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zielnik
zawsze marzył mi się
segregator zeszyt notatniczek,
w którym mogłabym
uporządkować
kwiatki rośliny wspomnienia
wszystkie moje utrapienia//
gatunek: życiowa porażka
rodzina: taka jakaś nienormalna
stanowisko: mój pokój
siedlisko: moje łóżko
data zbioru: niewiadoma
zebrała i oznaczyła: nieświadoma//
w końcu zrobiłam okleiłam
własny zeszycik
starymi dżinsami
z dziurami na udach
na coś się przydałam
bo nowe życie tchnęłam
w to drzewo
kartki atrament
się rozlewa
śliczna ta okładka
szkoda, że już cudza//
gatunek: nieoryginalna
rodzina: dalej taka sama
stanowisko: już nie takie
siedlisko: byle jakie
data zbioru: czwartek wieczór
zebrała i oznaczyła: marzycielka//
pierwszy wiersz już wpisany
drugi liść nieopisany
nie znam się na przyrodzie
a dziadek już leży w grobie
już przestaje
zeszycik umiera//
gatunek: martwa w środku
rodzina: gdzie ona jest?
siedlisko: nie tam gdzie miało być
stanowisko: stary fotel
data zbioru: nie pamiętam
zebrała i oznaczyła: kim ja jestem?//
zielnika już nie ma.

Tori, kl. III a gim.

nieokreślona
PW
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C O      S I Ę     D Z I E J E

Tsuru Japan Festival
W dni 12.11.2016 rozpoczęła się 4. edycja konwentu Tsuru Japan Festival. Jest to zlot ludzi, którzy lubują się w
klimatach Japonii, anime i mangi. Tsuru jest doskonałą okazją na spotkanie cosplay’erów, skosztowania
japońskich przekąsek i poznania różnych ludzi, którzy kochają Japonię.
Jak co roku, Tsuru4 odbyło się w Rybniku w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica. Wejście było
otwarte od 9 rano, ale niektórzy czekali na wydarzenie już dużo wcześniej. W środku budynku, na korytarzach,
były stoiska z mangami, gadżetami ze świata anime. W salach odbywały się wszelakie konferencje na różne
tematy, np. jak przetrwać apokalipsę zombie albo wiedzówki z amine, można też było nagrać dubbing do
wybranego przez siebie fragmentu anime. Pod koniec 1. dnia, jak co roku, odbył się konkurs cosplay, na którym
ludzie, nie tylko z Polski, przebrali się za swoją ulubioną postać z gry bądź z anime. 
Miałem okazję być na 2 takich konwentach Tsuru, lecz za 2. razem nie wywołało na mnie to takiego wrażenia, jak
za pierwszym. Miałem wrażenie, że wszystko się powtórzyło, lecz zachęcam, żeby nowe jak i zaawansowane
osoby, poruszające się po świecie anime, spróbowały wziąć udział w takim konwencie.

Dawid Michorczyk, kl. III a gim.

cosplay pixabay
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   PEŁNA
                   COOLTURKA

