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Ploteczki są takie ciekawe!

Przyjaźnie czasami nie są
prawdziwe. Kiedy
decydujesz się powiedzieć
przyjacielowi swoją
tajemnicę, upewnij się, że
twój kumpel nie zacznie
plotkować. 
Ale co to takiego? Plotka to
rozpowiadanie innym co się
usłyszało ustnie lub przez
Internet. Osoba, o której się
plotkuje, jest smutna,
przygnębiona i czuje się
gorsza od innych- sami nie
chcielibyśmy się tak czuć.
Jak mówi przysłowie „Jak
Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”,
więc jak ty zaczniesz
plotkować, to inni też nie
zawahają się poplotkować
właśnie o tobie. 
Jak uniknąć plotek?
Najpierw dowiedz się jakie
są ich przyczyny.

Na przykład: jedynka ze
sprawdzianu lub kartkówki,
nowa dziewczyna lub
chłopak czy spóźnienie.
Jeśli wydarzy ci się taka
sytuacja, to staraj się o tym
nie mówić niezaufanym
osobom, bo stworzysz
plotkę. Jest jeszcze jeden
rodzaj plotki, jest to rodzaj
radosny. Można pochwalić
się sukcesem i
rozpowiedzieć, że wygrałeś
zawody pływackie lub że
dostałaś najlepszą ocenę z
klasy - 6. Starajmy się nie
myśleć o złych
wydarzeniach, tylko
szukajmy dobrych stron
osoby, o której myślimy czy
rozmawiamy.

Emilia Łagun

Z powodu porażki wielu
ludzi poddaje się i dalej nie
dąży to rozpoczęcia od
nowa. Wydaje się wtedy, że
nigdy nie będą
usatysfakcjonowani. Ale
czy faktycznie tak jest?
Przede wszystkim
największy błąd
popełniamy, odkładając
nasze koncepcje na
później. To uniemożliwia
nam działać dalej. To, że
coś nie pójdzie, nie znaczy,
że trzeba porzucać
pomysły.

Przecież trzeba próbować
cały czas. Poza tym, każda
nieudana próba powinna
motywować nas do
dalszych prób. Wtedy
wiemy, że trzeba dać z
siebie więcej, pomyśleć
nad zamierzeniem i je
zmienić tak, aby droga do
sukcesu była jak
najprostsza. Powinniśmy
pamiętać, że w razie
problemów w trakcie
dążenia do samorealizacji
możemy poprosić o poradę
rodzinę, kolegów czy

nauczycieli. Ci zapewne
spróbują nam pomóc,
doradzić lub wesprzeć.
Każda pomoc jest dużo
warta! Kluczem do sukcesu
jest po prostu porażka:
jeszcze bardziej będziemy
się starać. Dzięki temu
szybko będzie widać
postępy! Do dzieła!

Miłosz Kaczmarek

Każdy stawia sobie jakieś cele. Często udaje się odnieść sukces, ale bywa też tak, że
coś się nie uda.

Porażka kluczem do sukcesu? 

Ludzie od zawsze nie chcieli zostawać sami i zawierali
nowe przyjaźnie.

Nowina - plotka

Warto się poprawiać.

Julia Banasiak

Wiktoria Janiel
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W tej recenzji opiszę grę „Autobahn Police Simulator”.

Zostań policjantem policji
autostradowej

Wszyscy
niepełnosprawni
aktorzy bardzo cieszyli
się z naszego
przyjścia i starali się,
aby wypaść jak
najlepiej oraz zrobić na
nas duże wrażenie.
Nie spodziewaliśmy
się, że ich role będą
takie długie i niełatwe
do zapamiętania.
Teksty artystów były
zachwycające jak i
wzruszające oraz
wpłynęły na nas
bardzo pozytywnie.
Zachwyciła nas
przepiękna
scenografia, a

wykonawcy mieli
stroje idealnie dobrane
do ich charakterów. Po
ciekawym spektaklu
zostaliśmy zaproszeni
na trzy konkursy, w
których
uczestniczyliśmy
podzieleni na dwie
drużyny. Pierwsza
konkurencja polegała
na tym, że w jak
najszybszym czasie
musieliśmy
zapakować kartonowe
pudełko w papier do
prezentów. W drugiej
chodziło o to, żebyśmy
zrobili jak najdłuższy
łańcuch z papieru,

a w trzeciej braliśmy
udział w biegu przez
tor z przeszkodami i z
bombką trzymaną na
łyżce. Całej klasie
Jasełka bardzo się
podobały, a oryginalne
wykonanie baśni
Andersena przez długi
czas zostanie w
naszej pamięci.

