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Łapiemy zimę
Szkolny Rap.
Męczy cię szkoła !?
To nie udawaj że jesteś zerem,
przecież jesteś bohaterem.
Każdy doświadcza ból serca
przez, który nie łapie żadnego pojęcia.
Co z tego że na lekcji oko
ci poleci i tak ci nic do głowy nie wleci.
W końcu przerwa,
ee już jest dzwonek.
Wszystko ma swój początek i koniec.

Tomasz Chrzanowski

Drodzy,
gorąco witamy Was po feriach i w nowym „Kredą Pisane”.
Jesteśmy pewni, że wypoczęliście przez te dwa tygodnie,
bo czeka nas jeszcze kilka ładnych miesięcy nauki.
My ciężko pracowaliśmy nad nowym formatem
naszej gazetki. Mamy nadzieję, że nowe wydanie
spodoba się Wam i z chęcią sięgniecie po następny numer.
W tym numerze przeczytacie między innymi o:
- walentynkach,
- ciekawych książkach z naszej biblioteki
oraz dowiecie się dlaczego warto uczyć się j.polskiego
i rozwiążecie test, który pomoże Wam w szybszej
i efektywnej nauce każdego przedmiotu.
Redakcja Kredą Pisane
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY
Nasza uczennica - Wicemistrzynią
Redaktor Naczelna naszej gazetki, uczennica klasy
Vb, Małgorzata Wieczorkiewicz została
Wicemistrzynią Dolnego Śląska w konkursie
polonistycznym. Serdecznie gratulujemy Małgosi!

Bal karnawałowy- 11.02.2015r.
Uczniowie klas 0-3 starali się o dobre kostiumy, ale
im nie wyszło, ponieważ kostiumy były rewelacyjne,
a dzieci świetnie się bawiły.

Dawid Olszewski

Debata na temat agresji i przemocy w szkole i jej
okolicy.
We wtorek, 10 lutego 2015 w Gimnazjum,
Gimnazjum w Żórawinie
przeprowadzona
w Żórawinie przeprowadzona
została debata
została
na temat
debata na temat
„Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed
tym bronić”. Wzięli w niej udział przedstawiciele
Samorządów Uczniowskich wszystkich placówek z
z naszej
naszej
gminy
gminyoraz
orazzaproszeni
zaproszeni
goście,
goście,
m.in.
m.in.
zastępca
zastępca
wójta czyli
wójta,
czyliTomasz
Tomasz Gracz,
Gracz,pracownicy
pracownicy GOPS-u
GOPS-u-kierownik p. Dorota Rokicka i p. Karolina Tyrakowska i
ipolicjant
p. Karolina
ds. Tyrakowska
Prewencji Kryminalnej,
i policjant ds.
Nieletnich
Prewencji
i
Patologii. Szkołę
Kryminalnej,
Nieletnich
Podstawową
i Patologii.
w Żórawinie
Szkołę Podstawową
reprezentowali:
w
Żórawinie reprezentowali:
Kacper Bronowicki,
Kacper Kacper
Bronowicki,
Komisarz,
Weronika
Kacper
Komisarz,
Maćczak,
Weronika
Dawid Olszewski.
Maćczak, Dawid
Olszewski. W trakcie spotkania zostały omówione
różne przejawy agresji i przemocy. Problem
przedstawiono nie tylko werbalnie, ale także poprzez
przygotowane krótkie scenki. Nasi uczniowie
zobrazowali przejawy agresji fizycznej.
Dawid Olszewski
Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
27.02.2015 - I etap konkursu - przeprowadzany w
szkołach podstawowych
13.03. 2015 o godzinie 8.30 - II etap konkursu przeprowadzany w Publicznym Gimnazjum Sióstr
Urszulanek .
Zapisy i więcej informacji u pani Żanety Paraniak.

Grand Prix Wrocław CITY TRAIL Junior

Bal karnawałowy

KP

Marlena Klamka (kl. III a) – 1 miejsce w kat. 2005
Daria Handzel (kl. III b) – 2 miejsce w kat. 2005
Jakub Olearnik (kl. II c) – 2 miejsce w kat. 2006
Matylda Bensari (kl. III c) – 3 miejsce w kat. 2006
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Walentynki

Walentynki – święto zakochanych.

