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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

JUŻ ZA CHWILECZKĘ, JUŻ ZA MOMENCIK...

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


SPORT

Ciekawostki ze świata sportu jak zwykle przygotował 
Jakub Rawnik.

HENRYK REYMAN
wybitny piłkarz

Henryk Reyman (ur. 28 lipca 1897 r. w Krakowie, 
zm.  11  kwietnia  1963  r.)  to  polski  piłkarz  (środkowy 
napastnik)  Wisły  Kraków  i  reprezentacji  Polski.  Był 
również  działaczem  sportowym  oraz  selekcjonerem 
reprezentacji Polski, ale tylko nieliczni wiedzą, że również 
podpułkownikiem Wojska Polskiego. W latach 1910-1933 
występował w Wiśle Kraków, w barwach której w latach 
1927-1934 zdobył 109 goli. Kilkakrotnie był też kapitanem 
związkowym. Znano go jako członka honorowego PZPN 
czy też honorowego prezesa „Wisły”. Będąc selekcjonerem 
reprezentacji, stworzył zawołanie „Orły, do boju!”. Henryk 
Reyman  został  pochowany  na  Cmentarzu  Rakowickim  
w Krakowie.
Ciekawostki z jego życia:
– dwukrotny mistrz Polski z Wisłą  w 1927 r. i 1928 r.
– dwukrotny  król  strzelców  w  1925  r.  (11  goli)  

i w 1927 r. (37 goli)
– dziesięciokrotny reprezentant kraju
– w  1924  r.  kapitan  reprezentacji  na  Olimpiadzie  

w Paryżu

Źródło: www.historiawisly.pl

Champions League

W finale spotyka się Real vs Liverpool. Spotkają 
się  dwie gwiazdy Cristiano Ronaldo i  Mohamed Salah.  
W półfinałach grał Real vs Bayern Monachium i As Roma 
vs  Liverpool.  Obie  drużyny  grały  dwa  mecze.  W 
pierwszym  meczu  Real  vs  Bayern.  Real  wygrał  2:1, 
pierwszą  bramkę  strzelił  zawodnik  Bayern  –  Joshua 
Kimmich, drugą bramkę strzelił zawodnik Realu Marcelo, 
a  drugą  też 
zawodnik  Realu 
Asensia.  Drugi 
mecz  zakończył 
się  wynikiem  2:2. 
Pierwszy  mecz 
Roma  
vs  Liverpool 
zakończył  się  4:2 
dla  Liverpoolu,  a 
drugi  mecz 
zakończył  się  4:2 
dla Romy.

Zielone światło dla Glika
Kamil  Glika ma uraz barku,  ale lekarze dali  mu zielone 
światło  na  Mundialu  w  Rosji.  Glik  nabawił  się  urazu 
podczas treningu w Ałamowie – zrobił przewrotkę i upadł 
na bark.

MUNDIAL 2018 – MECZE POLAKÓW

19 czerwca 2018 r. godz. 17.00 – Polska vs Senegal
24 czerwca 2018 r. godz. 20.00 – Polska vs Kolumbia

28 czerwca 2018 r. - Polska vs Japonia

ORŁY,  DO BOJU!!!
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KOMIKSY

Komiksy tym razem przygotowali: Henryk Krankowski, 
Tymon Arnon oraz Wojciech Czajkowski.
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA GIER
przygotowali: Patryk Stacewicz, Tymon Arnon

SUPERBOHATEROWIE
Kaine  Parker

zdolność:  zwiększona  siła,  zwiększona  szybkość, 
zwiększona  zwinność,  chodzenie  po  ścianach, 
zwiększona wytrzymałość i refleks

uwaga: Kaine może wypalić na kimś znak z dowolnej 
części ciała (znak ten może zabić), np. żądła na rękach

dodatkowe  atrybuty: widzenie  w  ciemności, 
organiczna sieć, pajęczy zmysł

opis: Kaine jest pierwszym klonem spidermana, który 
był  płatnym  zabójcą,  ale  obecnie  jest  bohaterem  
o pseudonimie Scarlett Spider, nadal zabija

