
Cool 77
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 77
ul.Samogłoska 9
01-980, Warszawa

Numer 12 12/16

Życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wymarzonych prezentów oraz rodzinnej atmosfery, a także pomyślności i
samych sukcesów w Nowym 2017 Roku!
Redakcja

Gdzie mieszka Św. Mikołaj?
Na świętego Mikołaja w okresie bożonarodzeniowym z wielką niecierpliwością czekają
dzieci na całym świecie. To sędziwy i bardzo miły staruszek, znany ze szczególnej
hojności, który wszystkich chętnych zaprasza w odwiedziny do swojej posiadłości w
Laponii.
Może ktoś zapytać, dlaczego święty Mikołaj mieszka w Laponii? Czy dlatego, że
pomagające mu elfy i wykorzystywane do zaprzęgu renifery lubią śnieg i zimę?
Odpowiedź na to pytanie poznał Markus Rautio, dziennikarz, który w 1927 r. podczas
prowadzonej w radiu audycji "Godzina dla dzieci" ujawnił, że święty Mikołaj mieszka na
górze Korvatunturi, tajemniczym terenie przypominającym kształtem uszy zająca (za
pomocą których elfom udawało się podsłuchiwać, o czym marzą dzieci). W związku z
tym, że było to tak bardzo daleko, że dzieci nie mogły go odwiedzać, w 1985 r.
przeprowadzono Mikołaja  bliżej, zaledwie 8 km od Rovaniemi.
Pomysł bardzo się spodobał i dziś już pewnie mało kto wie, że prawdziwy św. Mikołaj żył
w IV wieku i był bogatym oraz hojnym biskupem z Myry (dziś Turcja), który ratował
tonących żeglarzy. Legenda głosi, że św. Mikołaj uratował od zguby trzy niezamężne
córki zubożałego szlachcica, wrzucając im przez komin sakiewki z pieniędzmi. Traf
chciał, że wpadły prosto do butów, ustawionych przed kominkiem do wysuszenia. Biskup
zmarł 6 grudnia - dlatego właśnie tego dnia wspominamy jego pamięć, obdarowując
najbliższych miłymi prezencikami.
Antoni Bulenda

                                                    Warszawa, 30.11.2016r.
Drogi Święty Mikołaju!!!
Mam na imię Jakub i chodzę do 6. klasy szkoły
podstawowej w Warszawie. Interesuję się grą w
koszykówkę i piłką nożną. Uwielbiam święta Bożego
Narodzenia, bo jest w nich coś magicznego i
niepowtarzalnego. Wiem, że jak co roku, w tym
świątecznym czasie, masz bardzo, bardzo dużo pracy.
Wszystkie dzieci na całym świecie czekają na prezenty
od Ciebie. W zeszłym roku dostałem kochany Mikołaju
fantastyczne zabawki, ale w tym mam inne marzenie.
Chciałbym prosić Cię o zdrowie dla wszystkich dzieci,
które są ciężko chore i każdy swój dzień spędzają w
szpitalu. Zdaję sobie sprawę z tego, że niełatwo będzie Ci
spełnić moje życzenia. Spraw chociaż, żeby ziściły się
marzenia tych dzieci, żeby codziennie budziły się z
uśmiechem na ustach.
Mam nadzieję, że Twoje elfy przygotowały również
wymarzone i wyśnione prezenty dla wszystkich
dziewczynek i chłopców na całym świecie. Życzę Tobie
kochany Mikołaju dużo zdrowia i wielu sił w te Święta.
Jesteś wspaniały!!! Pozdrawiam Cię gorąco i mocno
ściskam!
                                                       Jakub Kleinszmidt
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Wywiad z Panem Karolem Galiczem – nauczycielem wychowania fizycznego

