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Drodzy czytelnicy,
Oddajemy w wasze ręce ostatni numer gazetki Samorządu uczniowskiego ,,Frania” w
tym roku szkolnym. Dziękujemy wszystkim czytelnikom za aktywne czytanie oraz
autorom artykułów za zaangażowanie w życie gazetki. Mamy nadzieje, że następcy
redakcji będą kontynuowali naszą pracę.
Zapraszamy wszystkich do przeczytania ostatniego numeru gazetki w tym roku. W tym
wydaniu głównie skupimy się na temacie życia osób z za granicy w polskich szkołach.
Podpowiemy również jaką szkołę wybrać po 8 klasie oraz dowiecie się więcej na temat
E-Sportu. Oczywiście to nie wszystko co dla was przygotowaliśmy, przeczytajcie i sami
się przekonajcie!

Frania
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Życie w Polsce oczami obcokrajowca

Główny tematwydania Frania

Autorka: Karyna Bohdanovich 8e

Czy lubię życie w Polsce?

Jakie są różnicew edukacji w Polsce i na
Białorusi?

Białoruś

W artukule mogą występować
błędy, ponieważ osoby je piszące
jeszcze uczą się języka polskiego.
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Główny tematwydania Frania

CCiieekkaawwoossttkkii
11)) GGłłóówwnnąą rreelliiggiiąą jjeesstt IIssllaamm ((9977%% lluuddnnoośśccii))
22)) PPeełłnnaa nnaazzwwaa kkrraajjuu -- RReeppuubblliikkaa

UUzzbbeekkiissttaannuu
33)) ZZ ppoowwoodduu nniieeddoożżyywwiieenniiaa cciieerrppii 1133%%

ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa ((ookkoołłoo 44 003300 000000 oossóóbb))

Czy trudna naukaw obcymkraju?

Czy chciałabymwrócić na Białoruś?

Autorka: Yuliia Shnyrenko 7g

Przedszkole i dzieciństwo

Pożegnanie

Autor: Yehor Bielykh 7g

Autorka: Elizaveta Dmitruk 7g

KKaallyyaann MMiinnaarreett,, BBuukkhhaarraa,, UUzzbbeekkiissttaann

Ukraina

UUzzbbeekkiissttaann
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Szkołyponadpodstawowe-którą z nichwybrać?

Frania

Liceum

AAuuttoorrkkaa:: ZZuuzzaannnnaa SSzzcczzyycciińńsskkaa 88ee

LLiicceeuumm cchhaarraakktteerryyzzuujjee ssiięę ppoonniiżżsszzyymmii
cceecchhaammii::

11)) TTrrwwaa 44 llaattaa
22)) WWyybbiieerraammyy kkllaassęę zz rroozzsszzeerrzzeenniiaammii,, kkttóórree

bbęęddąą nnaamm ppoottrrzzeebbnnee ddoo kkoonnttyynnuuaaccjjii nnaa
ssttuuddiiaacchh:: jjeeśśllii cchhcceesszz bbyyćć lleekkaarrzzeemm,,
ppoowwiinniieenneeśś iiśśćć ddoo kkllaassyy bbiioollooggiicczznnoo--
cchheemmiicczznnoo--mmaatteemmaattyycczznneejj ii ttoo wwłłaaśśnniiee
ttee pprrzzeeddmmiioottyy bbęęddzziieesszz mmuussiiaałł zzddaawwaaćć
nnaa rroozzsszzeerrzzoonneejj mmaattuurrzzee

33)) lliicceeuumm kkoońńcczzyy ssiięę mmaattuurrąą
44)) lliicceeuumm sskkuuppiiaa ssiięę sszzcczzeeggóóllnniiee nnaa

pprrzzeeddmmiioottaacchh rroozzsszzeerrzzoonnyycchh:: ttoo wwłłaaśśnniiee
ddllaatteeggoo iicchh wwyybbóórr jjeesstt bbaarrddzzoo wwaażżnnyy

55)) aabbyy ddoossttaaćć ssiięę ddoo lliicceeuumm zzaazzwwyycczzaajj
ppoottrrzzeebbaa wwyyssookkiicchh wwyynniikkóóww zz
eeggzzaammiinnóóww oorraazz ddoobbrryycchh wwyynniikkóóww
uukkoońńcczzeenniiaa sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoowweejj

66)) ddoo lliicceeuumm iiddąą oossoobbyy,, kkttóórree wwiieeddzząą ww
jjaakkiicchh ddzziieeddzziinnaacchh cchhccąą ssiięę
ssppeeccjjaalliizzoowwaaćć,, aallee nniiee ddoo kkoońńccaa mmaajjąą
sspprreeccyyzzoowwaannyy zzaawwóódd

Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu



Technikum

Frania

6

Szkoła Branżowa

Podsumowanie:

TTeecchhnniikkuumm cchhaarraakktteerryyzzuujjee ssiięę ppoonniiżżsszzyymmii
cceecchhaammii::

11)) TTrrwwaa 55 llaatt
22)) nnaauukkęę ww tteecchhnniikkuumm kkoońńcczzyy ssiięę

eeggzzaammiinneemm zzaawwooddoowwyymm oorraazz jjeeśśllii
cchhcceemmyy ttoo mmoożżeemmyy pprrzzyyssttąąppiićć ddoo
mmaattuurryy

33)) wwyybbiieerraajjąącc tteecchhnniikkuumm,, mmaasszz wwiieellee
zzaawwooddóóww ddoo wwyybboorruu

44)) mmoożżeesszz sskkoońńcczzyyćć sswwoojjąą nnaauukkęę nnaa ttyymm
eettaappiiee,, jjeeddnnaakk mmoożżeesszz ddaalleejj jjąą
kkoonnttyynnuuoowwaaćć nnaa ssttuuddiiaacchh

55)) iiddąą ttaamm oossoobbyy,, kkttóórree ssąą jjuużż zzaarróówwnnoo
ppeewwnnee tteeggoo,, ccoo cchhccąą rroobbiićć,, jjaakk ii
zzaagguubbiioonnee:: zzaawwsszzee sskkoońńcczząą zz jjaakkiimmśś
zzaawwooddeemm,, aallee nniiee bbęęddąą mmiiaałłyy
zzaammkknniięęttyycchh ddrrzzwwii nnaa iinnnnee pprrooppoozzyyccjjee

66)) uucczzeeńń oopprróócczz oocceenn zz sspprraawwddzziiaannóóww cczzyy
kkaarrttkkóówweekk mmuussii zzaalliicczzyyćć ttzzww.. pprraakkttyykkii ddoo
zzaawwoodduu

SSzzkkoołłaa bbrraannżżoowwaa II ssttooppnniiaa cchhaarraakktteerryyzzuujjee
ssiięę ppoonniiżżsszzyymmii cceecchhaammii::

11)) ttrrwwaa 33 llaattaa
22)) ppoo sszzkkoollee bbrraannżżoowweejj II ssttooppnniiaa nniiee mmoożżnnaa

nnaappiissaaćć mmaattuurryy,, ddooppiieerroo mmoożżnnaa ddoo nniieejj
pprrzzyyssttąąppiićć ppoo sszzkkoollee bbrraannżżoowweejj IIII ssttooppnniiaa

33)) nniiee ttrrzzeebbaa ssiięę ttaamm dduużżoo uucczzyyćć,, wwiięęcceejj jjeesstt
pprraakkttyykkii nniiżż tteeoorriiii

44)) mmoożżnnaa zzaappiissaaćć ssiięę nnaa ddooddaattkkoowwee
kkwwaalliiffiikkaaccyyjjnnee kkuurrssyy zzaawwooddoowwee,, aabbyy
zzddoobbyyćć ddooddaattkkoowwee kkwwaalliiffiikkaaccjjee

Technikum nr 18 we Wrocławiu

Branżowa szkoła I stopnia nr 14 we Wrocławiu
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COWARTOCZYTAĆ?
Bardzo często sięgamy po literaturę zagraniczną (najczęściej są to
książki z krajów anglojęzycznych), a literatura polska kojarzy się

nam w większości z nudnymi lekturami szkolnymi. Jednak w Polsce
coraz więcej wydawanych jest polskich pisarzy. Również z tego

powodu, że w maju będą Święta Majowe, przedstawimy wam kilka
propozycji książek polskich autorów.

Autorka: Natalia Sułkowska 8b

Frania
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Cowarto czytać? -Książki polskichpisarzy.
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Kot -Nasz najlepszyprzyjaciel

Frania

Jakie są zalety posiadania kota?

Autorka: Natalia Górska

KKoocciiee cciieekkaawwoossttkkii
11)) UU wwiięękksszzoośśccii kkoottóóww ddoommiinnuujjee lleewwaa łłaappaa!!

22)) KKoottyy wwyyddaajjąą ssiięę zz ssiieebbiiee ppoonnaadd 110000
rróóżżnnyycchh ddźźwwiięękkóóww.. KKaażżddyy mmrruucczzeekk bbeezz

pprroobblleemmuu „„pprrzzeeggaaddaałłbbyy”” ppssaa,, kkttóórryy ooppeerruujjee
zzaalleeddwwiiee…… 1100 rróóżżnnyymmii ddźźwwiięękkaammii..

