
różni się od Waszego, ale jest też wiele
podobieństw. Przyjdzie ten czas kiedy
wkroczymy w dorosłość z obowiązkami,
ciężką pracą i innym rodzajem
doświadczeń.
Mam nadzieję, iż wytłumaczyłam Wam, że
teraz chcę czerpać z życia radość tego
świata.
                                   Wiktoria Kielich 6A

Drodzy Dorośli,
Pewnie zastanawiacie się dlaczego piszę ten list.
Otóż bardzo chciałabym, żeby każdy z Was mnie
zrozumiał. Gdy zrobię coś niewłaściwego, najpierw
słyszę podniesiony głos i żal, a następnie pouczenia.
Nie zawsze mam cierpliwość, aby tego wysłuchiwać.
Czy tak bardzo ważne jest to, że nie jem śniadania lub
nie pościelę łóżka? Poranek wydaje być się dla mnie
za krótki na takie czynności. Oczywiście po przyjściu
ze szkoły za każdym razem słyszę, czego nie
zrobiłam. Takie drobiazgi sprawiają, że nie mam już na
nic siły i czuję się jak zraniony ptak. Drodzy rodzice
proszę o wyrozumiałość i wspomnienie Waszych
młodzieńczych lat. Tak bardzo wszystko się nie
zmieniło tylko Wy jesteście coraz starsi i kierujecie się
w życiu schematami. Czasami zapominam o
drobiazgach, ponieważ mam wiele spraw na głowie.
Teraz najważniejsza jest dla mnie nauka i zdobywanie
dobrych ocen oraz kontakt z koleżankami. Nadal
chciałabym nawiązywać nowe znajomości.
Kochana babciu dziękuje Ci za opiekę, ale proszę o
zrozumienie gdy nie mam ochoty na Twoje pyszne
pierogi. Bardzo Was proszę zastanówcie się nad
moimi słowami.
P.S. Kocham Was, a mój świat jest bliski Waszemu.

                                        Wiktoria Wróbel VI a

Wiktoria Kielich

Wesołych Świąt
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Internet


	WYDANIE ŚWIĄTECZNE
	ZACZAROWANE OPOWIADANIA
	,,Magiczna bombka"
	KĄCIK FILMOWY
	KĄCIK SPORTOWY
	Sportowy kawał:

	Uczniowie mają głos!
	Drodzy Dorośli,
	piszę do Was, ponieważ chciałabym Wam pomóc zrozumieć świat młodego człowieka.
	Kochani, nie ograniczajcie nam wychodzenia na dwór i rozrabiania. Gdy byliście mali, też to robiliście. Przypomnijcie sobie, jakie to było fajne. Dajecie nam zasady, czasem krzyczycie i tak naprawdę często ograniczacie. My staramy się nie łamać tych zasad i postępować zgodnie z nimi, ale też chcemy czasem popełnić błąd i nabierać własnych doświadczeń. My tak naprawdę wiemy, że szkoła, lekcje i obowiązki również są bardzo ważne. Kochamy nasz świat fantazji i beztroski, ale lubimy poleniuchować, głośno się śmiać, tańczyć i śpiewać. Nasze zachowanie różni się od Waszego, ale jest też wiele podobieństw. Przyjdzie ten czas kiedy wkroczymy w dorosłość z obowiązkami, ciężką pracą i innym rodzajem doświadczeń.
	Mam nadzieję, iż wytłumaczyłam Wam, że teraz chcę czerpać z życia radość tego świata.
	Wiktoria Kielich 6A