cool

***
Prolog
Była ciemna noc. Brak znaku życia.
George i Mary stali, nie wiedząc, co się dzieje. I nagle: „ Ka-Kalinka, Kalinka-Ka, Kiliana”.
- Mój fon! - krzyknął George - Ym…hm. Tak. - rozmawiał George z mamą.
- Gdzie jesteś? - zapytała mama.
- Nie wiem! Jestem z Mary!
- O nie.
Rozłączyli się. Nagle zapaliło się światło.
- Gdzie jesteśmy? Co my tu robimy? -pytała Mary.
- Nie wiem. Co robiłaś ostatnio? Ja grałem. - pytał się George.
- Ja też. Aaa… potem… mmm… tak jakby… zasnęłam.
Nastolatki poszły w stronę drzwi. Za drzwiami nie było nic, lecz nagle znalazły się w Wielkiej Sali - miejscu grozy i
gejmerów.
Rozdział #1 Wielka sala
W Wielkiej Sali było zimno i mokro. Wszyscy stali na drewnianym, wbijającym drzazgi parkiecie. Przed nimi była
piękna scena, a oni, oni stali na ohydnym mokrym parkiecie. Stali tak około 10 minut. Potem, po tych 10
minutach, wyszedł na scenę mężczyzna. Wszyscy zaczęli krzyczeć.
- Aaa! On nas pozabija! - ryczał jeden, a drugi:
- Świetnie! Bardzo się cieszę ze śmierci!
Było tak przez około 10 sekund. Mężczyzna ryknął. Wszyscy stanęli ja słupy na mokrym i odrażającym
parkiecie. Może to by im tak nie przeszkadzało, gdyby mieli buty, ale byli boso. Mężczyzna był wysoki i chudy.
Nosił czarny płaszcz, czarne buty i spodnie - czarne. Nosił też okulary. Te były czarne. Cały był czarny.
- Słuchajcie! Mam wam coś do powiedzenia. Znaleźliście się w tym miejscu, bo jesteście najlepsi z najgorszych.
Będziemy was tu szkolić, żeby wyrośli z was gejmerzy i gejmerki. A teraz, za mną!
To powiedziawszy, obszedł parkiet, a wszyscy poszli za nim. Przeszli przez drzwi, przez które również przeszli
wcześniej. Wszyscy myśleli, że będą w miejscu, z którego przyszli, ale nie. Mężczyzna stanął na środku i zaczął
mówić:
- Mam na imię Drogranas i (jak mówiłem wcześniej), będziemy was szkolić, aby coś z was wyrosło. Kurs ten nie
jest obowiązkiem, ale próbą. – przemawiał - Proszę tylko o… - przewał.
Zaczął patrzeć się na chłopaka za Georgem, który ciągle Georga szturchał oraz do niego szeptał.
- Masz problem co do tego młodzieńca?! – chłopak za Goeorgem zniknął - Tak się będzie dziać, gdy nie
będziecie posłuszni! – powiedział, jednocześnie licząc uczestników i pstrykając co każdą liczbę. Drogranas
odwrócił się i poszedł z powrotem do Wielkiej Sali.
Wielka Sala zrobiła się czysta, bez parkietu, a uczestnicy mieli buty! Lecz sala była godna opisania. Jak
uczestników było 20, to było 20 komputerów. Na rękach mieli napisane numerki od 1 do 20.
- Proszę ustawić się w kolejce! Proszę ustawić się w kolejce! - krzyczał Drogranas.
Na scenie pojawiła się maszyna do losowana numerków, taka jak w bingo. Drogranas wszedł na scenę. Zakręcił
maszyną.
- Emily Cansas, numer 7. - powiedział Dragronas, po czym numer 7 zniknął z ich dłoni. - Mary Thing, numer 1.
Po prostu była kolejka, osoba przed sceną była losowana. Maszyna do bingo o niej decydowała. Numer
wylosowany odpowiadał numerowi komputera. Mary i George trafili obok siebie. Następnie szli do sypialni.
Również numer decydował o łóżku. Poszli spać.
Paweł Zając, kl. 5 b

pixabay
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kruk

lama

Szalone święta
Boże Narodzenie to szalony czas,
To wtedy szaleje prawie każdy z nas.
Bobasy mają manię na punkcie prezentów,
Sprzedawcy mają pomysł dla wszystkich klientów.
Kobiety biegają do supermarketów,
A w kinach brakuje dla wszystkich biletów.
Po karpie do sklepów ludzie latają,
Właściciele sklepów choinki sprzedają.
Wszyscy stroiki chcą mieć najładniejsze,
I myślą, że od cudzych są wiele piękniejsze.
Pierwsza gwiazdka wesolutko mruga światełkami,
A ludzie się gapią swymi lunetami.
Boże Narodzenie to szalony czas,
To wtedy szaleje prawie każdy z nas.