Klara Dąbrowska i
Ania Spalińska

Tuż przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia gościliśmy w ośrodku dla
niepełnosprawnych „Promyk” i „Słoneczko” na Jasełkach -
przedstawieniu pt. „Dziewczynka z zapałkami”. 

Jasełka z dziewczynką z zapałkami

Akcja rozgrywa się w
Nowym Yorku, w
którym kilkoro
zwierzaków wyrusza
w podróż, aby
uratować swojego
przyjaciela. Bajka
zaczyna się od tego,
że główny bohater-pies
Max zostaje sam w
domu, a wieczorem,
niespodziewanie jego
pani wraca z jego
nowym „bratem”, to
znaczy z kolejnym
psem Duke'm. Max
był rozczarowany i o
niego zazdrosny.
Przez to mieli dużo
dziwnych oraz
ciekawych przygód,

jak ta, gdy byli w
ściekach i walczyli ze
złymi zwierzętami.
Zdobyli tez wielu
cennych i pomocnych
przyjaciół. Na przykład
psina o imieniu Bridget
zakochała się po uszy
w Maxie i to ona
namówiła swoich
przyjaciół do
poszukiwań jego i
Duke’a. Tymi kolegami
byli: Tyberiusz, Budek,
Mel i Chloe. Podczas
wędrówki musieli
stoczyć bitwę z
wielkim, jadowitym i
groźnym wężem oraz
z przebiegłym, a
zarazem

słodkim królikiem
Tuptusiem.
Praktycznie nasi
bohaterowie
przegrywali, ale
nagle... Jeśli chcecie
dowiedzieć się, co
dalej się działo, to
zachęcamy do
obejrzenia tego filmu.
Zaletami jego są
między innymi:
zabawne sceny,
ciekawa przygoda
oraz przyjemna dla
oczu animacja.

Julia Kipiel, Klara
Dąbrowska

Wcielamy się w oficera
policji autostradowej,
mamy tryb free play i
campagain. W tym
pierwszym trybie
możemy wybrać auto i
bez żadnych
obowiązków wyruszać
na autostradę.
Natomiast w tym
drugim mamy
przydzielone auto i
rozkaz dnia, który
musimy wykonać.
Gracze uważają, że
trzeba poprawić wiele
rzeczy, np. cechy
sterowania wozów
oraz dodać polski
język i dostosować grę
do komputerów z np.
2010 roku . Gracze z
USA mówią natomiast,
żeby dodać 
możliwość wyboru
amerykańskich lub
niemieckich jednostek,
lecz tego chyba nie

da się zrobić. W tej
grze niemieckiej
produkcji jesteśmy
niemieckim
policjantem, więc nie
ma możliwości wyboru
np. polskich jednostek.
Wady gry to na
przykład to, że auta się
źle sterują i że w grze
nie ma polskiego
języka. Kolejną wadą
jest też to, że
partnerka z patrolu, z
którą jeździmy, w
niczym nie pomaga i
nic nie robi oprócz
bezczynnego
siedzenia koło nas w
wozie. Zaletami gry
jest np. to, że gra
przedstawia zawód
policjanta z policji
autostradowej  z
realnej perspektywy.
Kolejną zaletą może
być to, że do
dyspozycji mamy też

nieoznakowany
radiowóz, który
możemy też mieć
przydzielony w trybie
campagain. Gra ma
świetną optymalizację
graficzną i realistyczne
dźwięki. Jest ciekawa i
ma bardzo duży
potencjał, więc
serdecznie ją polecam.

Maciej Makowski

Sekretne życie zwierzaków domowych, reżyseria: Chris Renaud i
Yarrow Cheney.

Zwariowane przygody czworonogów

Aktorzy dali z siebie wszystko.

Robienie łańcucha to doskonała zabawa.

Julia Kipiel

JZ
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Ten projekt w Polsce
jest organizowany od
16 lat, a nasza szkoła
bierze w nim udział po
raz czwarty. W tym
roku pomagaliśmy
mamie z dwojgiem
dzieci. Pani Basia
samotnie wychowując
dwójkę dzieci
potrzebowała wsparcia
finansowego, ale
również ciepłych słów
od innych osób, otuchy
i życzliwości. „Nasza
rodzina” potrzebowała
pralki, ale ta była
bardzo droga, więc
uznaliśmy, że
będziemy robić
„Szlachetne środy”.
Polegało to na tym, że
osoby chętne
przynosiły w każdą
środę tygodnia ciastka,
ciasta i inne słodkości.
Były tu nawet bezy,
muffiny i inne
czekoladowe łakocie. 
Na każdej dużej
przerwie do ciast były
okropnie duże kolejki!
Były nawet galaretki!
Czasem nawet po
dwóch przerwach
brakło słodyczy! Tak
naprawdę do tego
działania przyczyniła
się cała szkoła.
Dziadek pewnego
chłopca z 3 klasy jest
piekarzem i nawet on
specjalnie na rzecz
tego projektu upiekł
mnóstwo ciast. W ten
sposób zebraliśmy
pieniądze na potrzebny
i drogi sprzęt dla
rodziny.
Jednocześnie
przeprowadzaliśmy
zbiórkę potrzebnych
rzeczy.  Wszyscy
uczniowie przynosili
rzeczy dla
potrzebującej rodziny.