-Dzień dobry. Jest Pan naszym nowym nauczycielem i wszyscy chcieliby dowiedzieć się czegoś o Panu. Czy udzieli Pan wywiadu dla naszej
szkolnej gazety?
-Tak, chętnie.
- Kiedy zdecydował się Pan zostać nauczycielem wychowania fizycznego?
- W sumie dokładnie nie pamiętam, kiedy zdecydowałem o tym, aczkolwiek wybór studiów na AWF ukierunkował moją przyszłość. W wieku 19 lat
wybrałem sportową drogę kariery - nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera lekkoatletyki, biegu na orientację i piłki siatkowej.
- Kim chciał Pan zostać, kiedy był Pan w naszym wieku?
- Od zawsze chciałem być sportowcem. Co prawda dyscypliny się zmieniały, ale zawsze marzyłem, by być zawodnikiem. To mi się udało, choć nie
jestem mistrzem świata (jeszcze!).
- Ma pan jakieś hobby poza sportem?
- Poza sportem? Podróże, matematyka, astronomia i trochę filozofia.
- Jaki jest Pana ulubiony sport?
- Większość osób, które mają ze mną zajęcia w szkole, pewnie to wie, jest to bieg na orientację. W biegach na orientację bardzo często biorę udział i
namawiam dzieciaki, żeby w nich startowały. Jest to najfajniejszy sport, dlatego że stanowi połączenie wysiłku fizycznego i umysłowego, na pewno
bardzo wszechstronnie rozwija człowieka.
- Co Panu się podoba w naszej szkole, a co chciałby Pan zmienić?
- Bardzo podoba mi się lokalizacja naszej szkoły, co prawda nie tej, w której uczymy się aktualnie, ale tej na Młocinach. Podoba mi się to, że w
sąsiedztwie rośnie las, można tam realizować lekcje wychowania fizycznego. A co można by zmienić? Zbudować więcej obiektów sportowych na terenie
szkoły, jakby były dwie sale gimnastyczne - byłoby super. Jednak na razie musimy radzić sobie w takich warunkach, jakie mamy.
- Słyszałem, że poza bieganiem na orientację biega Pan również po schodach czy to prawda?
- Tak, to prawda. Zresztą można by wymienić jeszcze kilka innych sportów, które uprawiam, jak chociażby biegi górskie. Jeśli chodzi o bieg po schodach
to startów mam już zaliczonych około dziesięciu, z czego największym moim sukcesem było zwycięstwo w Biegu Tyma na Pałac Kultury i Nauki w
czerwcu 2016 r. Poza tym mogę się pochwalić 6 miejscem na Mistrzostwach Polski i 23 miejscem na tegorocznych Mistrzostwach Europy, które
odbywały się w Warszawie, poza tym jestem rekordzistą Polski w ultra wieloboju lekkoatletycznym (2012 r. - Helsinki) oraz reprezentantem
Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata w biegu na orientację (2012 r. - Alicante).
- Gdzie trenuje Pan bieganie po schodach?
- Najczęściej w Pałacu Kultury i Nauki, w InterContinentalu oraz w Hotelu Marriott, czasem również w wysokich blokach na Bielanach. Jeśli trenuję
bezpośrednio przed ważnym startem, wykonuję 2 do 3 treningów w tygodniu na schodach, w zwykłym okresie najczęściej biegam po schodach raz w
tygodniu.
- Czy to prawda, że uczęszczał Pan do gimnazjum, w którego budynku teraz się uczymy? Jak Pan je wspomina?
- Tak to prawda i miło było mi wrócić tutaj z powrotem. W pierwszym tygodniu naszej nauki na Wrzecionie spotkałem nawet swoją wychowawczynię -
Panią Małgorzatę Smoleń, nauczycielkę języka polskiego - to było bardzo miłe i zaskakujące spotkanie. Samo pójście do gimnazjum nie było dla mnie
czymś zachwycającym – należałem do pierwszego rocznika i razem z innymi rówieśnikami zazdrościłem o rok starszym kolegom i koleżankom, że
mogli uczęszczać do 7 i 8 klasy, a my nie.
- Czy miał Pan szóstkę z wychowania fizycznego?
- Tak, miałem, choć nie w każdej klasie. Tak naprawdę wszechstronne zdolności sportowe pojawiły się u mnie pod koniec podstawówki, wcześniej dobry
byłem tylko w tym, w czym i teraz jestem najlepszy, czyli w bieganiu:)
Rozmawiał Jan Owsiak

.