Michał Zywer, kl. 5 b

Kruk
Pewnego dnia wiosennego
Przyleciał do mnie piękny,
Lecz czarny kruk.
Latał za mną całą wiosnę,
Latem i jesienią bacznie obserwował, siedząc na starej
sośnie. 
Stał się kompanem, na smutek receptą.
Pewnego dnia zimowego
Piękny kruk odleciał,
A gdy odlatywał
Spostrzegłam dopiero.
Na nóżce miał karteczkę.
Karteczkę z napisem miłość.

Anna Pogorzelska, kl. III a gim.

Bajka zwierzęca
Przyszła surykatka do lamy i powiedziała:
- Popatrz jak wyglądasz lamusie. Wszyscy internetowi
się z ciebie śmieją.
Na, to lama:
- Nie osądzaj książki po okładce, może jestem
brzydka, ale humor to ja mam.

Dawid Sekłuła, kl. 5 b 

pixabay

pixabay
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N I E P O P U L A R N A      N A U K A
Jadowite pająki
To jest mój 3. artykuł. Najpierw zainteresowałem was zagrożeniami na ziemi a teraz chcę was zaciekawić
przyrodą. Interesuję się niebezpiecznymi zwierzętami i kosmosem. Poniżej są, wg mnie,  najciekawsze
pająki, które znam.
Najjadowitszy pająk na świecie to jest ptasznik australijski. Ten pająk zabijał ludzi, kiedy jeszcze nie wynaleźli
leku. Od 2005 r. zabija corocznie 155 osób. Skutki po ukąszeniu są widoczne od razu, np.: wymioty, trudności z
oddychaniem lub częste zasypianie. Ten pająk jest bardzo wielki i owłosiony. Wygląda tak:

ptasznik

Czarna wdowa to też jadowity pająk. Jego jad jest o 11% silniejszy od trucizny kobry królewskiej. Ten pająk nie
lubi słońca, woli być w ciemnych miejscach, np. w garażu albo w szczelinach domu. Jego jad jest bardzo silny,
ale co roku zabija tylko 50 osób, bo on bardzo rzadko gryzie. A wygląda tak:

czarna wdowa

Wałęsak brazylijski - ten pająk jest dla mnie najciekawszy spośród pajęczaków. Jego jad został zapisany w
księdze rekordów Guinessa. Jest bardzo silny jak na jad pustynnego pająka. Trzeba na niego uważać, bo na
pustyni się podkopuje pod piasek i jak człowiek jest za blisko, to zaatakuje. Skutki wstrzyknięcia jadu są
widoczne od razu po ugryzieniu, np.: bóle żołądka lub częste wymioty.
To są tylko trzy pająki, które mnie interesują, ale na świecie jest ich dużo więcej.  

Jakub Stachowicz, kl. 4 a

LCC

LCC
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Co może się stać, jeśli…?

Po pierwsze możliwe jest, że Wenus zbliży się do
Ziemi. Można się spodziewać, że stanie się to po
wielkim tsunami na naszej planecie. Może to
spowodować zderzenie obu planet.  
Następnym zagrożeniem może być brak grawitacji.
Ziemia może się rozpaść, skutki mogą być takie, że
będziemy lżejsi i zaczniemy unosić się w powietrzu.

Kolejnym zagrożeniem dla Ziemi jest zbliżenie się do
słońca. Możliwe, że słońce się tak powiększy, że spali
Ziemię, może wtedy będzie bardzo gorąco i zabraknie
powietrza. Ciekawie byłoby zobaczyć Słońce z bliska.

Ostatnim przykładem jest to, że Ziemia wybuchnie
przez antymaterię. Materia i antymatria się połączą i
powstanie antymateria. Jak będzie 1000 cząsteczek,
to wysadzi Ziemię. Można się będzie spodziewać tego
po tym, że Ziemia się zmniejszy.