Były to między innymi:
ubrania, żywność
długotrwała, niewielka
ilość słodyczy
(okazało się, że
uzbierano więcej, niż
było potrzebne), małe
upominki dla rodziny,
m.in. artykuły szkolne,
pościele, ręczniki,
koce, bluzy, swetry,
piżamy, dresy, ubrania
przejściowe na dwór
(zbliżała się zima),
artykuły chemiczne
oraz produkty
dziecięce (pieluchy,
żele do mycia itp.).
Rzeczy było tak dużo,
że jak już nie mieściły
się na balkoniku nad
salą gimnastyczną,
nauczyciele i
uczniowie-
wolontariusze na
bieżąco pakowali je do
pudeł, zaklejali i
składowali w klasach.
Gdy wszystkie
pieniądze za ciastka i
potrzebne rzeczy dla
rodziny zostały już
zebrane, trzeba było je
ozdobnie spakować i
zawieźć na miejsce. W
sobotę rano kilkoro
nauczycieli i wielu
szkolnych
wolontariuszy spotkało
się w naszej szkole.
Mieli oni za zadanie
zapakować pudła, tak
aby stały się one
prezentami dla
potrzebujących. Na
miejscu pojawił się też
tatuś Wiktorii, który
przyjechał busem.
Zwykłymi
samochodami
osobowymi
przewiezienie
pakunków byłoby
bardzo trudne i
zajęłoby dużo czasu.
Wszyscy wzięli

się więc do pracy. Nie
była to ciężka i nudna
praca. Wręcz
przeciwnie. Pakować
paczki, które sprawiają
tyle radości dla innych,
to sama przyjemność.
Rzeczy wsadzane
były do pudeł, te
opakowywane były w
szary papier, a
następnie naklejano na
nie naklejki z logo
„Szlachetnej Paczki” i
nazwą naszej szkoły.
Na sam koniec
naklejano serduszka
zrobione i wycięte
wcześniej przez
uczniów  klas 1-3.
Kiedy wszystko było
już gotowe, okazało
się, że jest tego
całkiem sporo. Wyszło
aż 50 paczek!
Zapakowano je do
busa i zawieziono na
miejsce zbiórki darów.
Stamtąd wolontariusze
rozwozili je do
mieszkań rodzin
wspomaganych przez
Szlachetną Paczkę.
Oprócz pomocy
materialnej,
potrzebujący zostali
też wsparci na duchu.
Otrzymali kartkę z
życzeniami i kilkoma
ciepłymi słowami, pod
którymi podpisali się
wszyscy, którzy im
pomagali.

Amelia Spieć, Anna
Spalińska, Wiktoria
Janiel

Szlachetna Paczka to świąteczna zbiórka żywności i ubrań dla
potrzebujących rodzin.

Szlachetna pomoc na Święta

Dzisiaj poznacie jego
inną stronę, czyli
historię pana Stefana
Stefanssona, u którego
wykryto raka. Otóż
pewnego dnia na
portalu YouTube
zaczęły pojawiać się
przeróbki piosenki
pochodzącej z serialu
„Lazytown”, do której
nasz główny bohater
użyczał głosu. Co
chwila pojawiała się
nowa przeróbka.
Pomysły internautów
naprawdę
zaskakiwały, ponieważ

w sieci znajdziemy
mnóstwo filmików z tą
piosenką, każdy inny
od drugiego. Niektóre
potrafiły trwać nawet
parę godzin!.
Wszystko działało się
tak - pan Karlsson
poprosił fanów serii,
jak i innych
internautów o
tworzenie przeróbek, z
których zysk ma być
przeznaczony na jego
leczenie. Po bardzo
udanej zbiórce
pieniędzy pan
Stefansson

nagrał filmik, gdzie ze 
swoimi przyjaciółmi
śpiewa piosenkę
„We're number one”.
Na koniec podziękował
osobom wspierającym
jego akcję. Pan Stefan
może być przykładem,
aby się nie poddawać 
i walczyć do końca.

Krzysztof Jurkowski

Mem - śmieszny obrazek w internecie, przeróbka, co tu więcej mówić.

We are number one, czyli jak mem 
wyleczył raka

50 paczek i jeszcze pralka, czyli rekord pobity!

