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             Tegoroczna wiosna  zapowiada się  na bardzo ciepło .
     Słońce  nieśmiało oblewa nas  swoimi ciepłymi promieniami.
Wiosna to czas  odnowy . Okres ten  sprzyja by wyjść  na długi spacer , rower czy aby pobiegać. Zachęcam wszystkich, by wyszli na świeże powietrze ,
ale z rozwagą. Nie czas jeszcze na krótki rękawek czy spodenki  - takim  postępowaniem możemy  doprowadzić się do choroby .  Ważne żebyśmy  nie
zapomnieli o nauce  ale kto powiedział , że na świeżym powietrzu nie można się uczyć?Kinga Ciach

                                        Pierwszy Dzień Wiosny
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„FIFA 16”-  recenzja gry...

Fifa to jedna z najpopularniejszych gier na świecie. Coroczne jej odsłony
przynoszą kanadyjskiemu studiu EA Sports miliony dolarów zysku- i to,
mimo że pierwsza odsłona tej gry ma już ponad 20 lat. W tej recenzji
chciałbym wziąć pod lupę najnowszy twór tego giganta, czyli FIFĘ 16. Ale od
czego by tu zacząć?
Obrona
Jak co roku EA postanowiło coś zmienić w rozgrywce. W FIFIE 16
dostaliśmy usprawnienia gry w obronie. Defensorzy mieli być zwinniejsi,
szybcy, lepiej ustawiać się w obronie  i łatwiej odbierać piłkę. I jak co roku
wyszło jak wyszło. Na pewno łatwiej jest zrobić skuteczny wślizg, ale poza
tym wszystko po staremu. Jednakże do  gry naszych obrońców nie można
się przyczepić w przeciwieństwie do bramkarzy, którzy mimo, że bronią
znacznie lepiej niż w FIFE 16 to potrafią nas zawieść. Często spotykane są
przypadki, gdy  wpuszczają„szmatę” lub gdy wychodzą daleko i wybijają
piłkę wprost pod nogi rywala, który strzela gola do pustej bramki. W końcu
nie wszyscy są urodzonymi Neureami…
Środek pola
Na tym sektorze boiska zaszły największe zmiany. EA tym razem
dotrzymało słowa i pomocnicy są inteligentniejsi, zwinniejsi i potrafią
przecinać podania. Jednak ma to i złe strony, które stały się wizytówką
najnowszej FIFY, czyli niecelne podania. Na pewno niemałą trudność
sprawia „klepka” z kolegą w środkowej strefie boiska. Ale coś za coś…
FEEL THE GAME
Tegorocznym hasłem promującym twór EA było zdanie „Poczuj grę”,
wypowiadane przez samego Pele promującego FIFĘ. W tej odsłonie
Elektronicy dodali lobby meczowe, czyli statystki dotyczące danego klubu
lub ciekawe zestawienia zawodników, np. pierwszy występ w zespole czy
porównanie największych gwiazd obu ekip pokazywane tuż przed
rozpoczęciem meczu. Oprócz tego podczas spotkania można usłyszeć 
charakterystyczne przyśpiewki kibiców danego klubu. W tym roku do
licencjonowanych lig dołączyła Bundesliga. EA zaktualizowało twarze
piłkarzy, dodało nowe stadiony i realną oprawę graficzną, którą możemy
oglądać podczas prawdziwych meczów w niemieckiej ekstraklasie.
Dostaliśmy również szereg nowych „cieszynek”. Najnowszą innowacją w tej
kwestii jest to, że możemy cieszyć się z rezerwowymi lub trenerem(!), a
nawet podbiec do operatora kamery i radować się z bramki tuż przed nim.
Akcja z kuchni na boisko, czyli WE’RE IN THE GAME
Nowością wprowadzoną  w najnowszej odsłonie FIFY są kobiece
reprezentacje narodowe. Mamy do dyspozycji 12 zespołów, którymi
możemy grać turniej lub mecz towarzyski-online lub offline. Umiejętności
piłkarek zostały odpowiednio przeskalowane i na pewno da się spostrzec
różnicę pomiędzy  przedstawicielkami płci żeńskiej a męskiej. Kobiety grają
oczywiście mniej fizycznie, siłowo. A tak właśnie odpowiedziała Alex Morgan
( żeńska odpowiedniczka Messiego  i Ronaldo)  na pytanie co dla niej
znaczy obecność kobiet w FIFIE:
„Uwzględnienie nas w grze FIFA 16 to dla wszystkich piłkarek i całej naszej
drużyny ogromny zaszczyt. Zawsze się zastanawiałam, jakby to było:
zobaczyć nasz zespół w grze piłkarskiej. Bardzo się cieszę, że tak się
właśnie stanie.”

