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Gazetka Szko y Podstawowej „Edukacja” we Wroc awiuł ł

ul. Krakowska  56-62, 50-425 Wroc aw, sekretariat@sp-edukacja.plł

www.sp-edukacja.pl, www.facebook.com/SPEdukacja

Z WIOSNĄ NAM DO TWARZY :) !

http://www.sp-edukacja.pl/


WIOSENNY POWIEW

Wydaje się, że wiosna na dobre ulokowała się 
w naszym mieście. A my? My budzimy się z naszego 
zimowego  snu  i  dajemy  Ci  –  Drogi  Czytelniku  
– nową porcję  wiedzy,  naszych pasji  i  wspomnień  
z  wydarzeń  szkolnych  i  sportowych.  A  w  naszej 
szkole tyle się działo, że trudno było zapanować nad 
codziennością  i  gazetką  jednocześnie.  Być  może 
niektórzy  zdążyli  się  nawet  stęsknić  za  naszymi 
redakcyjnymi  refleksjami.  Zapraszamy  zatem  
do lektury :)

Recenzja książki 

„Dynastię Miziołków” Joanny Olech
Patryk Stacewicz poleca

Książka ta bardzo mi się podobała, dlatego że 
jest śmieszna oraz napisana współczesnym językiem. 
Jest  to  pamiętnik  chłopca,  który  nie  ma  normalnej 
rodziny: mama źle piecze i opowiada dziwne historie 
(np. o Śnieżce, która wypiła Wisłę), tata prawie cały 
czas siedzi w swojej norze, a dwie siostry cały czas 
mu przeszkadzają (jedna kłamie i skarży, a druga to 
niemowlak) – KATAKLIZM GWARANTOWANY!!!

Ogólnie cała książka jest śmieszna, ciekawa  
i polecam ją wszystkim. Oto fragment:

„Przykro mi to mówić, ale zauważam u moich starych 
pierwsze objawy spierniczenia. Zawodzi ich poczucie 
humoru.  Nie  śmieszą  ich  moje  kapitalne  żarty.  Nie 
śmiali  się,  kiedy  przestawiłem  wszystkie  domowe 
zegary.  Budzik  nie  zadzwonił  i  mogliśmy wreszcie 
pospać dłużej, ale nikt się nie cieszył.  Ja i  Potwory 
pękaliśmy  ze  śmiechu,  kiedy  Papiszon  zerwał  się  
z łóżka na równe nogi i próbował naciągnąć dżinsy na 
piżamę.  Nic  z  tego.  Wyloty  nogawek  zaszyłem 
porządnie podwójną fastrygą.  Mały Potwór krzyczał 
"pima pilis", ale starzy nie byli rozbawieni. Tata kicał 
na  jednej  nodze  i  używał  brzydkich  wyrazów,  
a  Mamiszon zrobił  tę  swoją słynną  minę,  która  nie 
wróży  nic  dobrego.  I  rzeczywiście  -  kiedy  mama 
odkryła, że napełniłem cukiernicę solą – opuściło ją 
poczucie  humoru  i  przylała  mi  ścierką.  Do  szkoły 
dotarłem na trzecią lekcję. Pani Barszcz zignorowała 
prima  aprilis  i  wpisała  mi  nieusprawiedliwioną 
nieobecność. Obawiam się, że pani Barszcz cierpi na 
tę samą dolegliwość, co moi rodzice – nie śmiała się, 
siadając  na  podłożonym  przeze  mnie  serku 
topionym.”

Na zdjęciu klasa czwarta, która analizuje tekst 
„Dynastii Miziołków”.
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KĄCIK PRZYRODNICZY

Nietoperz Wampir

Fot.: www.zapytaj.onet.pl

Wampiry  to  podrodzina  ssaków  z  rodziny 
liścionosowatych  odżywiających  się  krwią  zwierząt. 
Nietoperze  te  polują  głównie  w  nocy,  atakując 
zwierzęta  w sposób praktycznie  niezauważalny.  Jest 
to  możliwe,  dlatego  że  ich  zęby  są  bardzo  ostre,  
a ślina zawiera substancje znieczulające.

Legwan zielony

Fot.: www.maxandmrau.pl

Legwan  to  zielony  gatunek  dużej,  nadrzewnej, 
roślinożernej  jaszczurki  pochodzącej  z  Ameryki 

Środkowej  i  Południowej.  Ma  szeroki  zasięg 
występowania: od południowej  Brazylii i Paragwaju 
do Meksyku i Wysp Karaibskich w USA. Zdziczałe 
populacje  notuje  się  także  na  południu  Florydy  
(w  tym  Florida  Keys),  i  w  dolinie  Rio  Grande  
w  Teksasie.  Dorasta  zwykle  do  1,  5  m.  długości, 
aczkolwiek  kilka  osobników  osiągnęło  ponad  2  m, 
ważąc ponad 20 kg.

Węgorzyk ciernisty

Węgorzyk  ciernisty,  długonos  ciernisty(Marogantus 
aculeatus)  –  gatunek  słodkowodnej  ryby  z  rodziny 
długonosowatych,  czasami  nazywany  ostronosy. 
Bywa hodowlany w akwariach. W Europie pojawił się 
już na początku XX wieku w 1912. Do tarła ryba jest 
gotowa  gdy  osiągnie  ok.  15  cm  długości.

