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W zwierciadle sztuki
Dwie strony Bielska-Białej
Dnia 15 stycznia klasy 1 i 2 a gimnazjum wybrała się na jednodniową wycieczkę do Bielska-Białej. Pierwszym
punktem naszej podróży było odwiedzenie Studia Filmów Rysunkowych. Zostaliśmy oprowadzeni po budynku,
gdzie powstały pierwsze kreskówki animowane, m. in. Bolek i Lolek , Reksio. W pierwszym pokoju
dowiedzieliśmy się, jak powstaje ruch za pomocą rysunków. Ciekawostką jest to, że trzeba narysować 20
rysunków, aby była 1 sekunda w filmie. W następnym pomieszczeniu zobaczyliśmy maszynę, która robiła
zdjęcia. W naszych czasach jest ona już mało potrzebna. Trzeci z pokoi to pomieszczenie, w którym artyści
rysują, malują farbami oraz animują kreskówkę. Na samym końcu udaliśmy się do sali kinowej, by zobaczyć po
jednym z odcinków z najpopularniejszych kreskówek w Polsce. Był to Bolek i Lolek , Reksio i wydawana w tym
studiu nowa animacja Kuba i Śruba .
Kolejnym punktem wycieczki było pójście do teatru Banialuka, gdzie zobaczyliśmy spektakl pt. Dzieje Tristana i
Izoldy . Przedstawienie było skupione głównie na wątku nieszczęśliwej miłości. Dwoje głównych bohaterów:
mężczyzna i kobieta zakochują się w sobie, lecz zostają rozdzieleni. Izolda zostaje zmuszona do poślubienia
króla Marka. Dziewczyna pozostaje jednak nadal w myślach Tristana. Nie wiadomo, czy to była prawdziwa
miłość, gdyż oboje poddali się czarom i urokowi magicznego eliksiru. Do końca jednak trwali w przekonaniu, że
jest to przeznaczenie. Gra aktorska jakkolwiek nie należała do najlepszych, jednakże jest wyjątek. Jedyna
postać, która doprowadziła mnie do łez śmiechu, to błazen, który zapewniał widzom dużą dawkę rozrywki.
Taniec mnie nie zachwycił, gdyż wszyscy tańczyli, jakby dopiero ćwiczyli. Dialogi były jasno przekazane i widz
mógł zrozumieć, co dzieje się w danej chwili. Muzyka była typowo irlandzka, co też nie przypadło mi do gustu.
Pomiędzy partie aktorskie wpleciony został teatrzyk kukiełkowy. Przekaz tej adaptacji nie był dla mnie jasny i
nadal nie wiem, jaki był morał tej historii. Przedstawienia nie mogłabym zaliczyć do bardzo dobrych, polecam je
tylko osobom, które lubią spektakle typowo romansowe. Gdyby nie błazen, który zagrał najlepiej ze wszystkich,
wyszłabym z sali już na początku.
Ostatnim punktem wycieczki było zatrzymanie się w McDonaldzie na pysznym posiłku. Tak oto minęła nasza
wycieczka, oczywiście trzeba wspomnieć, że w miłym towarzystwie. Liczę na więcej takich wycieczek.
Martyna Lissek, kl. IIa gim.

Reksio Bolek i LolekDawid Michorczyk Dawid Michorczyk
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W „Mrowisku”
Dnia 18.01.2016 r. klasy 1-3 i klasy 4-6 pojechały na warsztaty do Gliwic, które odbyły się w budynku „Mrowisko”.
Celem wyjazdu była nauka tworzenia reklam. Zajęcia prowadził specjalista od reklamy.
Klasa 1 wyjechała ze szkoły o godzinie 8.00. Pierwszaki miały troszeczkę inne warsztaty niż  my, mieli zrobić
przedstawienie o uratowaniu świata bajek. A 2 klasa miała dopasować dźwięk, np.: dźwięk deszczu albo
szczekanie psa. Klasa 3 miała podobnie, też musieli dopasować dźwięki. A moja klasa, czyli 4b oraz 4a, 
pojechały po 3. lekcji. Wysiedliśmy z autobusu, przeszliśmy drogę, weszliśmy do budynku, usiedliśmy na
wskazane miejsca i czekaliśmy, aż wszystkie szkoły dotrą. Pan planu dał naszej pani Kuś 3 bilety w różnych
kolorach. Letizia z mojej klasy dostała pierwszy, drugi miał Michał Zywer, a z klasy a  - Magda i Faustyna. Magda
przepowiadała pogodę.
Najciekawsze dla mnie było to, jak taki chłopak musiał opowiedzieć o szczoteczce do toalety, żeby nikt jej nie 
kupił i w jednym zdaniu powiedział, że  to jest szczoteczka do „kibla”, oczywiście „Made in China” i wszyscy
zaczęli  się śmiać. Było bardzo ciekawie i śmiesznie.
Karolina Wolf, kl. 4 b