Jakub Stachowicz, kl. 4 a

Następnym zagrożeniem jest oddalenie się od słońca.
Wtedy byłoby zimniej, aż doprowadziłoby to do tego,
że Ziemia będzie soplem lodu i wszystko zamarznie.
Jeżeli Ziemia gwałtownie zatrzyma swój obrót wokół
własnej osi, nie spowoduje to tylko zatrzymania się
ruchu obrotowego, lecz przyczyni się do powstania
największego huraganu znanego ludzkości. Miałoby to
katastrofalne skutki, gdyż prędkość takiego huraganu
wynosiłaby ok. 1140 km/h.

Słońce

wybuch

LCC

LCC
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Jadowite węże
Jadowite węże są różne, np.: żmija zygzakowata,
kobra lub mamba. Ale mnie interesują najgroźniejsze
węże na świecie. Jeden z nich nazywa taipan
pustynny, może on zabić dorosłego człowieka w 30
min., a chłopca lub dziewczynkę w 10 min. Jego jad
powoduje to, że trudniej się oddycha, a potem
przestają pracować nerki, co doprowadza do śmierci
(foto. poniżej).

Innym jadowitym wężem jest kobra królewska. Ten
wąż strzela jadem, może oślepić wroga i potrafi
spokojnie zaatakować. Jego jad zabija dorosłego
człowieka w 50 min., a dzieci w 30 min., ale można
zobaczyć, że rozwija swoje wachlarze i to jest tak
zwane ostrzeżenie kobry. Wygląda ona tak jak na
poniższym zdjęciu.

Trzecim interesującym mnie wężem jest mamba
czarna. Ten wąż lubi się wspinać na drzewa owocowe.
I Indiach są bardziej spokojne, ale jak nie chce się
odczepić, to atakuje. Jego ukąszenie nie jest
odczuwalne, ale po godzinie pojawiają się np.:
trudności z oddychaniem lub częste wymioty. Dlatego
ten wąż zabija w 2 godziny. Poniżej znajduje się jego
zdjęcie.

Jakub Stachowicz, kl. 4 a

taipan

kobra

mamba

LCC
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Pod lupą
GLAMPAULA I GRAMPAULA
Glampaula tak naprawdę nazywa się Paula
Perczyńska. Mieszka w stolicy Polski, czyli w
Warszawie. Ma 23 lata. Nagrywa filmiki na Youtubie,
ma dwa kanały Glampaula i Grampaula. Jej filmy są
świetne, dlatego że są wesołe, śmieszne i o tym, co
lubię. Kanał Glam jest o modzie, vlogach* domowych i
vlogach z podróży czy wakacji. Kanał Gram jest o
quizach i grach komputerowych, takich jak: Sims4,
Pokemon go, gry online. Swoją przygodę z Youtubem
zaczęła, zakładając kanał Glampaula, ten kanał
założyła 13.05.2012 r. Kanał Grampaula założyła
29.12.2014 r. Nagrywała filmy z np. Kaiko i Banshee.
Paula posiada dwa psy: yorka i alaska mamuta. Jej
urodziny są 2 kwietnia. W 2016 roku była na
wakacjach we Włoszech i we Wrocławiu. Poza
Youtubem Paula nie ma żadnej pracy. Jej ulubionym
owocem jest marakuja. Ma też ukochanego
młodszego brata. Moim zdaniem jest najlepszą
youtuberką na świecie!!!:) Glampaula i Grampaula jest
najlepsza!:)
*vlog- film z życia danej osoby.
Marta Pogrzeba, kl. 4 a