Kredą pisane

Internet

„Uwaga, uwaga!!! A teraz będzie o miłości! Kto nie lubi niech zatka uszy ( a w naszym przypadku: niech
nie czyta)!” – Grzegorz Kasdepke „Mity greckie dla dzieci”.
„Miłość dodaje promieni jak słońce na poddaszu….”- William Szekspir.
Miłość „zabarwia życie”. Przynajmniej tak twierdzą niektórzy. Nie mogą bez niej żyć. Dlatego też obchodzi się
Dzień św. Walentego, inaczej Dzień Zakochanych lub po prostu (najpopularniejsza nazwa) Walentynki. Tego
dnia tysiące zakochanych par chodzi ulicami, szepcąc sobie do uszu miłe słowa.
KILKA SŁÓW O WALENTYNKACH
Obchodzi się je 14- ego lutego. Święto to przywędrowało do nas z Wielkiej Brytanii. Już od średniowiecza,
południowa i zachodnia Europa celebrowała* Święto Zakochanych. Jednak świętowanie tego dnia dotarło do
nas w II* połowie XX* wieku.
SYMBOLE
Na pewno walentynkowe symbole są Wam znane od dziecka . Oto i one:
- Amory. Latają po ulicy i celują w nas „pociskami”. Należy na nie uważać - oprócz złotych strzał
(oznaczających tzw.* miłość odwzajemnioną) , mają też strzały z ołowiu ( symbolizujące tzw. miłość
nieodwzajemnioną).
- Czerwone serca.
TRADYCJE:
- Drobne upominki przypominające o znaczeniu tego święta.
-Miłosne liściki od cichych wielbicieli.
-Poczta walentynkowa, działająca także w naszej szkole.
Małgorzata Wieczorkiewicz Vb
Celebrowanie*- obchodzenie/ świętowanie czegoś, pochodzenie: angielski. II* i XX* - liczby rzymskie,
używane do oznaczenia wieków. Tzw.*- skrót od : tak zwane…
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Miejsca zakochanych…
Moi drodzy. W związku z panującą atmosferą
walentynek zdecydowałam, że powinniśmy odwiedzić
miejsca związane z tym świętem…
Nie ma jak park.
Jedno z najczęstszych miejsc, gdzie można
zobaczyć pary. W parku każde miejsce jest dobre do
miłej rozmowy : ławka, trawa lub cień wierzby, takiej
jak tej na placu T. Kościuszki.
Ogród Botaniczny.
To bardzo romantyczne miejsce, pokazujące swój
urok dopiero na początku wiosny. Oprócz możliwości
spędzenia tam romantycznego dnia, można zobaczyć
także ciekawe i rzadko spotykane gatunki roślin. Nasz
wrocławski ogród botaniczny znaleźć można przy ul.
Wyszyńskiego, nieopodal katedry.

Love
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Czerwono mi

D.O

Ostrów Tumski i
Droga Miłości
A co to takiego, ta droga miłości?- Zapytacie się.
Jakby to wytłumaczyć. To po prostu droga- zaczyna
się na Ostrowie Tumskim, a kończy przy placu
katedralnym. Pełno miejsc obfitujących w zakamarki
sprawia, że są odwiedzane przez nasze „gruchające
gołąbki”. Najważniejszy jest jednak most
zakochanych. Na jego balustradach poprzyczepiane
są kłódki. Według tradycji - para zamyka kłódkę, a
klucz wrzuca do Odry. Gdy się rozstanie, jedno z nich
przepiłowuje ją i też wrzuca do rzeki.
Małgorzata Wieczorkiewicz

UNICEF - Wszystkie Kolory Świata
8.12.2014r. odbyła się aukcja laleczek
przeprowadzona przez uczniów naszej szkoły.
Szmaciane laleczki szybko znalazły swój dom
i w rezultacie zebraliśmy 700 zł. na rzecz dzieci
w Sudanie Południowym.
Przed aukcją w sali świetlicy szkolnej została wybrana
laleczka – reprezentantka naszej szkoły podczas
konkursu na projekt najbardziej oryginalnej laleczki.
Szczegóły i strona na której będzie można głosować
na naszą przedstawicielkę już niebawem na stronie
naszej szkoły i facebooku.
Laleczka ta została wykonana przez Hanię (O a)
i Kasię Bielec (II b)
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HISTORIA MOTORYZACJI
W roku 1770 we Francji skonstruowano pierwszy
pojazd mechaniczny o napędzie parowym.
Czy wiecie, że nazwa samochodu Mercedes pochodzi
od imienia córki austriackiego fana motoryzacji-Emila
Jellinka!
Na zdjęciach obok możecie porównać Mercedesa
z 1936r. z Mercedesem z 2014 r.
KP

Mercedes 1936r.