Pod lupą
10 FAKTÓW O KOTACH

1. Dobrze traktowany kot może dożyć 20 lat, a nawet może przekroczyć
ten wiek. Najstarszy kot dożył 38 lat i 3 dni.
2. Koty tak naprawdę nie powinny pić mleka tylko wodę.
3. Biegnący kot może osiągnąć prędkość do 50 kilometrów na godzinę.
4. Gepard jest jedynym kotem, który nie może chować pazurów.
5. Aspiryna i czekolada jest dla kotów trująca.
6. Większość kotów nie ma rzęs.
7. Kot nie widzi tego, co jest bezpośrednio przed jego nosem.
8.Kocica pozostawiona sama sobie może mieć młode cztery razy w roku.
W każdym miocie rodzi się od trzech do pięciu kociąt.
9.Mózg kota bardziej przypomina ludzki niż psi. 
10.Mruczenie nie zawsze jest u kotów oznaką zadowolenia. Koty mruczą
również, gdy są chore, bezbronne, kiedy podchodzą do innych w
przyjaznych zamiarach.
I na koniec taka mała ciekawostka - jak brzmi słowo kot w innych
językach:

angielski: cat
francuski: le chat
niemiecki: katze
włoski: gatto
hiszpański/portugalski: gato
ukraiński: kotuk
fiński: kissa
rosyjski: koszka
grecki: gata
szwedzki/norweski: katt
islandzki: kottur
rumuński: pisica
litewski: katinas

czeski: kocka
słowacki: macka
flamandzki: kat
armeński: gatz
chiński: mao
arabski: biss
hawajski: popoki
malajski: kucing
japoński: neko
esperanto: kato
łacina: cattus
turecki: kedi
bułgarski: kotka

Kaja Gwiaździńska, kl. I gim.

szablony malarskie

darmowe

darmowe

szablony malarskie
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Dzień 5    29 I 2016 piątek
Nareszcie piątek i lubię to nawet. Wszystko z
uśmiechem przyjęłam bo dziennikarskie są z
najlepszą panią. Nagram w domu odcinek z Emily
want’s to play . I będzie ciekawie.
No i to na tyle, do zobaczenia w kolejnej części.
Letizia Goretzki, kl. 4 b

Nikidzienniki
Bitwa na śnieżki  17.01.2016 r. godzina 16:13 
Dzisiaj bawiłam się na śniegu z moją siostrą. Rzuciłam
w nią śnieżką a zapomniałam, że chodzi na aikido. To
sztuka walki. I kiedy już ją trafiłam, to się odwróciła.
Wzięła śnieżkę i mi oddała, po czym złapała za rękę i
przewróciła na plecy. Zamknęłam oczy i otworzyłam
oczy w 2 sekundy. Ale wstać było trudno, miałam
spuchniętą nogę. Musiałam chwilę ochłonąć, po czym
wstałam i zaczęłam robić kulkę ze śniegu. Te robienie
trwało jakieś 3 dni. Zaprosiłam moich kumpli ze wsi. Ja
wzięłam tę moją największą kulę. Reszta zrobiła małe
kulki. Moja siostra miała jechać na basen, więc wyszła
z domu. A my zaczęliśmy w nią rzucać.
Czułam się jak w grze Agar.io. Wyobrażałam sobie
sojusze z wirtualnymi kumplami. Ale było lepiej, o wiele
lepiej, bo robiłam „niby” sojusz z prawdziwymi
kumplami w realu.
Moje urodziny 21.01.2016r godzina 5:30 rano
Obudziłam się o 5:30 bo później się nie udało,
ponieważ moja siostra miała koszmar i krzyczała. Ale
właściwie fajnie, bo miałam urodziny. Wyszłam z łóżka
i zaraz wróciłam, bo mi dalej chciało się spać. Bez
spania dalej obudziłam się o 6:30 i pobiegłam do
rodziców, a oni wręczyli mi prezent. Był to zegarek. A
ja myślałam, że dostanę zwiędły kwiatek i paczkę
starych czekoladek. W szkole rozdałam cukierki całej
klasie. Wszyscy mi gratulowali 11. urodzin. Bardzo się
z tego cieszę. W piątek miałam urodziny dla moich
przyjaciół. Było fajnie, była pizza, były podchody i w
ogóle była zabawa na 102. W sobotę miałam urodziny
dla członków rodziny. To całe świętowanie było
meczące, ale jestem z tego zadowolona. I to by było
na tyle z mojego tygodnia. Był chyba najlepszym w
moim życiu.
Nikola Kucia, kl. 4 a

