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W tym numerze:
halloween,
smakowite jedzonko,
pasje, młodzi piszą i
rysują, zdrowe
śniadanie, wywiad i
inne :)

Witajcie!
W nowym - pierwszym numerze w tym roku szkolnym pojawią się
nowi redaktorzy - poznacie pasje i umiejętności Wicz, pomysły i
energię Alli :)

Wracamy!

Wakacje minęły szybko, 
umknął nam także wrzesień, 
ale jak liść z drzewa 
upływa nam także jesień!

Znowu szkoła nas wita,
choć nieco w innym składzie.
Pracujemy znów chętnie
i mamy plik myśli w nieładzie...

Spotkacie tutaj nas, mili, 
bo chcemy Wam pisać, rysować, 
wywiady spisywać i zdjęcia
Wam - drodzy - piękne podarować.

A jeśli chcecie odwiedzić nasze koło
zapraszamy w czwartki na 7 godzinie.
Będzie twórczo, aktywnie, wesoło...
W sali informatycznej czas nam miło
płynie.

My

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
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Net

Halloween to świetna okazja do
przygotowania niezwykłych przekąsek -
kojarzą nam się strasznie, ale smakują
świetnie! Polecamy skosztować - przepisy
znajdziecie w Internecie :)
Smacznego!

Kolol&Oczko&Milka&Szprotka

bananki

;Przepisy na halloween :)

1.Mini dynie i duszki;

Przygotuj : mandarynki, banany, łodyżki od kwiatów i płatki czekoladowe bądź rodzynki.

Sposób wykonania :
Banany przekrój na pół i wetknij w nie płatki lub rodzynki tak, aby powstały oczy i buzia.
Mandarynki obierz ze skórki i od góry włóż łodygę kwiatka.    

Smacznego !                                                                                               Szprotka
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TO CO NAJWAŻNIEJSZE - CZYLI NASZE PASJE

w 302 :)

Foxy

FOXY
POLECA...

Myślałem, że
Nintendo NX
miało zastąpić
Wii U, ale
prawda okazała
się kompletnie
inna...

Okazało się, że
ma to być nowa
konsola, a nie
zastępca dla
3DS i Wii U. Na
całe szczęście!
Polecam to
cudeńko!

Foxy

NNX red.

Nintendo

Foxy
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HALLOWEEN To święto, które przyszło
do nas z państw
zachodnich.
Nie macie pomysłu na
przebranie? Mam dla Was
kilka propozycji.
1.Zwykłą maskę
pochlapana sztuczną krwią
(Agnieszka Grzelak zrobiła
taką):

Oczko net
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maski

M A S E C Z K I - 
Część mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni uważa
siebie za szpetnych i maseczkami tuszuje
niedoskonałości wyglądu. Proste, a genialne.
Niektórzy Japończycy używają ich jako swego
rodzaju biżuterii, ozdoby, czy jak kto woli części
garderoby. 
Poza tym jeśli czują się chorzy – zakładają
maseczki, by nie zarazić innych drogą kropelkową.
W dużych miastach żyją w wielkim tłoku.

                                                                         Wicz

Japonia... to także
niezwykła historia Mangi. 

Anime - Manga

Bardziej znana jako
"chińska bajka", co jest
nieprawdą, bo te "bajki"
powstają w Japonii.

Anime to film na podstawie
mangi, czyli rysunków
wykonanych przez
uzdolnioną osobę, do tego
dodane są opisy oraz
dialogi. Jest to tekst
podobny do znanego nam
komiksu.
Polecam! Manga to
świetna zabawa! 

Orka

Orka

japońska inspiracja

net

net

Wicz
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JAPONIA - odległy kraj wielu niezwykłości

Dawna
Japonia 

Po ostatniej
epoce
lodowcowej
(około 12 tys.
lat p.n.e.),
bogaty
ekosystem
archipelagu
japońskiego
sprzyja
rozwojowi
człowieka.
Pierwsza
znana pisemna
wzmianka o
Japonii zawarta
jest w chińskiej

Księdze Hanów
z I wieku
naszej ery.
Główne
kulturowe i
religijne wpływy
pochodziły z
kultury Chin.

Historia
najnowsza
Począwszy od
1931 roku
Japonia
prowadziła
wojny z
Chinami, USA
(1941). Została
pokonana w
wojnie na

Pacyfiku przez
Stany
Zjednoczone i
Wielką
Brytanię.
Po wojnie,
okupowana
przez USA i
pozbawiona
zdobyczy
terytorialnych,
Japonia
przekształciła
się w pokojowy
i
demokratyczny
naród. Po 1950
r. kraj cieszył
się bardzo

wysokim
tempem
wzrostu
gospodarczego
i stał się
światową
potęgą
gospodarczą,
zwłaszcza w
produkcji
samochodów i
elektroniki. 
Obecnie potęga
ta nieco
podupadła
przez liczne
trzęsienia ziemi
oraz tsunami w
2011 r.

Koza 
[źródło -
Wikipedia]

JAPONIA
kraj
kwitnącej
wiśni,
potęga w
dziedzinie
elektroniki,
matka
mangi i
anime,
świat sushi
oraz Hello
Kitty to
niezwykła
kraina...

wyspa

Japonia

net

net

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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Pasje Plexusa:
1. Euro Trak Symulator 2 

Symulator kozy

 Ta gra jest epicka. Gramy i poruszamy się
kozą.

Plexus

Plexus

koza

mapanet

net

Plexus
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Wattpad 

Wattpad jest aplikacją, która umożliwia napisanie
własnej książki. 