Bezcenna pomoc szóstoklasistów ;)

L. Janiel

JZ
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Dzisiaj kolejna część popularnych soundtracków.

Popularne soundtracki #2

Pierwszą zaletą jest to,
że mamy swoje
własne pieniądze i
możemy je wydać na
co chcemy. Drugą
zaletą jest to, że
osoby, które dostają
pieniądze, uczą się
odpowiedzialności i
tego, jak i na co
wydawać
kieszonkowe. Wadą
kieszonkowego jest to,
że czasami wydajemy
je na bzdury, żeby po
prostu wydać
pieniądze. Dzieci
kupują sobie słodycze
i inne rzeczy, chociaż
nie pomyślą,

że w innych sklepach
jest taniej i zamiast
kupić coś za trzy złote
kupują za np. sześć.
Większość pieniędzy,
które dostajemy od
rodziców,
otrzymujemy za
sprzątanie lub za
obowiązki, o które
rodzice nas poproszą.
Jeśli chodzi o to, ile
powinno się dawać
kieszonkowego, to
zależy, bo niektórzy za
kieszonkowe kupują
sobie ubrania, a
niektórym to rodzice je
kupują lub dają na nie
pieniądze,

kiedy chcą się wybrać
do sklepu. Gdy dzieci
potrzebują pieniędzy
na np. wycieczkę, to
raczej rodzice je dają.
Niektórzy martwią się,
że nie dostają
kieszonkowego, ale
tak naprawdę nie jest
ono bardzo potrzebne.
Jeśli chcemy coś
sobie kupić, poprosimy
rodziców, a oni powinni
się zgodzić. Dlatego
moim zdaniem dzieci
powinny dostawać
kieszonkowe, ale nie
musi być ono duże i
tylko na potrzebne
wydatki.
Natalia Gromek

Niektórzy mówią, że kieszonkowe jest niezbędne, jednak są wady i
zalety dostawania go.

Kieszonkowe, czy jest potrzebne? 

Możemy wzbogacić
nasze fotografie o linki
do muzyki, zdjęć,
stron internetowych
oraz filmów. Jest
również możliwość
tworzenia bardzo
efektownych
prezentacji. Myślę, że
aplikacja ThingLink jest
idealna do tworzenia

interaktywnych
fotografii. Ten program
ma zalety i wady.
Sądzę, że jego wadą
jest to, że nie można
robić filmów powyżej
30 sekund, a zaleta to
to, że ThinkLink jest
dostępne na
smartfona, jak i na
tablet czy komputer.

Jeszcze jedna wada:
na komputerze można
jedynie oglądać to, co
się zrobiło na telefonie.
Mimo wszystko dzięki
tej aplikacji można
zrobić coś
nietypowego i to jest
najciekawsze.

Anna Spalińska

Aplikacja ThingLink umożliwia tworzenie interaktywnych zdjęć.

Zdjęcie, które ożywa

1. Vibe Tracks -
About That Oldie -
podobnie jak Spring In
My Step, również nie
ma możliwości żebyś
go nie słyszał. Zwykle
używają go w swoich
intrach mało znani
YTberzy (1000-20000
subskrybcji). Czas
trwania to 1 minuta i 54
sekundy, a rok
powstania to 2015.
2. Utwór ten ma dwie
nazwy. Obie są dosyć
popularne i szczerze
mówiąc, nie wiem
która jest
popularniejsza. Są
to: Vibe Tracks - Beat
Your Competition

 lub po prostu Beat
Your Competition, a
druga z nich to DJ
Kimera - Cloud Up.
Rok to również 2015, a
czas - 2 minuty i 53
sekundy.
3. Vibe Tracks -
Invisible - Na bank w
naszej szkole znajduje
się ktoś, kto ogląda
Unboxalla. A nawet jak
nie, to na 97% o nim
słyszałeś. W odcinku
DOM - UNBOXING,
RECENZJA #2 (Wjazd
na chatę 2) w tle
leciała pewna muzyka.
Nazwę tego utworu
właśnie podałem

powyżej. Trwa 3
minuty i 48 sekund i
została wydana w
2016.
Podsumowując: Nie
krępuj się. Weź kartkę
i swobodnie przepisz
te utwory. Oczywiście
jest ich o wiele więcej,
jednak nikt z nas nie
jest wszechwiedzący.
Polecam Ci także
Shazam - darmową
aplikację na telefon. Za
pomocą niej
rozpoznasz (prawie)
wszystkie utwory, albo
po prostu surfuj po YT.
Powodzenia! 
Ryszard Sieja Thinglink przydaje się też do omawiania lektury.

Co robić, gdy w portfelu pusto?

JZ

Julia Kipiel
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