rozdałam cukierki całej klasie.

Przygoda z tańcami
Opowiem Wam, jak zaczęła się moja przygoda z
tańcem. Było to tak: pani Anna Placek ogłosiła w 1 kl.,
że można zapisać się na tańce. Od razu wiedziałam,
że chcę chodzić. Tak się to zaczęło i trwa do dziś.
Zachęcam  do przyjścia na te zajęcia, na których
ćwiczymy różne rodzaje tańców. Każdy może na nie
przyjść o godz.13 50, na małej sali gimnastycznej w
ZS-P w Żernicy. Instruktorzy: Monika Zięba i Ariel
Zając. Bardzo potrzebujemy uczestników. Jeszcze raz
zachęcam!!!
Amelia Hajok, kl. 3 a

Kolejne przygody Letizii
Dzień 1    25 I 2016 poniedziałek
Nienawidzę poniedziałków, nie znam osoby która je
lubi. Szkoła, oceny, zadania domowe, pisanie i tak w
kółko. Jeden mały plus to to, że można się spotkać z
przyjaciółmi.
Rano zaspałam, jak zwykle, na autobus.
Dobre oceny. A najgorsze to schody! One są
wszędzie i nigdzie. Rano zmęczenie i schody!
Dzień 2    26 I 2016 wtorek
Wtorek lepszy niż poniedziałek, nieprawdaż? Dobra
ocena jest, zły humor jest, no i schody są. Po szkole
padłam na łóżko a pies na mnie. Jedzenie zjedzone,
pograne na komórce i spać.
Dzień 3    27 I 2016 środa
Rano raz się udało nie zaspać. W szkole nawet
ciekawie, ale w domu lepiej. Pies zrobił kupkę pod
drzwiami. Śmierdziało jak na wysypisku, no ale nic.
Mama przyszła i posprzątała ten piękny prezencik.
Dzień 4    28 I 2016 czwartek
Wreszcie czwartek, nie umiałam się opanować z
radości, w końcu to czwartek, prawie piątek. Ale nic nie
poszło po mojej myśli. Wszystko się nie udało. Na
szczęście, że oceny tak. W domu spotkała mnie kara
na komórkę i laptop itp. W piątek powinno być lepiej.
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ikona

Jak być dobrym youtuberem wg Pawła Zająca
Ten poradnik jest o tym, jak być podstawowym youtuberem/zagrajmerem. Na
początku trzeba założyć konto Google. Poprzez zalogowanie się na Youtubie (z
kontem Google) mamy wiele nowych funkcji np. subskrypcje, like’owanie lub
dislike’owanie. Nową funkcją jest też komentowanie filmów innych użytkowników.
Aby utrzymać dobrą aktywność, zaleca się przesyłanie filmów, które inni użytkownicy
będą mogli oglądać, like’ować, dislike’ować i komentować.
Pojawia się znak zapytania. Dlaczego nie można zasubskrybować filmu?
Subskrybując pod filmem subskrypcja przechodzi na kanał. Subskrypcje działają w
następujący sposób: oznacz to polubienie całego kanału. Przesyłanie filmu jest
proste. Na komputerze kliknij przycisk PRZEŚLIJ i gdy witryna się załaduje, kliknij
ikonkę podobną do tej z powyższej ilustracji. Później wiesz co robić.
Jak zarabiać pieniądze? Ustaw to na kanale. Za WYŚWETLENIA (nie suby) dystrybutor
dodaje reklamę (do często oglądanego filmu) i za to dostajesz pieniądze.
Użyj tych porad i bądź dobrym youtuberem. 