Littlemonster96
Littlemonster96 ma tak naprawdę na imię Angelika
Mucha i ma 17 lat. Angelika nagrywa filmy na Youtubie,
robi: quizy, zdrapuje zdrapki itp. Angelika mieszka w 
Katowicach. Youtuberka ma młodszą siostrę o imieniu
Martyna, która ma lat 11. Jej filmiki są najfajniejsze na
świecie!!Angelika jest piękna z wyglądu jak i z
charakteru. Urodziła się 23.02.1998 r. Jej ulubionym
zespołem jest One Direction a wykonawcą Justin
Biber. Jej ulubione owoce to: jabłka, truskawki,
ananasy, wiśnie, brzoskwinie, arbuzy  i maliny. Jej
chłopak to Marcin Dubiel, który jest tak samo
youtuberem, kręci programy o nowych grach, które
weszły do sklepów. Ma chomika o imieniu Batman i
chodzi do klasy 1 liceum! 
Angelika otworzyła własny sklep w Katowicach.
Sprzedaje w nim kubki, koszulki z własnym logiem.
Jest najlepszą z youtuberek! Polecam!!  

Zuzanna Widuch, kl. 4 a

YT
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pixabay

LG



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 8 01/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Rewolucje

Konie – moja miłość
Hej, konie to moja pasja i chciałabym o nich opowiedzieć. Ja jeżdżę na koniach i mnie strasznie wciągnęły,
ponieważ się nimi opiekuję itp. Lubię je również dlatego, ponieważ to fajna zabawa, a jak się wyjedzie na zawody
stajenne, to w ogóle jest frajda i wtedy nie trzeba się bać, tylko potraktować to jako pozytywne przeżycie dla
siebie. Wiem to z własnego doświadczenia, bo byłam na takich zawodach i było wspaniale.
Moja ulubiona rasa koni to koń fryzyjski. Ichcharakterystyczną cechą jest bujna grzywa oraz ogon i są wysokie.
Konie fryzjerskie są maści karej, nie ma fryzyjskich o maści siwej, kasztanowatej, tylko mają jedną barwę. Ale
niestety nie skaczą. L
Drugą moją ulubioną rasą są konie andaluzyjskie. Te stworzenia są gorącokrwiste i pochodzą z Półwyspu
Iberyjskiego.
Trzecia moja ulubiona rasa koni to tinker (rasa koni ogólnoużytkowych). Ich szyja jest mocna,  a  łopatki szerokie,
są długie.
Mam nadzieję, że też tak pokochacie konie tak jak ja! 

Marcela Pabisz, kl. 4 a

Ubrania na jesień i zimę
W tym artykule napisze wam co teraz jest modne i
ładne. Wezmę pod uwagę 2 kategorie ubrań. Myślę, że
się wam to spodoba.

1.  Buty:

Na zdjęciu są typowe buty - jesienno zimowe, bo
niektóre z tych mają w środku kożuch. Jeśli chodzi o
ozdobę butów, to są one najczęściej w liście, kwiaty,
kolorowe wzory. 

1.  Kurtki:

Taka typowa kurtka na jesień i na zimę jest w 2
kolorach, np. granatowo-różowa, żółto-zielona. Odzież
jest w środku ocieplana. Na zdjęciu znajduje się
przykład kurtki w kolorze ciemnoróżowym.
To są właśnie ubrania typowe, idealne na zimę i na
jesień.

Karolina Wolf, kl. 5 b

buty

kurtka
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Ciekawe doznania - to jest to, o czym
myślisz
Paralotniarstwo jest to jeden z ciekawszych sportów
ekstremalnych. Podczas lotu można doznać wrażenia,
jakbyśmy nie mieli paralotni i byli ptakiem, ale również
zapewnia nam on dreszczyk emocji w takiej postaci,
jakbyśmy mieli zaraz spaść na ziemię. Paralotniarstwo
staje się coraz bardziej powszechnym sportem,
dlatego iż coraz więcej osób zaczyna latać.