Na tej stronie można znaleźć bardzo dużo książek o
dowolnej tematyce;
- Fantasy
- FanFiction
- Romans
- O wilkołakach
- Science-fiction
...i wiele innych.

Serdecznie polecam książki, takie jak
- Inazuma Elven-chłopcy i Satomi
- Hello my Lady || Miraculous
- Let Me Be Your Princess
- Siedem Cudownych Kamieni
- Eliza Skarpet I Wieża Wspomnień

Obok przeczytacie fragment z książki pt. ,,One shot’y
Bogdana~”.

Bogusiowa

Wattpad

Boguś

Boguś

Boguś

net

net
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Wolf’s Rain to Anime-manga o Wilkach, Arystokratach,
czerwonym księżycu oraz o dziewicy kwiatu.
Ciekawostki o bohaterach:
Blue Jest ona młodszą dziewczyną w kurtce oraz
skórzanych kozakach.

Blue Jako wilk ma czarną sierść. Kiedyś była „psem” człowieka, ale kiedy
poznała Chezze stała się prawowitym wilkiem. Niestety nie doszła do raju... 
Toboe to szczenię, które wychowywało się z człowiekiem. Zabity przez
zastrzelenie...
Hige Chłopak ten nie wiedząc skazał przyjaciół na niebezpieczeństwo przez nadajnik
w obroży, również nie doszedł do Raju...
Tsume Na początku był wrogo nastawiony do wszystkich i nie wierzył, że istnieje coś
takiego jak Raj. Niestety nigdy się tego nie dowiedział...
Kiba Główny bohater, który przy pomocy przyjaciół chciał dojść do Raju,
Walczył z Darcia, gonił za Chezą, ale na końcu dowiedział się, że Raju nie ma...
                                                                                                                               Orka

Kiba

Hige

net

net
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RYSOWANIE
1.Jak zacząć?�
2.Nie wychodzi
Ci i chcesz
zrezygnować?
3.Nie mam
weny.
1.Rób
wszystko po
kolei i zobacz
co najbardziej
się Tobie
spodoba
np.;martwa
natura,portrety,ludzie.
2.Rysuj
codziennie po
kilka godzin
przez 4 lata na
pewno się
nauczysz:)
3.Weź kartkę i
wjedź w
internet i
wpisz inspiracje
i masz tylko
zapisuj szybko

bo możesz
szybko
zapomnieć.

Do
dzieła!
Wicz

Rysunek Wicz



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 6 11/2016 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Długa Przerwa

Dołącz do nas! :)

Red.:)My :)

Nasze logo

Wczoraj (3 XI) razem z koleżankami byłam na
warsztatach literackich. Nasza przygoda w pilskim
Domu Kultury „Iskra” zaczęła się herbatą malinową 
i cukierkami. Pani Zuzanna Przeworska miło nas
przywitała. Jak zawsze zabawa z kartką natchnęła nas
do kreatywnego działania - powstały wiersze, proza...
Jedno z opowiadań, które tam powstały:
,,Pomyśl, zanim zrobisz’’
    Znakomitego dnia, gdy niebo miało zalać się barwami różnokolorowych lampionów, na
ziemi pojawił się pierwszy czerwony kwiat, co oznaczało rozpoczęcie się lata.
Rodzina królewska świętowała urodziny najmłodszego synka. Szkrab miał dziecięce
marzenia. Prosił - mało powiedziane - wręcz błagał o zwierzątko domowe. Wszyscy się
zdziwili, że dziecko nie chciało ani psa, ani kota, lecz małpkę prosto z cyrku. Powiedział, iż
chce ją uratować, bo tam ją męczą. Rodzice uprosili właścicieli, by powierzyli im zwierzątko.
Po uroczystym dniu chłopiec dostał swój prezent, którym było nie tylko stworzenie, ale także
mapa, na której widniał napis: „Pomyśl, zanim zrobisz”. Oprócz tego pustka...

cd.
   Swoje złote myśli dziecko przelało na kartkę. 
Już następnego dnia chodził z Kropką - swoją nową
małpką – szukając magicznego zegara, który
przeniesie ich w czasie.
Nigdy nie znaleźli niezwykłego przedmiotu. Może
dlatego, że szukali tylko w ogrodzie... Czy on istnieje
naprawdę?

Nigdy się tego nie dowiemy, bo życie jest za krótkie na
szukanie tego, co może nie istnieć. 

                                                                 Oczko

DariaRed.

Red.
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Chcesz znaleźć sobie wymarzony zawód? 
Jak tak co coś dla ciebie! 
Sprzedawca 
1. Czy jest pani zadowolona ze swojej 
pracy? 
-Tak 
2.Ile pani pracuje w zawodzie? 
-10 i 7 lat 
3.Czy pani praca jest stresująca? 
-Nie 
4.Czy jest dużo konfliktów pomiędzy 
sprzedawcą a klientem? 
-Czasami są 
5.Czy umieją panie pogodzić prace z 
rodziną 
-Tak 
6.Jakie są pozytywne cechy pani pracy i 
negatywne ? 
-Praca na miejscu, Wynagrodzenie ,Dobre 
stosunki z szefostwem 
7.Czy kupuje pani u konkurencji? 
-Rzadko 
8.Proszę sobie wyobrazić że jest pani 
właścicielem sklepu co by pani zmieniła? 
-Nic

Wicz i Ali

Wywiad

Hej!
 Pokażemy Wam
zawody, o których 
możecie prawie nic
nie wiedzieć.
Zaczynamy od sprzedawcy.
                                             
                            
                                             
     Wicz i Alli                

Wicz

Wicz

sklep
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