Paweł Zając, kl. 4 b

Paweł Zając
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Rozerwij się

Karnawał
Do tradycji karnawałowych należą
głównie oczywiście zabawy, bale,
korowody. Karnawał kończy się we
wtorek przed środą popielcową.
Wszyscy uczestnicy balów
karnawałowych mogą nawet
przygotowywać swój strój na
karnawał przez rok lub kilka
miesięcy. Karnawał polega na tym,
aby:  tańczyć, uczestniczyć w
konkursach, żeby bawić się przy
muzyce. Zauważyłam, że najwięcej
osób na karnawał przebiera się za
księżniczki i piratów. Zabawy
karnawałowe szczególnie polegają
na tym, aby wszyscy się bawili  i
nikt się nie smucił!
Anna Stańczak, kl. 3 a

strój wróżki

Karnawałowy
wierszyk

Karnawał to radosny czas,
ciągle zaskakuje nas.
Wszyscy ludzie się weselą,
Z innymi się szczęściem
dzielą.
Życzenia sobie składają,
Na zabawach czas
spędzają.
My też do nich dołączajmy,
Razem więc w tany
ruszajmy!

Anna Stańczak, kl. 3 a

strój nietoperza

Ania Stańczak

Marcela Pabisz
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Zagadki Star Wars
1
Po dobrej stronie jest,
Mistrzem jedi też,
Zielone ciało ma,
I małym ludkiem jest.
Kto to taki?

2
Mistrzem jedi również jest,
Skaywalker jego uczniem był,
I w 4 części przez Vadera zabity był.
Kto to taki?

3
Małym robotem jest,
Srebrno-niebieski kolor ma,
I strzela laserem.
Kto to taki? 

Hanna Hayduk, kl. 4 a

Zagadka
Wtedy bale urządzane.
W rytmie samby zanurzone.
Każdy chyba wie, że to …………. jest.

Emilia Adamczyk, kl. 3 a

Nowa dziewczynka
- Wstawaj!
- Co się dzieje? Pali się czy jak?
- Nie, szkoła czeka.
- Acha. Ale nie trzeba krzyczeć!
- Chodź już!!!
- Idę, idę!
Poszłam i dobrze było. Pani nie krzyczała. Ale za to
była ona - Aniada. Jest Hinduską. I… i mieszka
obok mnie!!! Poznałyśmy także nasze mamy i
tatusiów. Poszłyśmy spytać się, czy możemy pójść
na piknik. Spakowałyśmy się i poszłyśmy na piknik.
Zjadłyśmy naleśniki z nutellą. Pobawiłyśmy się i
wróciłyśmy z łąki.
Zjadłam kolację poszłam się umyć i spać. To był
super dzień!!!

Blanka Perkosz, kl. 3 a

kosz piknikowy

Marsjanin

Blanka Perkosz

Anna Stańczak
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III a

Poznajmy się

KLASA 3 A

Szkoła, nasza szkoła
fajna i wesoła!
Rodzice za drzwiami,
tylko pani z nami.
Nasza pani Ania
do nauki nakłania,
Ocen nazbieracie,
szkołę pokochacie.
Choć to mały kroczek,
minął nam już roczek.
Młodego człowieka
Czwarta klasa czeka!

Anna Stańczak, kl. 3 a

Klasa 3a
zawsze pomysł ma
i wszystko zna
oraz przyjaciela ma.
Zawsze pani pomoże nam
i pracowitym dzieciom szóstkę lub piątkę
da
i na przerwę dzwonek wesoło woła
wszystkich nas!