Ten sport jest jednym z najtańszych sposobów na
latanie, ale wcale nie jest taki niskonakładowy. Cena
samego nowego skrzydła (czaszy) wynosi mniej
więcej od 6 do nawet 15 tysięcy złotych bez: uprzęży,
zapasu, wariometru i kasku.
Paralotniarstwo jest to sport w miarę bezpieczny, gdyż
jedynym zagrożeniem jesteśmy my sami. Nasza
niewiedza lub zła ocena warunków pogodowych oraz
nieumiejętne latanie bądź latanie na przestarzałym albo
źle dobranym sprzęcie może nas doprowadzić do
kalectwa, uszczerbku na zdrowiu a nawet do śmierci.

Na paralotni można latać na kilka sposobów:
1.  Ppg - latanie z napędem umieszczonym na plecach
pilota.
2.  Swobodne – latanie w uprzęży bez żadnego napędu
.
3.  Ppgg - latanie na trajce z napędem .
4.  Na holu – latanie polegające na wyciągnięciu, za
pomocą wyciągarki, pilota na daną wysokość.
5.  Na żaglu – polega na wznoszeniu się na wietrze,
najczęściej nad morzem.

Gdy już opanujemy pewne umiejętności w lataniu,
zdobędziemy jakieś doświadczenie, możemy pokusić
się na zakup skrzydła sportowego i wykonywać
różnego typu akrobacje, które są bardzo widowiskowe
i same nas zachęcają do wykonywania tego sportu. A
oto przykładowy filmik który warto zobaczyć do końca.
Artykuł opracował Darian Bonk, kl. III a gim.
Na podstawie:
http://www.paramotor.com.pl/trajka-wojtek-pierzynski-
cz1/
https://www.youtube.com/watch?v=UcJzcKCJSWM

paralotnia

paralotniarz

sprzęt

film

LCC

LCC

LCC

Youtube

http://www.paramotor.com.pl/trajka-wojtek-pierzynski-cz1/
https://www.youtube.com/watch?v=UcJzcKCJSWM
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               R  U  S  Z                          G  Ł  O  W  Ą
Rozszyfruj!
To zadanie polega na tym, że trzeba odnaleźć zaszyfrowany tekst, skreślić niepotrzebne litery oraz wpisać je w
odpowiednie miejsce. A więc zaczynajmy:
AOPMOJĄMKOJHULUBIONĄYMGOZCEMGRĄLOPIKJESTOKNOHFKOLL”SKALNEKOLNOMPMIASTECZKO”
……………………………………………………………………………………………………………………………
MIKOMAŁPAUOPILTOHFGKDFGFAJNEWYYTGZWIERZE
……………………………………………………………………………………….
HOLIGAFMONIKALOPMADZGOLKDZIESIĘĆPOLKGFDLAT
………………………………………………………………………………………
PIONONASZABHKOZIEMIAJFGFBJESTKJHGFZAGROŻONA
……………………………………………………………………………………….
JOKIGROZWIJAJKGHJSIĘJFGDJKV!
……………………………………………………………………………………….
HGDFBRECENZJAKOLPHHFILMUHFFDER”UCZENŃPOHIJACZARNOKSIĘŻNIKA”
…………………………………………………………………………………………………………………………
HFNHFCKDNJPAMIĘTAJBVFGJDBGOJHCDGHFJKBEZPIECZEŃSTWIEHDFHJSDJWHNJDFHINTERNECIE
HDJHIJDHFNIEMFCJ
TYLKO
…………………………………………………………………………………………………………………………
KOLGAMELIAJDGBHAJOKOHDSGTKLASA.4A

  Świąteczna krzyżówka
1. Pod nią chowamy prezenty.
2. Dostajemy je od bliskich.
3. Jest pyszny, czerwony.
4. Czekamy na nią przed kolacją.
5. Dzielimy się nim z rodziną.
6. Spędzamy z nią święta.
7. Przynosi nam prezenty.
8. Idziemy na nią po kolacji.
Anna Stańczak, kl. 4 a

                                            O   O       O   

O O

O O O

O O O

O O O

O O O

        O  O



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 8 01/2017 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Rewolucje

Uzupełnianki literowe
listopadowe i grudniowe

   _i _o ł_  _k i

   ws_ _ _ _ _

Marta Pogrzeba, Zuzanna Widuch, kl. 4 a
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... ?

