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Nocowanie w szkole
Z piątku na sobotę odbywała się już druga z kolei
„Dobra Noc’’, czyli nocowanie w szkole. 
Była to noc pełna konkursów, filmów i braku telefonów
komórkowych, o której teraz opowiem. Kiedy wszyscy
uczestnicy nocowania przyszli, najpierw sprawdzono,
czy wszyscy są obecni. Potem wytłumaczono nam
zasady nocowania m.in. nie wolno było jeść na sali, ale i
tak niektórzy podjadali podczas seansów filmowych :).
Najpierw odbył się turniej "Jeden z Dziesięciu". W tym
roku zwyciężczynią okazała się Kinga Żuk. Następnie
obejrzeliśmy pierwszy film „Wielka Szóstka’’, który
zakończył się aplauzem. Potem wszyscy udali się do
biblioteki, aby zjeść posiłek. Pan Wichowski
zapowiedział, że kolejnym filmem będzie ,,Był sobie
pies''. Podczas seansu parę osób zasypiało, a niektórzy
oglądali ze szczególną uwagą. Nastała cisza nocna i
wszyscy zasnęli (no nie wszyscy). Niektórzy dotrwali
prawie do rana. O szóstej rano wychowawcy obudzili
wszystkich poranną gimnastyką.

Kamil Tomasik 

Uczymy kodować 
.

Dzieci z przedszkola dostały
specjalne zaproszenie i
odwiedziły uczniów klasy
pierwszej. Celem spotkania
była wspólna lekcja
kodowania. Podczas zajęć
pierwszoklasiści
wprowadzali swoich
młodszych kolegów w tajniki
kodowania, a przedszkolaki
przekonały się, że to wcale
nie jest trudne i może być
świetną zabawą. [red.]
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Nagrody rozdane 

Światowy Dzień Książki

.

.. .

Kornelia, Oliwia i Michał Michał - zwycięzca w kategorii klas IV-V

Święto narodziło się w Katalonii, a jego data – 23 kwietnia – jest
symbolem dla literatury światowej. W tym dniu zmarli wybitni pisarze:
William Szekspir, Miguel de Cervantes i Vladimir Nabokov. 23 kwietnia
jest też w Hiszpanii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako
dzień jej patrona - Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w
Katalonii obdarowywano kobiety czerwonymi różami, mającymi
symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem
kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci
książek.Z tej okazji na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy,
które mają służyć promocji czytelnictwa, ochronie praw autorskich i
własności intelektualnej. To święto autorów, ilustratorów i wydawców
książek. UNESCO ustanowiło to święto w 1995 roku.
Natomiast Sleeveface to rodzaj fotografii łączącej okładkę książki lub
płyty z żywą postacią (częścią twarzy, ciała, bądź całej sylwetki) przy
doborze odpowiedniego tła oraz rekwizytów, tak aby powstało
wrażenie, że są one jednością. My na razie tylko próbowaliśmy, ale
mamy zamiar dalej się doskonalić w tym zakresie :) [red.]

b22 marca odbył się Turniej Ortograficzny dla klas
4-7. Teraz na apelu wręczone zostały nagrody. 

Turniej indywidualny klas 6-7
1.Wiktoria Przybylska 7a
2.Kalina Paszkowska 6a
ex aequo 3.Gabriela Leśniańska 6a
                    Agata Gawrońska 7a

Turniej indywidualny klas 4-5
1. Michał Borkała 4b
2. Oliwia Lewkowicz 4b
3. Kornelia Konsur 4a
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Komiks metodą projektu 

.

. .

Uczniowie klasy 4b, po cyklu lekcji poświęconym omawianiu utworu
„Kajko i Kokosz. Szkoła latania” należącego do jednej z
najpopularniejszych polskich serii komiksowych, stanęli przed
zadaniem stworzenia własnego komiksu z wykorzystaniem poznanych
technik typowych dla tego tekstu kultury. Projekt trwał cały miesiąc i
rozpoczął się od podziału na grupy, wyborów liderów i przydziału
zadań. 

Następnie uczniowie zostali zapoznani z harmonogramem działań,
terminami konsultacji oraz programem Pixton, za pomocą którego
prace miały być wykonane. Program ten jest intuicyjny w obsłudze, ma
bogatą bazę gotowych motywów i szablonów, ale też dopuszcza ich
modyfikację i pozostawia wiele miejsca na kreatywność. Można
zmieniać dowolnie pozy, czy kształtować mimikę postaci - naprawdę
bardzo ciekawe narzędzie pracy. Projekt zakończył się oczywiście
podsumowaniem i prezentacją efektów pracy grupowej.

Praca nad komiksami wyglądała tak, że pracowaliśmy od lutego do
marca. Do jej wykonania zmotywowała nas pani Anna Nanowska.
Najlepiej wypadły następujące grupy: Oliwia Lewkowicz i Kamil Pacek,
Nicola Mużyłowska i Oliwia Hercuń, Michał Borkała, Martyna Szejpo i
Angelika Nykiel. Te grupy otrzymały ocenę celującą. 

Prace najczęściej wykonywaliśmy w programie Pixton. Dwa komiksy
zostały zrobione ręcznie: Justyny Szabli i Julii Rusakiewicz oraz
Mariusza Osia. Nasze prace bardzo spodobały się pani Annie
Nanowskiej i wpadła na pomysł, że opublikujemy je w gazetce. Pomysł
nam się bardzo spodobał, ponieważ jak inni je przeczytają, to może
sprawi im to przyjemność. 

                                                                                       Justyna Szabla
                                                                                       Oliwia Lewkowicz 

.

.

. ..