Wymagająca dyscyplina sportu - triathlon
Triathlon inaczej trójbój jest to połączenie pływania, kolarstwa i biegania.
Uczestnik zawodów triathlonowych kolejno płynie, jedzie na rowerze i
biegnie, a jego czas końcowy obejmuje również zmianę stroju i sprzętu
sportowego. Triathlon jest od 2000 roku jedną z dyscyplin igrzysk
olimpijskich.
Trójbój uprawiają mężczyźni i kobiety, sportowcy i amatorzy. Można
uczestniczyć w tej konkurencji na różnych poziomach trudności - są
łatwiejsze triathlony, jest triathlon olimpijski i najtrudniejszy - triathlon
ekstremalny.  
Do triathlonu trzeba się bardzo dobrze przygotować, przez kilka miesięcy
a nawet dłużej. Myślę, że ten sport jest atrakcyjny, ponieważ nawet gdy
człowiek nie wygra zawodów, a je ukończy to i tak będzie czuł radość.
Udział w trójboju powoduje, że człowiek czuje się jakby mógł przenosić
góry. Uważam, że jest to pasjonujący sport. Może spróbuję wziąć udział
w takich zawodach?
Mateusz Laskowski.
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Nieziemska
Rozdział 2
Nastąpił dzień wyjazdu na Planetę Świateł. Naomi jest strasznie podekscytowana. Spakowane walizki stoją już w przedpokoju ubogiego wnętrza jej
rodzinnego mieszkania. Do drzwi zadzwonił dzwonek. W maleńkim korytarzyku stanęła Ruthia. Właśnie wtedy u Naomi pojawiło się niezdecydowanie.
Jechać czy nie jechać? Zastanawiała się, stojąc nieruchomo w drzwiach przed nowa znajomą. W końcu z zamyślenia wyrwał ją krzyk siostry. Dahlia
zawsze była rozpromieniona, a jej policzki były różowe jak kwiaty dalii, stąd też wzięło się jej imię. Miała zaledwie siedem lat, ale według Naomi była
niesamowicie rozwinięta.
-Nie zostawiaj mnie! – krzyczała ze łzami w oczach mała Dahlia.
-Dasz radę Dahl. Niedługo wrócę. –tłumaczyła jej starsza siostra –To nie może trwać wieczność….. Prawda?.... Ruth?
-Chyba nie… Tak myślę…- powiedziała cicho Ruthia.
Naomi nie mogła ukryć swojego zaskoczenia. Myśl, że może nigdy nie zobaczyć już ukochanej siostry, nie mogła jej zmieścić się w głowię.
Gdy Ruthia i Naomi zbierały się do wyjścia, Dahlia podeszła od tyłu do siostry i ją przytuliła. Tak ciężko było się pożegnać. Naomi cały czas miała
nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczy młodszą siostrę. Stała nieruchomo i wpatrywała się w jeden punkt. Po chwili po jej policzkach powoli zaczęły
spływać łzy. Natychmiast je wytarła i otrząsnęła się.
-Musimy już iść – rzekła Ruthia – inaczej nie zdążymy na wylot.
- Pa! Dahl…. – Smutno powiedziała Naomi, biorąc walizki w ręce i powoli otwierając drzwi.
- Pa! - ze łzami w oczach opowiedziała jej Dahlia – Będę tęsknić. Cdn.
Emilia Ocalewicz

„Pan Pryncypałka”
ROZDZIAŁ 1.
„Pan Pryncypałka”
Był raz sobie dosyć niski, siwy Pan Pryncypałka. Mieszkał w małym
miasteczku o nazwie Pszczółkowo. Miał tam kilku przyjaciół: Pana
Breczysława, Pana Ząbkowiaka i Pana Brzebżółkę. Pewnego razu Pan
Pryncypałka poszedł do sklepu zoologicznego, by kupić sobie zwierzątko.
- Dzień dobry! – powiedział Pan Pryncypałka.
- Witam! – odpowiedział pan sprzedawca – czego pan szuka?
- Poszukuję zwierzątka – odpowiedział.
- Jakiego?
- Pieska – odpowiedział.
- Dobrze, pieski mamy tutaj.
- O! Ten będzie idealny! – wykrzyknął z radością Pan Pryncypałka –
Wspaniale!
- Proszę bardzo – powiedział uprzejmie sprzedawca, podając szczeniaka.
- Dziękuję i do widzenia!
- Do widzenia!
Pan Pryncypałka wrócił szczęśliwy do domu.