Kenji Uedo (Zero)

moce: nieograniczona  regeneracja,  brak  kości  
i organów, nieograniczona zdolność zmiany kształtu, 
dzielenie się myślami

historia: Gdy  ujawniły  się  jego  moce,  nie 
kontrolował  ich  i  niszczył  budynki.  Trochę  wtedy 
uderzyła  mu  woda  sodowa  do  głowy.  Potem  się 
uspokoił i dołączył do drużyny Hone.

Daken (Ahiro)

moce: regeneracja,  wysuwane  metalowe  pazury 
(dawniej same kości),  zmienianie feromonów (przez 
co jego tata  nie  umie go wytropić),  nadludzka siła, 
zwinność,  kondycja,  wytrzymałość,  wyostrzone 
zmysły, twardsze kości

historia: Matka Daken została zabita podczas porodu, 
więc  Romulus  podrzucił  go  do  domu  japońskiej 
rodziny. Gdy jego moce objawiły się, przez przypadek 
zabił rodzinę adopcyjną, a po wielu latach potyczek, 
postanowił  pomóc  swojej  siostrze.  Stracił  wtedy 
zdolność  do  regeneracji,  ale  potem  udało  się  ją 
odzyskać. Obecnie pomaga swoim siostrom.

CIEKAWOSTKI DLA WTAJEMNICZONYCH
1. Nie da się wylecieć poza główną wyspę.

2. Miś Yogi u myśliwego na samotnym 
schronisku.

3. Ciężarówka, która wisi na skraju głównej 
wyspy.

4. Norka ze skrzynką.

5. Gdy zniszczysz silosy, to może znajdziesz 
skrzynkę.

6. Parasol.

7. Piłka nożna.

8. Metalowa lama.

9. Cmentarzysko.

10. Stacja paliw.

11. Skrytka w tunelu.

12. Wrogie miski.

13. Misiek rolnik.

14. Głośne pszczoły.

15. Znikający misiek.

16. Krzesło gigant.

17. Modern Louse.

18. Ukryty bunkier.

19. Zniszczalna kostka.

20. Grawitacja a itemy.

21. Leczenie w ruchu.

22. Posąg robota.

23. Ratowanie świata.

24. Tańce w grze.

25. Edytowanie dachu.

26. Auto na budynku.

27. Skok na zrzut.

28. Niezniszczalny bunkier.

29. Brak legendarnego kilofa.

30. Skokoskała (kamień grawitacyjny).

31. Wycieraczka GO AWAY na płaczącej puszczy.

32. Szybsze otwieranie lam to walenie w nie 
kilofem.

33. Kamienny „totem”.

34. Drewno – 4 sekundy, cegły – 12 sekund, 

metal – 18 sekund

35. Pięć osób w lobby.
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KILKA SŁÓW O ZWIERZĘTACH
przygotowali: Henryk Krankowski i Patryk Stacewicz

Velociraptor
To  rodzaj  niewielkich  teropodów  z  rodziny 
dromeozaurów.  Był  to  dwunożny  osobnik  
–  drapieżnik,  zamieszkujący  tereny  dzisiejszej 
Mongolii  pod  koniec  okresu  kredy,  czyli  83  do  70 
milionów lat temu. Obecnie wyróżniane są tylko dwa 
gatunki  należące  do  tego  rodzaju.  Dinozaury  te 
anatomicznie  przypominały  bardziej  ptaki  niż  gady, 
ponieważ ich kości nadgarstka były bardzo podobne 
do kości ptasich skrzydeł.

Źródło: www.wikipedia.pl

Agama błotna

Agama błotna to gatunek ziemnowodnej jaszczurki  
z  rodziny  agamowatych.  Najbardziej 
charakterystycznymi  cechami  agam  błotnych  jest 
zielonooliwkowy kolor ciała, szeroka głowa 

i „grzebień” od czubka głowy aż po koniec ogona.