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 32 04/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOsadniczek

.

.

.

.

.

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 32 04/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Osadniczek

Riverdale
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W trzeciej część filmu, do którego Marvel przygotowuje nas już od
prawie dziesięciu lat, jest dużo akcji, nadziei oraz smutku, ale po kolei.
Film rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z "Thor Ragnarok".
Potężny tytan Thanos, chcąc zdobyć wszystkie kamienie
nieskończoności, rusza za niedoszłym królem Asgardu oraz za jego
bratem Lokim. Thanos odbiera kamień Lokiemu przy okazji zabijając
wszystkich Azgardczyków oraz pokonując najsilniejszą bestię, czyli
Hulka. Już sam początek filmu sprawia, że chce go się oglądać. Przez
cały czas widz ma nadzieję, że wszystko się odwróci i to Thanos będzie
w potrzasku. Tak nie jest. Genialne zwroty akcji ciągle zaskakują. Gdy
już widać cień nadziei na zwycięstwo, Thaons znowu pokazuje,
dlaczego jest tytanem. Kreacja tej postaci odbiega od wersji
komiksowej, nie jest on tylko bezmózgim olbrzymem. Moim zdaniem
film jest świetnie zrobiony, a efekty specjalne to już majstersztyk. Sama
końcówka zostawia widza z uczuciem niedosytu i ciekawości, co się
stanie dalej. Na to jednak trzeba poczekać prawie półtora roku.         
Gracjan Marczuk Ostatnio zafascynował mnie serial ,,Riverdale”. Serial w pierwszym

sezonie opowiada o zabójstwie Jasona Blossoma  (Trevor Stines).
Jason był synem Cliffa i Penelope Blossom, a także bratem bliźniakiem
Cheryl. Zmarł w tajemniczych okolicznościach, kiedy to spadł z łodzi do
Sweetwater River 4 lipca – ostatniego dnia wakacji, jednakże po sekcji
jego zwłok okazało się, że zmarł dopiero tydzień później – 11 lipca.
Betty  Cooper (Lili Reinhart) i Jughead Jones (Cole Sprouse)
rozpoczynają śledztwo i piszą szkolną gazetkę. W serialu głównym
motywem jest zabójstwo, jednak jest też wiele innych wątków:
odrzuconej miłości, relacji ojca z synem, gnębienia w szkole, zmiany
szkoły, przynależności do gangów, dojrzewania itp. W serialu podoba
mi się również ścieżka dźwiękowa i oczywiście postać Jugheada
Jonesa, który moim zdaniem ma najlepszą osobowość i charakter. Jest
także lektorem w serialu. Nie można również pominąć faktu, że jest
bardzo przystojny. Pomysł serialu został zaczerpnięty z komiksu. Na
początku serial miał być filmem,  ale producent polubił aktorów.
Przytoczyłabym tu jeszcze bardzo dużo powodów, żeby obejrzeć ten
serial, ale nie chcę zdradzać zakończenia.  Małgosia Smaroń

Avengers
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Z podwórka na stadion - Tymbark

Wicemistrzynie Dolnego Śląska 

My z Kubusiem

...

Włókniareczki ze SP w Mirsku
wicemistrzyniami Dolnego Śląska!

Jest to niewątpliwie kolejny z sukcesów
mirskiej piłki ręcznej.

Najlepszą zawodniczką drużyny została
wybrana Ilona Lewkowicz.

Gratulujemy dziewczynom zaciętej walki i
wiary w zwycięstwo.

więcej informacji na fan page dryżyny
www.facebook.com/mirskhandball/ . .

16 kwietnia nasi uczniowie rywalizowali o mistrzostwo Dolnego Śląska w kategorii u-12
chłopców i dziewcząt. Dziewczęta w grupie trafiły na drużynę z Wałbrzycha i z Milicza. W obu
meczach było dużo walki i emocji. Niestety przegraliśmy 1-4 i 1-3. Obie bramki, jedne z
najładniejszych w turnieju, zdobyła Nikola Szychowska. Dziewczyny zajęły 13. miejsce. W grupie
chłopców na starcie było 28 drużyn-mistrzów powiatu. W grupie wygraliśmy z SP ze Szczytna 7-
3. Następnie z SP Kiełczowa 2-1, po bramce w samej końcówce. O wyjście z grupy
rywalizowaliśmy z Football Academy Legnica. Ich zawodnicy byli pewni zwycięstwa. W sporcie
jednak trzeba walczyć do końca. Po 3 bramkach Szymona Makowskiego byliśmy w ćwierćfinale i
awansowaliśmy do najlepszych 8 drużyn na Dolnym Śląsku. Następnie wygraliśmy z Legnicą 3-
2. Warto tu podkreślić wielką walkę zespołu oraz świetny występ bramkarza Bartka
Gajtkowskiego, który potrafił obronić nawet strzały z bliska. Byliśmy już 3 mecze przed wyjazdu
na finał do Warszawy. W ćwierćfinale trafiliśmy na gospodarzy turnieju, czyli Dzierżoniów.
Przegraliśmy wysoko. Skończyliśmy mecz poobijani i wykończeni z wysiłku. Były nerwy i łzy, ale
też zaskoczenie, że tak daleko zaszliśmy. Za rok też się postaramy. Skład chłopców: Gajtkowski,
Miczka, Szabla, Makowski, Bielewski, Tracz, Kreis, Zurbuchen, Tomasik, Miećko. Skład
dziewczyn: Bonat, Szychowska, Żuk, Konsur, Lewkowicz, Poznańska, Banecka, Nykiel,
Sobolewska.                                      Jakub Tomiasik .
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