Oczywiście nie da się grać mieszanego meczu, czyli kobiety vs mężczyźni(
a szkoda…).
„Rewolucyjne” zmiany w trybie kariery
Właśnie tak nazwało je EA. Po wielu latach elektronicy nareszcie postanowili
dodać coś nowego w trybie kariery. Na początku swojej przygody jako trener
nowego klubu możemy zagrać turniej przedsezonowy, aby zarobić
dodatkowe pieniądze na transfery. Ponadto dodano funkcję trenowania
zawodników i rozwijania ich umiejętności. Ta funkcja działa także, gdy
rozpoczynamy przygodę własną wirtualną gwiazdą. I tak z młodego
Drągowskiego z oceną ogólną 71 można w jeden sezon zrobić światowej
klasy bramkarza z oceną np. 86, czyli taką jaką ma Petr Cech. Realizm?
Projekt
Tak właśnie nazywa się nowy tryb w Ultimate Team, który w języku
angielskim brzmi Draft. Tutaj EA trafiło w dziesiątkę.  Na Youtube można
znaleźć wiele filmów, które pokazują go na sto tysięcy różnych sposobów .
Ale wszystko po kolei. Po zapłaceniu wpisowego mamy do wyboru 5
formacji, których nie możemy potem zmieniać. Następnie musimy wskazać
swojego kapitana, a potem kolejnych pięciu losowych złotych lub srebrnych
piłkarzy, którzy będą grać w naszym zespole. Oczywiście wybranych
wcześniej zawodników nie da się już potem zmienić. Ale za to wszyscy tak
naprawdę kochają draft? Pewnie za tą nieprzewidywalność, którą cechuje
się ten tryb. Raz możemy trafić Messiego, a raz Artura Boruca… To akurat
jeden z niewielu pozytywnych aspektów nowej FIFY.
Nowy duet komentatorski
Po 10 latach z duetu komentatorskiego w Fifie został wyrzucony
Włodzimierz Szaranowicz, którego zastąpiono Jackiem Laskowskim. I tak
wraz z Dariuszem Szpakowskim spędził kilka miesięcy w studiu nagrywając
setki nowych linijek reakcji na rzeczy dziejące się na boisku oraz tysiące
nowych nazwisk zawodników.  W rzeczywistości Laskowskiego można
usłyszeć tylko podczas grania trybu kariery, a resztę roboty odwala „stary”
Szpakowski. Nadal zdarzają się także takie momenty, w których nie
uświadczymy żadnego głosu  tego duetu. A miało być tak dobrze…
Ocena
FIFA to gra mająca na celu dążyć do jak największego realizmu, a więc
nigdy nie będzie idealna. Dlaczego? Bo gdybyście dostali do ręki
perfekcyjnie dopracowaną grę to w ciągu najbliższych lat nie sięgnęlibyście
po nowy twór tego studia. Proste. Twór EA ma wiele wad, najbardziej w
rozgrywce przeszkadzają niecelne podania, ale mimo to gra jest znośna i
można się z jej pomocą dobrze bawić. W trybie Ultimate Team najbardziej
polecam Draft, a kariera nareszcie  dostała jakieś nowe funkcje. Czy
naprawdę jest tak pięknie? Nie, ale FIFA to FIFA…
Ocena:
7/10
Jakub Wlazło , kl.II GIM
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      Na lodowisku...

          W  dniu 9 lutego zwartą grupą wybraliśmy
się na wycieczkę klasową. Naszym głównym
celem było miłe spędzenie czasu i poznanie
nowego miejsca, którym było lodowisko "OSiR" w
Piotrkowie Trybunalskim.
        O planowanej godzinie wyruszyliśmy w
drogę, podczas której śpiewaliśmy piosenki.
Kiedy dotarliśmy na miejsce, wykupiliśmy bilety
na dwie godziny jazdy. Następnie z pozytywnym
nastawieniem udaliśmy się na niewielką
przestrzeń pokrytą lodem. Większość osób już na
początku dawało sobie świetnie radę, lecz
znalazły się również takie osoby, które mały
łyżwy po raz pierwszy raz na nogach. Czas tam
spędzony umiliła nam grająca z głośników
muzyka. Podczas jazdy na łyżwach nie obyło się
bez wygłupów, zdjęć i "wywrotek". Taka
niesamowita wywrotka spotkała mojego kolegę z
klasy, która doprowadziła do tego, iż stracił
połowę zęba. Pomimo łez, nie zniknął uśmiech z
jego twarzy. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia
pojechaliśmy do galerii handlowej na obiad i małe
zakupy. Następnie zmęczeni, ale szczęśliwi
wróciliśmy do swoich domów.         
     Podsumowując stwierdzam, że był to bardzo
udany dzień, gdyż świetnie się bawiliśmy. Jestem
przekonana, że takich dni jak ten będzie jeszcze
więcej.
 
 Iga Stefańska, kl.II GIM
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            Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne  odbyły się na terenie szkoły 
w dniach  02–04.03.br  .Prowadzącym był ksiądz Paweł Kaszuba z parafii 
św. Jana Chrzciciela w Białaczowie. Pierwszego dnia nauka  sprowadzała 
się do modlitwy i krótkiego filmu "Katoliczka w sądzie". Dla uczestników 
rekolekcji ten film ,miał być sprawdzianem. Na koniec ksiądz zadał nam
pracę domową , która odnosiła się do przemyślenia : Kim jestem?
       Drugiego dnia przystępowaliśmy do spowiedzi.Zaś trzeciego nauka
sprowadzała się do modlitwy i  multimedialnej Drogi Krzyżowej , która  była
nietypowa  - oczywiście  przedstawiała  mękę Pana Jezusa ,ale zamiast
dialogów zaproponowano odpowiednio dobraną muzykę.
       Naukę zdobytą na rekolekcjach staram się odpowiednio  wykorzystać
do czego namawiam i Was.

                                             KINGA CIACH , kl. II GIM

      Rekolekcje Wielkopostne  
   w Zespole Szkół Prywatnych    Międzynarodowy Dzień Kobiet

     Należy przyznać , że tegoroczne obchody 8 Marca były w naszej
szkole wyjątkowe.Chłopcy z każdej klasy stanęli na wysokości zadania,
prześcigając się w pomysłach . Niektórzy ograniczyli się do ciepłych
słów.Inni wręczali  tulipany , róże czy czekoladki. Byli również tacy,
którzy zapraszali swoje koleżanki do kawiarni. Tak  uczcili ww święto
uczniowie klasy I LO , którzy po złożeniu życzeń i  wręczeniu
czerwonych róż , udali się do pizzerni.

Dagmara i Natalia z kl. I LO

Dominik , Wojciech , Adam i Kacper z kl.I LO ksiądz Paweł Kaszuba
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