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Minecraft

pająk

creeper

enderman

                 Minecraft
to powszechnie  znana gra mutiplayer (wieloosobowa) i
singleplayer (jednoosobowa). 
      Minecrafta stworzył Markus Alexej Persson. Na temat tej gry
można znaleźć mnóstwo informacji w internecie, np. na stronie
http://minecraft-pl.gamepedia.com. Minecrafta instaluje się na
stronie www.minecraft.net.

     Gra polega 
na tworzeniu
budowli (w trybie
kreatywnym
 - masz
nieskończoność
życia i bloków)
i na przetrwaniu 
(w trybie
przetrwanie, jak
sama nazwa
wskazuje).
     W Minecrafcie
występuje kilka
rodzajów potworów.

               

Witek

Witek

Witek

Witek
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    Pająk atakuje, skacząc na Ciebie.

       
        Za to creeper wybucha Ci w twarz.

pająk

enderman

creeper

        Enderman atakuje,
        teleportując się 
      za Ciebie i bijąc ręką.

   

     Dalsze instrukcje w
kolejnym numerze!
  

                                     Witek W. 
                                    

Witek

Witek

Witek
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Zasady pisania wyrazów z CH

- "Ch" piszemy po spółgłosce "s".
- "Ch" na końcu wyrazów np. dach. Wyjątkiem jest wyraz druh.
- "Ch" wymienia się na „sz”- np.: macocha- macoszka, mucha- muszka.

"Ch" czy "h", "ch" czy "h"
odpowiedź na to jest prosta.
"Ch" piszemy gdy wyraz
np. "duch" ma słowo ze swojej
rodziny "duszek" 
to proste jak okruszek, 
bo "ch" piszemy, gdy je na "sz"
wymienić możemy.
"Ch" też piszemy na końcu wyrazu,
to wiadome od razu.

                                                                                   

                                                                                             Zosia W. i Karolina M.

puzzle ort.

                                          "Wierszyk o rzeczowniku"
                                         Pani zadanie ma dla Weroniki
                                         - Popatrz wokoło, znajdź rzeczowniki.
                                         Więc się rozgląda wokół Weronika
                                         A tu, jak na złość, brak rzeczownika.
                                         Bo widzi: książkę i piórnik z piórem,
                                         Tablicę, zeszyt, w zeszycie dziurę,
                                         Szafę z mapami, globus na stole,
                                         Wielkiego guza na Olka czole.
                                         I nawet muchę na szybie widzi
                                         Widzi, choć muchy bardzo się brzydzi.
                                         - Gdzie ten rzeczownik? Ach, czas ucieka.
                                         A pani patrzy, a pani czeka.
                                         Ciekawe, gdzie też się go spotyka
                                         KTO albo, CO to, myśli Weronika
                                         Już się zrobiło ciemno na dworze
                                         A ona ciągle znaleźć nie może.
                                         Jeżeli trochę żal ci Weroniki
                                         Pomóż odszukać jej rzeczowniki.
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                           Michael Joseph Jackson 
ur. 29 VIII 1958 w Gary, zm. 25 VI 2009 w Los Angeles

"Król Popu"

    Jego kariera i życie osobiste
stały się ważną częścią kultury
masowej ostatnich czterech dekad.
Jeden z najlepszych i
najpopularniejszych wykonawców
muzyki pop w historii. Miał
rewolucyjne podejście do
teledysków, zapoczątkowane przez
wideoklip do piosenki „Thriller” z
1983. Zdominował rynek muzyki
popularnej w latach 80. XX wieku.
Spopularyzował też skomplikowane
ruchy taneczne, takie jak moonwalk
i robot dance.

źródło: pl.wikipedia.org

          Amerykański muzyk,
artysta estradowy, tancerz,
aktor, kompozytor, autor
tekstów i filantrop.

Podpis Michaela

pl.wikipedia.org

pl.wikipedia.org
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   Osoby grające w SUPA STRIKAS:

  SUPA STRIKAS
                                    bajkowa drużyna piłkarska

Shaker

1    Bramkarz Wielki Bo     
Grał kiedyś w Littleton
55  Obrońca Ściana    
Jego brat gra w FC Technikali
8    Obrońca North Shaw          
Uwielbia surfować
7    Pomocnik Luźny Joe    
Specjalizuje się w muzyce funky
9    Pomocnik Gibki Rasta 
(Kapitan) 
16  Pomocnik Skrętny Tygrys  
Grał w FC Nakama
20  Napastnik El Matador 
Najdroższy piłkarz w drużynie 
10  Napastnik Shaker  
Główny bohater

Rezerwowi:
 Sokole Oko - obrońca, grał w
jednym meczu z Hydrą.
 Klaus - napastnik z numerem 2,
grał w co najmniej 4 meczach
 Griz - obrońca, grał w meczu z
hydrą.
 Noa - bramkarz- grał w 2 meczach
z Kolosami i z Kosmosem.

        Obecny trener zespołu to były 
zawodnik, który grał na niemal
każdej pozycji. 
        Spenza to przyjaciel Shakera,
prywatny detektyw drużyny. 

logo

http://pl.supastrikas.wikia.com

pl.supastrikas.wikia.com
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       Przeciwnicy SUPA STRIKAS
       Więcej o 
SUPA STRIKAS...

          w kolejnej
gazetce.

Nakama

Czołgi

Niepokonani

Orion Azul

Barka

Technicali

Palmentieri

Kosmos

Sultani

                Kuba U.

supastrikas.wikia.com

pl.supastrikas.wikia.com

supastrikas.com

supastrikas.com supastrikas.com

www.supastrikas.com

supastrikas.com

supastrikas.com

www.supastrikas.com

www.supastrikas.com
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