?
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  S _ _ w e _ _ e r

                      b _ _ _ _ _

  p_ _ _ _ _ _ _ _
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Zagadki przyrodnicze
Jak się nazywa najszybsze zwierzę na świecie?
Ile km na godz. może lecieć sokół wędrowny?
Najgroźniejszy wąż na świecie to...
Największe zwierzę lądowe to:
Największe zwierzę na świecie to...
Jaka trująca roślina znajduje się na zdjęciu? 
Ostatnie pytanie to: kto jest królem zwierząt?

Jakub Stachowicz, kl. 4 a
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WIDZĘ WIĘCEJ
                 ...BO CZYTAM

Poznaj Koszmarnego Karolka
Koszmarny Karolek to seria książek dedykowana dzieciom, młodzieży i nawet dorosłym. Autorką jest Franceska
Simon. Głównym bohaterem jest sam Koszmarny Karolek. Ma on też brata - Doskonałego Damianka, który jest
jego wielkim przeciwieństwem. Damianek jest baaaaaaaaaaaardzo grzeczny, a Karolek, noooo nie bardzo, a
raczej bardzo nie bardzo. W książce występują też inne postaci, takie jak: Wredna Wandzia, Ordynarny Olo,
Jędzowata Jadzia, Chciwy Henio, Muskularny Miecio, Leniwa Lucia i wiele innych.
Opowiadania o przygodach Karolka mają wiele plusów, np. to, że są śmieszne, mądre i są to lektury. Ale niestety
każde opowiadanie kończy się niepowodzeniem Karolka. Śmieszne książeczki zachęcą dzieci do czytania. Mi
pomogły nauczyć się czytać. :D
Brudne gacie sprawią, że nudne i ponure wieczory staną się wesołą zabawą. A jeśli lubicie tego chłopca, to
zachęcam do zakupienia lub wypożyczenia Koszmarnej księgi Koszmarnego Karolka.
Polecam tę książkę każdemu.

Gabriela Krasuska, kl. 4 a

mem

widzę

LG

pixabay
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Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
Cześć, dzisiaj wam opowiem o książce Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa. Napisał ją C.S Lewis.
Ta książka opowiada o czwórce dzieci, co chciały się pobawić w chowanego. Łucja (najmłodsza z rodzeństwa)
weszła do szafy i tak się zaczyna ich przygoda. Później weszli też pozostali. Ta książka jest ciekawa dlatego,
ponieważ jest tam św. Mikołaj. Podarował bohaterom prezenty. Piotrkowi (najstarszy z rodzeństwa) - miecz i
tarczę. Zuzia (wiekowo druga z rodzeństwa) dostała łuk i strzały. A Łucja otrzymała antidotum i sztylet.
Mój drugi ulubiony moment z książki jest wtedy, gdy Aslan (król Narnii) poszedł porozmawiać z Białą
Czarownicą, dlatego że Edmund (brat Łucji) zdradził jąi władca musiał za niego zginąć.
Oceniam tę książkę bardzo pozytywnie.Mam nadzieję że też ją przeczytacie.
Marcela Pabisz, kl. 4 a