ROZDZIAŁ 2
„Piesek Fafik”
Pan Pryncypałka wszedł do domu z pieskiem.
- No, nazwę cię… Fafik!
- Hau! Hau! – zaszczekał Fafik.
- Dobrze, więc co będziemy robić?
Dryń – zadzwonił dzwonek do drzwi.
- Ciekawe, kto to? – pomyślał Pan Pryncypałka.
Podszedł do drzwi i spojrzał przez judasz.
- O! Przecież to mój przyjaciel Pan Brzebżółka! – ucieszył się.
Otworzył drzwi Panu Brzebżółce.
- Witam! – powiedział gość.
- Witam! – odpowiedział Pan Pryncypałka – co cię do mnie sprowadza?
- Słyszałem, że kupiłeś sobie psa – odrzekł.
- Tak, proszę wejdź do środka.
- Jak ma na imię? – zapytał.
- Fafik.
- Jakie słodkie imię!
- Dziękuję – ucieszył się Pan Pryncypałka i pogłaskał pupila.
Pan Brzebżółka z Panem Pryncypałką zrobili sobie piknik w ogródku i
długo rozmawiali o Fafiku.
Aleksander Dachterski

Zima
Już spadł śnieg,
na zewnątrz zimno jest.
Bałwanów armia powstaje,
już są ich całe zgraje.
Cudownie jest patrzeć na srebrne płatki,
jak spadają i przykrywają kwiatowe rabatki.
Śnieżki latają w górze,
trafiają w roześmiane buzie.
Oto nadeszła biała zima,
każdy w dłoniach śnieżkową broń trzyma.
Przybyła już najzimniejsza roku pora,
czas już pakować prezenty do wora.
Martyna Kokosza

Dla zabaw na śniegu
i sań sunących w Sylwestra.
Dla fajerwerków tło
i oczu radosnych.
Biały puch i lód,
białe noce i mroźne dni.
Zima jest wspaniała,
gdy się nam na nartach skrzy.

Aleksandra Pindelska

Nadeszła zima

Nadeszła zima, 
nic jej teraz nie zatrzyma.
Świąteczna i radosna,
biała i srebrzysta w słońcu.
Do nart i łyżew,
do skoków i szusów.
Do kul śnieżnych 
i lodowych hoteli-kolosów.
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"Sympatyczne spędzanie czasu"
Nadszedł czas na następny poradnik. Ten numer spodoba się
pasjonatom sportu. Większość z was już zapewne zna Park Trampolin
Hangar. Mam cudowne wieści! Otwarto nowy Park Trampolin na
Mokotowie.

Kolejna miła wiadomość!!! Rozpoczął się sezon zimowy w Zimowym
Narodowym. Atrakcje te, co w zeszłym roku, czyli lodowisko, górka
lodowa, tor do curlingu, skate park, wzbogacono o najnowszą atrakcję,
bumpers cars. Po wyczerpujących szaleństwach można odpocząć w ice
bar lub zjeść coś w food zone.
Emilia Wierzbicka

Czar świąt
W te piękne święta
niech każdy z nas
pamięta.
Niech choinka jasno
świeci
i nadziei promień
wznieci.
W ten świąteczny
czas
niech miłość będzie
przy nas.
Martyna Korycka

.

Overwatch jest debiutantem wśród gier multiplayer. Gra, choć bez kampanii, ma bardzo rozwiniętą fabułę i zróżnicowanych bohaterów.
Dotychczas w Overwatchu mogliśmy ujrzeć 23 bohaterów, ale Blizzard Studio, od którego pochodzi gra, zapowiedziało, że co jakiś czas zaczną pojawiać
się nowi.
Blizzard jak coś robi to porządnie, tak także jest w przypadku Overwatcha. O każdym bohaterze stworzono filmik, który opowiada jego historię.
Gra wymaga dużej zręczności oraz umiejętności strategicznych i wiedzy o bohaterach.
Jak wspomniałem, oferuje nam 23 zróżnicowanych bohaterów. Możesz wcielić się w ciężko zbrojnego Reinhardta lub zwinnego Genjego.
Jak w każdej grze multiplayer dostępne są skiny (zmiany wyglądu), które możemy otrzymać poprzez granie na meczach i levelowanie - 1 level to 1
skrzynka.
Na szczęście w Overwatchu nie jest to tak trudne jak w innych grach i nie wymaga wpłaty prawdziwych pieniędzy (o ile nie będziesz sam chciał kupić
sobie dodatkowych skrzynek).
Jednym z ważnych punktów jest dobór postaci, aby skontrować wybory przeciwnika, ale nie mogę zdradzić wszystkiego…
Gra jest jedną z najbardziej ogrywanych ostatnich 2 lat. Przez to powstało także wiele podróbek.
Moim zdaniem Overwatch jest dobrą i miłą dla oka grą multiplayer z świetną fabułą Daję jej ocenę 10/10 .
Zachęcam!  Miłej zabawy!!!
Tomasz Strojnowski