Magdalena Fedyniak, kl. 3 a

Anna pan

KLASA 3 A
Szkoła, nasza szkoła
fajna i wesoła!
Rodzice za drzwiami,
tylko pani z nami.
Nasza pani Ania
do nauki nakłania,
Ocen nazbieracie,
szkołę pokochacie.
Choć to mały kroczek,
minął nam już roczek.
Młodego człowieka
Czwarta klasa czeka!

Ania Stańczak, kl. 3 a

III a

Stańczak Toti
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Wiem więcej, bo...
...gram

Ranking najlepszych gier
ostatniego roku

Uwielbiam grać w gry, z resztą nie znam osoby, która
tego nie lubi.
Podam przykłady bardzo przyjemnych gier:
1. Five Night’s At Freddy’s
2. Minecraft
3. The Forest
4. Flappy Bird
5. Don’t Touch The Spikes
6. Counter-Strike: Global Offensive
7. Emilie whants to play
8. Nyan Cat
9. GTA V
10. 7 days to die
11. Rais of the Tomb Raider
Moim zdaniem te gry zasługują na większą
popularność niż teraz mają. Lubię grać w te gry i
wszyscy powinni spróbować w choć jedną.

Letizia Goretzki, kl. 4 b

...bo czytam
Magiczne drzewo
Jest to seria książek Andrzeja Maleszki, w której skład
wchodzą tomy pt.: Czerwone krzesło , Magiczny
most , Olbrzym, Pojedynek , Gra i Cień smoka. Jest
jeszcze nowa część pt. Świat Ogromnych .
Według mnie te książki są przygodowe. Uwielbiam tę
serię, mam ją całą. Jak tylko się dowiedziałam, że jest
nowa część, to marzyłam o tym, żeby ją mieć.
Najciekawsza książka, którą przeczytałam, to Świat
Ogromnych. Dziewczynka, która ułożyła magiczne 
puzzle, została przeniesiona do Świata Ogromnych,
gdzie ludzie mieli 10 metrów wzrostu. Trafiła tam na
chłopca, który był jej wzrostu. On też został
teleportowany, tylko nie pamiętał tego, ponieważ to
było bardzo dawno. Przeżyli wiele ciekawych przygód.
Kiedy ułożyli  puzzle, przenieśli  się na ziemię.
Mam nadzieję, że moja recenzja zachęciła Was do
czytania tej książki.
Weronika Musioł, kl. 4 a

Nyan Cat

...bo słucham
Ciekawe utwory muzyczne minionego
roku
Uwielbiam słuchać ciekawych piosenek, ale nie każdy
utwór jest lubiany. Dużo piosenek jest na czasie, lecz
większość z nich jest stara albo nieznana. Popularne
są np. techno, hip-hop, pop lub teraz, bardzo często,
rap.
To jest lista ciekawych piosenek:
1. Jetta – I’d Love to Change World  (Matstubs Remix)
2. Adam Lambert – Ghost Town  (Unlike Pluto Remix)
3. Skrillex And Diplo – Mind  (Feat. Kai)
4. Olivera Flow (Oliver Chang Remix)
5. Hayden James – Something About You
6. [Electro] – Astronaut – Rain [Monstercat EP Relase]
7. Dr. Dre – The Next Episode  (San Holo Remix)
8. Point Point – Life In Grey
9. WEKEED – Wild Child
10. Calvin Harris – Open Wild ft. Big Sean
Remiksy są inne niż oryginały, nawet niektóre są
lepsze. Moim zdaniem te piosenki są ciekawsze, niż
utwory  innych wykonawców. Najbardziej lubię słuchać
muzykę zespołu Monstercat, ponieważ mają sporo
utworów do słuchania i każdy może coś dla siebie
wybrać.
Letizia Goretzki, kl. 4 b

Letizia Goretzki
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Oficjalne przeprosiny

W imieniu moim i Wojtka Drewicza chciałbym
przeprosić urażonego  przez nas kolegę Mariusza
Ciska za umieszczony przez nas na Facebooku
nieprawdziwy artykuł, ośmieszający  rzeczonego
Mariusza Ciska.
Za nietaktowny żart przepraszamy.
 
Albert Skowron, Wojciech Drewicz, 
kl. 2 a gimnazjum