33)) TToo nniiee ppssii,, aa kkooccii mmóózzgg jjeesstt bbiioollooggiicczznniiee
bbaarrddzziieejj zzbblliiżżoonnyy ddoo lluuddzzkkiieeggoo.. BBaaddaanniiaa

wwyykkaazzaałłyy,, żżee ppooddoobbiieeńńssttwwoo ssiięęggaa aażż 9900%%..
44)) KKoottyy mmooggąą ppiićć wwooddęę mmoorrsskkąą.. KKoocciiee nneerrkkii

ssąą ww ssttaanniiee ooddffiillttrroowwaaćć ssóóll ii wwyykkoorrzzyyssttaaćć
oocczzyysszzcczzoonnąą wwooddęę ddoo nnaawwooddnniieenniiaa..

55)) KKoott ssppęęddzzaa ookk 22//33 ddoobbyy nnaa ddrrzzeemmccee..
OOzznnaacczzaa ttoo,, żżee ddzziieewwiięęcciioolleettnnii kkoott pprrzzeessppaałł ccaałłee

sszzeeśśćć llaatt sswwoojjeeggoo żżyycciiaa..
66)) KKoott nniiee wwiiddzzii tteeggoo,, ccoo zznnaajjdduujjee ssiięę
bbeezzppoośśrreeddnniioo pprrzzeedd jjeeggoo nnoosseemm.. DDllaatteeggoo

cczzęęssttoo nniiee mmoożżee zznnaalleeźźćć mmaałłyycchh kkaawwaałłeecczzkkóóww
((nnpp.. jjeeddzzeenniiaa)) nnaa ppooddłłooddzzee..

77)) KKoottyy ssąą nniieezzłłyymmii ppłłyywwaakkaammii,, cchhooćć nniiee
cciieerrppiiąą wwooddyy.. SSąą bbaarrddzzoo nniieezzaaddoowwoolloonnee,, ggddyy

mmaajjąą mmookkrree ffuuttrroo..
88)) KKoottyy żżyyjjąą śśrreeddnniioo oodd 1122 ddoo 1199 llaatt..

NNaajjssttaarrsszzyy kkoott ddoożżyyłł 3366 llaatt ii zzmmaarrłł ww 11993399 rrookkuu ww
DDeevvoonn,, ww AAnngglliiii..

Autorka: Natalia Górska 8e
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Co to E-Sport?
Frania

Sport elektroniczny (e-sport) to, najogólniej mówiąc, forma rywalizacji, w której ludzie rywalizują
przeciwko sobie w grach komputerowych, najczęściej w kilkuosobowych zespołach. Jeszcze około 50 lat

temu e-sport nie istniał, więc jest to bardzo nowa dziedzina, ale jej popularność wciąż wzrasta w
niewyobrażalnie ogromnym tempie.

Autor: Jakub Turczyński 8e
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Frania

Pierwszy turniej e-sportowy

Najpopularniejsze tytuły e-sportowe

Counter-Strike: Global Offensive
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Frania

Polski e-sport

Zarobkiwe-sporcie

Czy zostanie profesjonalnymgraczem
jest trudne?

Przyszłość e-sportu
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Oprawa graficzna: Marcin Czembrowski
Autorzy tekstów: Pod artykułami

We współpracy ze: Grupą projektową "Akademia Demokracji"

Źródła zdjęć:
www.pexels.com

www.unsplash.com
www.pot.gov.pl

str.5 Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu - Autorstwa Heem will ihch - Praca
własna, CC BY-SA 3.0, https://bit.ly/3w1XTjc

str.6 Technikum nr 18 we Wrocławiu - http://www.t18.wroclaw.pl/
str.6 Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 we Wrocławiu - http://www.sosw11.wroclaw.pl/

str.10-12 https://photos.eslgaming.com/ (Copyright: ESL Adela Sznajder, Sarah Cooper,
Helena Kristiansson), https://highscoreesports.com/, https://blog.counter-strike.net/

Za nami trudny rok szkolny 2020/2021, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Siedem
miesięcy siedzieliśmy przed ekranami, bez kontaktu z naszymi kolegami i koleżankami.
Przetrwaliśmy ten trudny okres i w końcu wróciliśmy do szkolnych ławek. W tym roku szkolnym
jest to już ostatni numer gazetki “Frania”. Dziękujemy wszystkim w zaangażowanie i pomoc w
jej działaniu. Przed nami upalne dwa miesiące wolnego, w czasie którego będziemy mieli czas
odpocząć. Życzymy udanych wakacji, a ósmoklasistom powodzenia na nowej drodze życia.

Do zobaczenia we wrześniu.

Redakcja gazetki szkolnej “Frania”

Frania