"Szatan z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego
Ostatnio przeczytałem książkę pt. „Szatan z siódmej klasy” autorstwa
Kornela Makuszyńskiego. Moim zdaniem jest to powieść pożyteczna i
ciekawa. Opowiada o przygodach chłopca o imieniu Adam Cisowski. W
swojej szkole chłopiec był znany jako „szatan”, ale nie był on ani
strasznym łobuzem, ani nie miał „szatańskiego” charakteru i
usposobienia. Po prostu z łatwością rozwiązywał najtrudniejsze zagadki
szkolne i właśnie z tego powodu był bardzo lubiany przez kolegów. Po
zakończeniu roku szkolnego, zgodnie z prośbą profesora Pawła
Gąsowskiego, Adam Cisowski pojechał do wsi Bejgoły pod Wilnem, aby
rozwiązać pewną szaradę. Tam popisał się swoim sprytem i
zdolnościami detektywistycznymi, tajemnicę rozwiązał i w efekcie
czekała go niezwykła nagroda. Warto wspomnieć, że główny bohater
zakochuje się w fiołkowookiej Wandzie…
Książka, choć to lektura szkolna, bardzo mi się podobała. Jest wyjątkowo
ciekawa i wciągająca. Czyta się ją dobrze i przyjemnie.
„Szatana z 7 klasy” mogę wszystkim gorąco polecić.
Paweł Niedziela

"Za niebieskimi drzwiami” reż. Mariusz Palej
W zeszły piątek wybrałem się do kina z kolegą na film pt. „Za niebieskimi
drzwiami” w reżyserii Mariusza Paleja. Pierwowzorem filmu jest wydana
sześć lat temu powieść Marcina Szczygielskiego o tym samym tytule.
Film to pełna niesamowitości – ale też grozy – historia chłopca, którego
życie w jednej chwili się zmienia. Łukasz trafia pod opiekę nieznanej mu
wcześniej ciotki Agaty, która zabiera go do prowadzonego przez siebie
małego pensjonatu. Chłopiec zamieszkuje w dawnym pokoju mamy. W
czasie jednej z awantur, przypadkowo odkrywa, że niebieskie drzwi jego
pokoju stanowią przejście do innej rzeczywistości. Są czymś na kształt
portalu między wymiarami. Każdy, kto wybierze się do kina na seans "Za
niebieskimi drzwiami", dowie się, co dokładnie wydarzyło się w filmie. Na
ekranie plejada polskich gwiazd: Ewa Błaszczyk, Michał  Żebrowski,
Teresa Lipowska,  Adam Ferency. Moim zdaniem „Za niebieskimi
drzwiami”to śmiałe przedsięwzięcie Polaków, ukazujące, że potrafimy
stworzyć całkiem przyzwoity film fantasy, z interesującą fabułą i ładnymi
dla oka efektami specjalnymi. Do światowego poziomu jeszcze nieco
brakuje, ale nie ma też powodu do wstydu.  Możemy być dumni, że taki
film powstał w Polsce. Według mnie „Za niebieskimi drzwiami”  to bardzo
dobra ekranizacja dla nastolatków, ale zdecydowanie nie polecam go
młodszym dzieciom.
P.S. Warto dodać, że część dochodów ze sprzedaży biletów trafi na
konto prowadzonej przez Ewę Błaszczyk fundacji „Akogo”, zajmującej się
wybudzaniem osób w stanie śpiączki.
Julian Dołgało
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