Fot.: www.rybyakwariowe.eu

Rybę  trzeba  trzymać  w  akwarium  z  przykryciem,  
z wodą z dodatkiem soli(ok. 2 łyżeczki), oraz drobną 
filtracją.  Akwarium  powinno  posiadać  piasek  lub 
drobny  żwirek  oraz  wiele  kryjówek  z  korzeni, 
kamieni czy łupin np. kokosa.

Patryk Stacewicz
Henryk Krankowski
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CZAS NA KOMIKS

Komiksy  o  zwierzątkach  są  autorstwa  Henryka 
Krankowskiego, a historia wiewiórka Stefka pozostaje 
autorskim projektem Wojciecha Czajkowskiego.
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Jak widać, wampiry bardzo zainspirowały Henryka 
Krankowskiego :)

5



6



WIEŚCI SPORTOWE
opracował Jakub Rawnik

zdjęcia wybrał Tymon Arnon

KRZYŻÓWKA

1. Można tam włożyć zakupy.
2. Jeździ po torach i nie jest tramwajem.
3. Jest to przezroczyste i się to pije.
4. Pisze się tym i się nie da tego zmazać.
5. Jest szklane i w domu przez nie wyglądasz.
6.Jest to polski, okrągły owoc i się go je.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
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MARZENIA DZIEWCZYNEK

Kochani Rodzice!

Nie wiemy, jak Wam to powiedzieć prosto w oczy, 
ale cóż... chcemy mieć psa :) Co Wy na to?

Pierwszoklasistki

MARZENIA CHŁOPAKA

Najdroższe auto na świecie to Bugatti Veyron. 
Chciałbym takie mieć, żeby zwiedzać świat, a potem 
jeździć ze swoją dziewczyną. Takie auto to moje 
największe marzenie.

Patryk Machowiak

Fot.: www.wikipedia.pl
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA GIER

● Hp (życie) pieska w Minecraft zależy od 
długości ogona psa. 

● Słońce jest 8 na 8 pikseli. 
● Vindicator nie umie przechodzić przez otwarte

i zamknięte drzwi. 
● Oceloty kiedyś nie umierały spadając z dużej 

wysokości. Młode oceloty nie umieją pływać 
(do wersji 1.7.0) Oceloty atakują kury. 

● Aby źrebak szybciej rósł, musisz mu dać dużo 
cukru. Gwiazda netheru przetrwa wszystko. 

● Gra roblox została wydana w 2006 roku. 
Kiedyś nie było robuxów, za to były roblox 
pointsy. 

● Twórca roblox'a Erik Gacen zmarł 
niespodziewanie w 11 lutego 2013 roku. Było 
dwóch twórców roblox'a. 

● Pod drzewem w Jail Break koło więzienia stoi 
jajko.

● W Jail Break jest gwiazda za wodospadem.
●  Koło tunelu jest kwiatek z buzią. Zamek 

z piasku jest koło wydm.

Zapraszamy na server na 
komputerze: mc.grubydolareq.pl 

kanał Termosa: Termos331
kanał Patryka: GrubyDolareq 

Patryk Hyziak
Tymon Arnon

CO NAS CZEKA...
czyli... typowy i nietypowy kalendarz

22 kwietnia – Dzień Fasolkowych Cukierków Jelly 
Bean

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich

24 kwietnia – Europejski Dzień Śniadania

25 kwietnia – Światowy Dzień Pingwina

1 maja – Święto Pracy

2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen

5 maja – Dzień Europy

15 maja – Święto Polskiej Plastyki i Muzyki

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

22 maja – Dzień Pac-Mana

26 maja – Dzień Matki

28 maja – Światowy Dzień Hamburgera

29 maja – Europejski Dzień Sąsiada

31 maja – Dzień Bociana Białego

...a potem 1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA!
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I KOLEJNY SUKCES :)

Nasza Pierwszoklasistka – Lena Borkowska  
–  została laureatką olimpiady ogólnopolskiej. To nie 
lada  wyczyn!  W  końcu  nauka  pisania  w  języku 
polskim już jest sporym wyzwaniem dla dziewczynki 
w  tym  wieku,  a  cóż  dopiero  mówić  o  pisaniu  
w  języku  angielskim!  Naszej  poliglotce  serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

PS.  Ściana,  na  której  wieszamy  nasze  dyplomy,  
nie jest jeszcze zapełniona. Czekamy na następnych 
Edukacyjnych Mistrzów!
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SUKCESY, RADOŚCI, ZABAWY NASZYCH 
UCZNIÓW

Może i długo nie publikowaliśmy, ale ile w naszej 
szkole się działo! Cały czas ktoś odrywał nas od 
myśli  o  gazetce.  Po  pierwsze  przeganialiśmy 
zimę, jak widać, ze sporym sukcesem! Poza tym 
był  Szkolny  Konkurs  Recytatorski,  Szkolny 
Konkurs  Ortograficzny,  Easter  Games.  Byliśmy 
też  w  Muzeum  Etnograficznym,  w  kinie  
i w Teatrze Muzycznym Capitol. Aaaa, i jeszcze 
ciekawostka  –  urosły  nasze  żonkile  (dowód  

na  okładce)  dla  Fundacji  Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci. Jesteśmy tu bardzo 
zajęci – w ogóle nam się nie nudzi!!! 
Ktoś wątpi ???

Redakcja:  Helena  Krankowska,  Lena  Borkowska,  Anna 
Lęczar,  Henryk Krankowski,  Patryk Stacewicz, Wojciech 
Czajkowski,  Jakub  Rawnik,  Patryk  Hyziak,  Patryk 
Machowiak, Tymon Arnon.
Opiekun redakcji: Małgorzata Budzińska
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