CIEKAWOSTKA! - Podobno przy nagrywaniu nowego
filmu z Jamesem Bondem UKRADZIONO
najnowszego Astona Martina.
Konrad Stawski

Mini recenzja dla najmłodszych!!!

KP

Mercedes 2014r.
KĄCIK GIER
DZIŚ O RAYMAN LEGENDS

Ognisty chłopak i Wodna dziewczyna.
Darmowa gra nawet dla dwóch osób w trybie
współpracy. Można w nią zagrać na wielu stronach
internetowych np. tu: http://www.wyspagier.pl/ognistychlopak-i-wodna-dziewczyna-1.htm
Gra rozwija myślenie i dobrze działa na logikę, jak
najbardziej polecam!
Tutaj screenshot z Raymana :)
Kacper Targoni

Rayman Legends, kolejna odsłona serii najlepszych
platformówek z głównym bohaterem Raymanem.
Mówiąc ogólnie, jest to platformówka, a co jest
w platformówce najważniejsze? Wygląd poziomów
i grafika. Rayman Legends to najpiękniejsza gra jaką w
życiu widziałem.
Wszystko odręcznie narysowane. W nowym
Raymanie jest masa plansz
i aktywności dodatkowych, od wyścigów czasowych
po nawet grę w piłkę. Mamy tutaj dwie gry w jednej,
ponieważ znajdują się w niej również odświeżone
poziomy z wcześniejszej części.
Polecam tę grę każdemu, najmłodszemu
i najstarszemu, tutaj moja ocena: 10/10 WOW!!!
Kacper Targoni
Ognisty chłopak i wodna dziewczyna

KP
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,,Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
Język polski jest moim ojczystym językiem, dlatego nie wypada mi powiedzieć, że nie warto się go uczyć.
Jestem przekonany, że dla obcokrajowca język polski jest skomplikowany i trudny. Nasz ojczysty język powinien
dobrze znać każdy Polak, pomimo, że jest on bardzo rozbudowany. Gramatyka nie jest łatwa
i zawiera wiele trudności ortograficznych (rz,ż sz,cz,ś,ć,u,ó itp). Wybitny znawca języka polskiego -prof. Miodek
stara się uczyć poprawnej polszczyzny już najmłodsze dzieci. Czyni to z pasji do języka i w trosce
o to, żeby ludzie się poprawnie wysławiali.
Odkąd pamiętam moi rodzice dbali o to, bym prawidłowo i gramatycznie się wyrażał. Dlatego też drażni mnie
u innych, gdy podczas rozmowy ranią język polski, używając słów takich jak np. poszłem, wyszłem lub
przyszłem (NIGDY tak nie mówcie). Znajomość poprawnej polszczyzny wzbudza szacunek wśród innych i
pomaga w znalezieniu pracy
Konrad Stawski
Polskiego powinniśmy się uczyć dlatego, dlatego, że jest naszym ojczystym językiem i powinniśmy starać się
posługiwać nim jak najlepiej. Polski jest bardzo piękny i podoba się nie tylko nam - Polakom, ale także
obcokrajowcom. Bardzo wiele osób uważa, że nie musi uczyć się polskiego, bo potrafią mówić w tym języku.
Teraz pomyślcie co zrobicie jeśli ktoś młodszy poprosi Was o pomoc i zapyta, kiedy piszemy ,,ó", a kiedy ,,u".
Co mu wtedy odpowiecie? Ja gdybym nie znała odpowiedzi spaliłabym się ze wstydu. Tak naprawdę ojczystego
języka uczymy się całe życie. Sama przyznam, że nie zawsze mam chęć się uczyć i nachodzą mnie myśli, że
to nie ma sensu, ale przypominam sobie wtedy, że gdyby nie nasz piękny język nie byłoby naszego kraju.
Dlatego pamiętajcie ,,Źle mówić i czytać, znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali ". J. Korczak
Patrycja Bogdan

Co ciekawego w bibliotece szkolnej?

Internet
Czytajcie
książki...