Źródło: www.wikipedia.pl

WAKACJE – INSTRUKACJA OBŁUGI

według Patryka Machowiaka

Na  początku  trzeba  przyjechać  na  lotnisko, 
potem trzeba  iść  do  kasy.  Tam  pani  sprawdzi,  czy 
jesteś na liście – czy jest twoje imię i nazwisko – i da 
ci  bilet.  Potem  trzeba  zważyć  bagaż,  wsiadasz  do 
samolotu i...  lecisz.  Można polecieć na przykład do 
Hiszpanii albo do Włoch.

Na wakacje  polecam:  Chorwację,  Portugalię, 
Sztokholm,  Francję  i  Finlandię.  Tam naprawdę  jest 
bardzo ładnie i jest dużo zabytków.

(Od redakcji:  Gdy Patryk pisał  swój  artykuł, 
dziewczynki  z  klasy  pierwszej  powiedziały,  że 
Hiszpania to bardzo ciekawy pomysł).

MAMO, TATO ! - ŚWIĘTUJEMY!!!

Kochani Rodzice, z okazji Dnia Matki (który już był) 
i Dnia Ojca (który będzie) składamy Wam 

najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości 
i spełnienia marzeń. Kochamy Was!

Ps. Na rysunku są przedstawieni pewni Rodzice 
z naszej szkoły. Jak myślicie, kto to jest?
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KRZYŻÓWKI

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

1. Pracuje na tym informatyk.
2. Nosisz to na nogach, element ubrania.
3. Dookoła obrazu.
4. Drapieżna ryba oceaniczna.
5. Mama i ...
6. Często używany w kanapkach (najczęściej żółty).
7. Może być u ptaka, może być wieczne.
8. Organ, dzięki któremu oddychamy.
9. Obchodzi swoje święto 26 mają.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

1. Koń w paski białe i czarne.
2. Ogromny ssak wodny.
3. Mieszka w nim eskimos.
4. Nie pracuje ze względu na wiek.
5. Jeździ, ma kierownicę i pedały.
6. Ma różdżkę, czaruje i jest mężczyzną.

7. Kałuża jest ...
8. Jeździ po tym tramwaj.
9. Mówi się na to „... - skarbonka”.
10. Mieszkasz w tym.
11. Uparty jak...
12. Prehistoryczny słoń.
13. Jest puchate, czworonożne, ale to nie pies.
14. W tym mieście chodzisz do szkoły.
15. Nie spódnica, ale ...

PODSUMOWANIE

Drogi  Czytelniku!  To  nie  przelewki  –  właśnie 
kończy  się  rok  szkolny  2017/2018.  A nam  –  redakcji 
„Szkolnych  Faktów”  udało  się  wydać  cztery  numery 
gazetki oraz jeden numer specjalny. Nauczyliśmy się dość 
sporo. Wiele razy ociekaliśmy potem, dwojąc się i trojąc 
nad  tym,  co  napisać,  byś  Ty  –  Czytelniku  –  chciał 
przeczytać  kolejny  numer.  Mamy  nadzieję,  że  nam  się 
udało.

Dziękujemy  tym,  którzy  byli  nam  wierni  przez 
cały  rok.  Uznaliśmy,  że  pieniądze,  które  zarobiliśmy, 
sprzedając gazetkę, przeznaczymy na lody (ale w znacząco 
mniejszej  części),  a  pozostałe  fundusze  przekażemy  na 
rzecz  Fundacji  Wrocławskie  Hospicjum  dla  Dzieci. 
Dziękujemy  zatem  i  Tobie  –  Drogi  Czytelniku  –  że 
zupełnie nieświadomie, ale jednak z szacunkiem dla naszej 
pracy, okazałeś również serce chorym dzieciom.
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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

8


