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Pasowanie na ucznia

13 października 2015 r. uczniowie klas pierwszych
zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności
uczniowskiej.
Najmłodsi
wykazali
się
umiejętnościami artystycznymi oraz odwagą.
Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować
w ier sz e. Rodzice dumni ze swoich pociech
nagradzali dzieci gromkimi brawami. Najmilszą
chwilą dla dzieci było wręczenie prezentów
prz ygotowanych przez
rodziców
i upominki
przekazane przez panią sekretarz gminy Żórawina
oraz
wspólny
poczęstunek przy smakowicie
zastawionym stole.

Koło rowerowe

Koło Rowerowe zainaugurowało swoje istnienie - 26
września udaliśmy się w 80 kół dookoła Żorawiny.
Uczestnicy przejechali prawie 26 km i zasmakowali
jazdy na dwóch kółkach.
Nie obyło się bez niespodzianek: niedopompowane
koła, źle działające przerzutki czy hamulce - wszystkie
te wady opóźniały jazdę. Jednak nad wszystkimi
czuwał kierownik wycieczki i mechanik
w jednej osobie - pan Bartek Kubicki.

Zielona flaga
Wiele osób nie wie, ale 12-ego października pan
Szymon Głogowski odebrał Zieloną Flagę dla naszej
szkoły. To już drugi raz gdy udało nam się ją zdobyć
za działania ekologiczne w naszej szkole.
Kreda pisane

Dzień chłopaka

Sz.G

30 września odbył się dzień chłopaka. Wszystkie
klasy świętowały i tego dnia i niejeden chłopak
dostał jakiś prezent :). W tym dniu odbył się też
dzień krawata i muszki.

Kreda pisane
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Obrona Westerplatte i Dzień Edukacji Narodowej
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To było 1 września, pamiętnego roku. Dzieci pakowały tornistry
i szykowały mundurki. Tak chciały iść do szkoły, ale nie mogły.
Dlaczego? Akurat wtedy zaczęła się II wojna światowa. 1 września,
jaki to ważny dzień! Ubrani na galowo, czekamy aż dyrektor szkoły
rozpocznie jedyne w swoim rodzaju 10 miesięcy. Nie każdy lubi
szkołę. Jednak w tym dniu, powinniśmy pamiętać nie tylko o szkole,
ale i o dzieciach, które w 1939 roku nie mogły do niej pójść.
Szanujmy więc to, że możemy się uczyć i cieszmy się wolnymi
chwilami.
Teraz radośniej- 15 lub 13 października, korytarze naszej szkoły
zapełnią się dziećmi ubranymi na galowo i z kwiatami
i bombonierkami w rękach. Z jakiej to okazji? Dzień Edukacji
Narodowej! Skoro każdy ma swoje święto, to czemu również nie
nauczyciele? Należy podziękować im za trud, jaki wkładają w nasze
wychowanie i edukację. Tego samego dnia, odbyły się również
podziękowania na apelu, przygotowywanym przez uczniów.
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Podróże...- kościoły Wrocławia
Drodzy czytelnicy!
Podróż po kościołach Wrocławia zaczniemy w jednej z najstarszych części miasta,
mianowicie na Ostrowie Tumskim. Sama nazwa "Ostrów Tumski" pochodzi od
staropolskiego słowa "Ostrów" oznacza wyspę położoną na jeziorze, rzece lub
bagnach. Z kolei przymiotnik "Tumski" to nic innego jak "tum", czyli katedra. Tak
więc Ostrów Tumski to Wyspa Katedralna.
Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela to gotycki gmach budowany na przełomie wieku
XIII
i XIV. Obecnie ma on sylwetkę barokową. Świątynia ta bogata jest w piękne,
zdobione portale i wiele kapliczek. Prezbiterium katedry również urzeka pięknem.
Można tu zobaczyć niezwykłe, rzeźbione ławy dla ważnych osobowości oraz
drewniany ołtarz, przedstawiający Zaśnięcie Marii Panny z 1555 r. Niestety, w czasie II
wojny światowej, ta wspaniała budowla została ponad połowicznie zniszczona. Jej
stan nie cieszył oczu; nawa północna i południowa zostały zbombardowane, a z wież
strącono śliczne kopuły.
Po zakończeni bitwy, wieże przykryto prowizorycznymi hełmami, straszącymi przez
kilka lat. Na szczęście dzięki "cegiełkom" na odbudowę, katedra zaczęła dźwigać się
ze zniszczeń., Do dziś cieszy pięknem i harmonią. Ten piękny kościół jest również
złożony
z wielu kaplic, m.in. Kaplicy Bożego Ciała. Z katedrą jest związanych wiele
legend, na przykład historia o klątwie białej róży, czy o kamiennej głowie ale o tym w
następnym numerze :).
Pomnik odradzającego katolicyzmu na Śląskukościół p.w. Michała Archanioła.
Monumentalny, majestatyczny, kolosalny -takie
określenia pasują do kościoła Michała Archanioła na
Ołbinie. Tak! Co to była za budowla. Niestety, dzisiaj
się nie mówi o jej czasach świetności...
Świątynia została budowana w latach 1862-1871
przez niemieckiego architekta, Alexisa Langera, na
polecenie pruskiego biskupa. Już po kilku latach
katolicy mogli cieszyć się niesamowitym kościołem.
Szczęście nie trwało długo- sześć lat później, w 1877
roku, runęła wieża północna. Rozzłoszczony biskup
oddał kościół pod opiekę architektowi Karlowi
Lüdecke. Ten niestety jej nie odbudował, za to
przykrym prowizorycznym hełmem. Do dziś nie
wiadomo co było przyczyną katastrofy, może błąd
Langera?
W czasie II wojny światowej, świątynia była tak
zniszczona, że miała być poddana rozbiórce! Na
szczęście kościołem zaopiekowali się Salezjanie,
którzy odbudowali kościół, a obok założyli swój
klasztor.
Małgosia Wieczorkiewicz kl. VIb
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Emil