Państwo Głuptakowie to rodzina, jakich mało. On – ledwo widoczny spod
swojej brody, niemiły i gburowaty. Ona – najbrzydsza kobieta na świecie.
Mieszkają w okropnym domu bez okien i … uprzykrzają sobie nawzajem i
innym życie. Przetrzymują w swoim ogrodzie małpy, które szkolą do
cyrku. Dosłownie!
Nie zrażajcie się wyglądem okładki, nie wahajcie się – tylko przeczytajcie.
Nie pożałujecie! To pełna humoru książeczka.
Warte przeczytania:
Roald Dahl „Państwo Głuptakowie”
Jerzy Szaniawski „Profesor Tutka”
Janusz Korczak „Król Maciuś Pierwszy”
Antonia Domańska „Paźowie króla Zygmunta”
M. Kann „ Góra czterech wiatrów”
Aleksander Dumas „Trzej Muszkieterowie 1”
Polecam Monika Szachniewicz

www.gazetawroclawska.pl
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Kącik językowy
Aby dobrze się czegoś nauczyć, musisz dowiedzieć
się, w jaki sposób odbierasz świat...
Ten krótki test pomoże uczniom naszej szkoły
odnaleźć swój typ. Weźcie coś do pisania i do roboty.
Jesteś wzrokowcem, słuchowcem, czy
kinestykiem?
1. Najczęściej używasz wyrażeń:
a. nie widzę tego, pokaż, wyobraźmy sobie, jasne itp.
b. słuchaj, mówię do ciebie itp.
c. brać coś, trzymać w garści, ciężka sprawa, nie
czuję tego itp.
2. Mówisz:
a. niewiele, dość chaotycznie
b. wiele, długo, czasem nawet nie dopuszczasz innych
do słowa
c. gestykulując, jesteś w ciągłym ruchu, często
zmieniasz pozycję
3. Twoje pismo jest:
a. czytelne i schludne
b. dość niestaranne
c. niestaranne

4. Błędy robisz:
a. rzadko, często sam(a) je wyłapujesz, „widzisz” jak
słowo powinno być napisane
b. dość często i wiele, ponieważ pisownia sprawia Ci
dużo problemów, gdyż wyrazy inaczej się mówi, a
inaczej pisze
c. często ortograficzne
5. Najłatwiej zapamiętujesz:
a. to co czytasz lub widzisz
b. to co usłyszałeś/aś
c. to co sam(a) zrobiłeś/aś
6. Wolisz:
a. oglądać telewizję
b. słuchać radia, mp3 itp.
c. poruszać się, pobiegać itp.
Najwięcej odpowiedzi "a" - jesteś wzrokowcem
Najwięcej odpowiedzi "b" jesteś słuchowcem
Najwięcej odpowiedzi "c" - jesteś kinestetykiem
(czuciowcem)

Rozwiązanie testu.
Wzrokowiec – sporządzaj
SUHARY
Druga jejsobie listy , notatki , rysunki
Jak łatwiej
aby
się witają
Ci byłoodpowiada
coś zapamiętać
„Hej!
prawdziwi
Ja chciałam to
mężczyźni???
powiedzieć!!!”.
Słuchowiec
– Kiedy
coś czytasz to czytaj półgłosem
Dzień
dobry.
aby
łatwiej
Ci było zapamiętać
Jak się nazywa
Kinestyk
– Przy powtarzaniu definicji chodź z pokoju
najlepszy
do
pokoju , oraz wykonuj jakieś czynności.
chiński
piłkarz??
Mam
nadzieje
, że moje rady pomogły :)
?
Kiwa
JakoTako.
Ps. Pamiętaj
! Bądź aktywny/na na lekcjach, to
pomoże ci zapamiętać większość informacji z
Są dwie krowy
lekcji!
na pastwisku i
jedna mówi
Patrycja Bogdan Va
„Muuuuuu”.

Jak skutecznie się uczyć

KP
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Na luzie i bluzie

KP

Nieodłączny element w szkole

UWAGA! KONKURS!
Rozwiąż krzyżówkę i zgarnij nagrodę
.

Redaktor
naczelny:
Małgorzata
Wieczorkiewicz

Wpisz hasło
hasło
z krzyżówki na krzyżówki,
karteczce
numer gazetki.
i wrzuć do
naszej skrzynki,
znajdującej się
w bibliotece
szkolnej.
Losowanie
zwycięzców
odbędzie się
04.03.2015r
Wzór:
imię i nazwisko,

Nasza redakcja

Zastępca:
Tomasz
Chrzanowski
Opiekun:
p. Żaneta
Paraniak

Konkurs
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Patrycja
Bogdan,
Monika
Szachniewicz,
Konrad
Stawski,
Dawid
Olszewski,
Oliwier
Woźniczko,
Kacper
Targoni,
Małgorzata
Kuśmierczyk