Wstęp

Tarcie Tytanów (2010)
Perseusz, wychowany wśród ludzi syn
Zeusa, wyrusza z wyprawą przeciwko
Hadesowi, który chce sprowadzić na
ziemię chaos.
Film jest powiązany z mitologią, przez to gatunek jest
urozmaicony.

Gatunek:Fantastyczny,
Przygodowy
Starcie Tytanów

filmweb

8/10 Świetny film fantastyczny.
Polecam. Emil Książek VIa

Minionki(2015)
Pozbawione dowódcy Minionki popadają
w
depresję. Kevin ze Stuartem i Bobem wyruszają na
poszukiwanie odpowiedniego lorda zła.
Film jest świetny, potrafi rozbawić każdego. Film ma
dobry dubbing, nie jest tak że dorosła postać mówi
głosem dziecka. Film jest bardzo zabawny, postacie
teksty potrafią zwalić z nóg.

Gatunek: Animowany.
10/10. To będzie najlepsza animówka 2015 roku.
Polecam. Emil Książek VIA

Minionki

moviesroom
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Nagłówek

Twierdza Krzyżowiec
To sequel świetnej gry strategicznej Stronghold (w Polsce Twierdza), tym razem przenoszący nas do
Emil
TematBliskiego Wschodu w epoce wypraw krzyżowych. Podobnie jak poprzednik, Stronghold: Crusader
świata
jest określany mianem „symulator twierdzy”. Gracz może od podstaw wybudować swoją twierdzę,
zapewnić jej ludności i żołnierzom wyżywienie oraz odeprzeć niejeden potężny atak, czy nawet samemu
zdobyć wrogi zamek

Ocena 8/10.

Emil Książek VIa.
Dlaczego 8/10? Ponieważ jest to gra stara, co znaczy że jej grafika nie jest za piękna.

Stronghold Crusader

Emil

Heroes V

Twierdza

Emil
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Na luzie

Mówi blondynka brunetce:
- Powinni mi płacić za moją urodę !
Na to brunetka :
- Chyba odszkodowanie .
Nowa nauczycielka rozpoczęła
prace jako szkolny psycholog.
Zaraz pierwszego dnia zauważyła
chłopca, który nie biegał po boisku
razem z innymi chłopcami tylko stal
samotnie. Podeszła do niego i pyta:
- Dobrze się czujesz?
- Dobrze.
- To dlaczego nie biegasz razem z
innymi chłopcami?
- Bo jestem bramkarzem.

Blondynka siedzi przed domem i
wcina ziemię.
- Co robisz? - pyta druga.
- Grunt to zdrowie!

Tato, to prawda, że prawdziwy
mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć
mój dzienniczek, czy rachunek za
nowe futro mamy?

TC
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NA LUZIE- SPORO IRONII

Przed Wami STRAAASZNE Kawały!
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REDAKTOR NACZELNY
Małgorzata Wieczorkiewicz VI b

CO OTRZYMAMY PO
SKRZYŻOWANIU WILKOŁAKA Z
TELEFONEM KOMÓRKOWYM?
POTWORA, KTÓRY GRYZIE NA
ODLEGŁOŚĆ!!!

ZASTĘPCA
Tomasz Chrzanowski VI a

REDAKCJA
Emil Książek VI a
Dawid Olszewski VI A
Kuba Biały IV B
Igor Ławrynowicz IV C
Duchy, strzygi i upiory,
Dziś harcują, toczą spory.
Kogo to dziś upolują,
Komu figla zaserwują?
Duchów tych się trzeba bać,
Nie wiesz, co się może stać!

Dlaczego halloweenowe dynie
mają taki dziwny wyraz twarzy?
Trudno mieć inny, gdy ma się
pusto w głowie!!!

OPIEKUN:
Pani Żaneta Paraniak