Może żarcik?
Dzisiaj napiszę kilka najśmieszniejszych żartów, które
znalazłam w książce pt. 300 najśmieszniejszych
dowcipów:
1. Chuck Norris potrafi narysować trójkąt, który ma
dwa kąty proste.
2. Chuck Norris potrafi wyjść jutro a wrócić wczoraj.
3. Chuck Norris potrafi wstać i zobaczyć jak siedzi.
4. Chuck Norris grał kiedyś w szachy z diabłem. Do tej
pory diabeł zastanawia się, jak przegrał z Chuckiem w
pierwszym ruchu. Diabeł zaczynał.
5. Potrafisz zgasić świeczkę palcami? Chuck Norris
potrafi brwiami
6. Kiedyś dwóch złoczyńców próbowało uciec
Chuckowi. Jeden pobiegł w prawo, drugi w lewo, a
Chuck za nimi.
7. Kiedyś Chuck Norris wygrał Tour de France.
Biegnąc.
8. Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci, kto chce iść do
nieba. Wszystkie dzieci, oprócz Jasia, podniosły rękę.
- A ty Jasiu czemu nie chcesz?
- Bo obiecałem tacie, że prosto po lekcjach wrócę do
domu.
9. Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się Jasiu, ściągałeś od Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: „Nie wiem”,
a ty napisałeś „ja też”.
Mam nadzieję, że spodobały się wam żarty. Polecam
kupić książkę 300 najśmieszniejszych dowcipów. 

Wybrała:
Gabriela Krasuska, kl. 4 a

Kaspian Nadia Przybyła
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Książki lubi chyba każdy
W tym artykule będzie mowa o książce, która z
pewnością się wam spodoba. Osobliwy dom pani
Peregrin autorstwa Ransoma Riggsa to opowieść o
Jasonie, który trafił do domu pani Peregrin, gdzie
zobaczył osobliwych, czyli takich ludzi, którzy mają
jakieś moce (np. moc powietrza, ziemi, ognia, wody).
Jason przeżywa wiele przygód i tragedii, jak śmierć
dziadka. Naprawdę to było wstrząsające, nawet dla
mnie. Mogę wam zdradzić, że w książce jest też zło,
które jest przerażające.
Wyobraźcie sobie człowieka, który w połowie ma ciało
potwora, co nie ma oczu, uszu a zamiast ust ma ręce
ośmiornicy i to w buzi. Śpicie i nagle coś nadchodzi,
wy się budzicie, nic nie widać, bo stwór jest
przezroczysty. Myślicie – „a może to wiatr”. Idziecie
spać, a coś znienacka dotyka was. Nie widać go i w
pewnym momencie macki z ust biorą wasze oczy,
jesteście bez oczu, a on je zjada, łeee!
Książkę można kupić w Empiku lub przez Allegro. Dla
mnie książka jest fantastyczna. Polecam!!!
Karolina Wolf, kl. 5 b

Kubek śmiechu – 2
1. – Co to jest szczyt chamstwa?
– Wystraszyć strusia na chodniku!
2. Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno
gości. Nagle mówi do mamy :
- Mamo wujek z ciocią idą!
- Nie mówi się wujek z ciocią tylko wujostwo.
Jasiu wygląda dalej.
- Mamo! Kuzyn z kuzynką idą!
- Jasiu nie mówi się kuzyn z kuzynką tylko
kuzynostwo!
Patrzy dalej i zauważył babcię oraz dziadka, i mówi
do mamy:
- Mamo dziadostwo idzie!
3. – Dlaczego się spóźniłeś?!
- Proszę pani, myłem zęby, ale obiecuję, że to już
więcej się nie powtórzy!
4. – Jasiu gdzie jest twoja praca domowa?!
- Pies ją zjadł!
- Myślisz, że ci uwierzę?!
- Przysięgam!!!
- No… Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś
wepchnąłem do pyska.
Źródło: onet.pl
Wyszukała:
Amelia Hajok, kl. 4 a

może żarcik? GK
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Uncharted
Uncharted: Drake's Fortune to przygodowa gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Wyprodukowana
została przez studio Naughty Dog. Główny bohater, czyli poszukiwacz przygód Nathan Drake, rusza w pełną
niebezpieczeństw wyprawę śladami swojego słynnego przodka sir Francisa Drake'a. Rozgrywka stanowi
połączenie elementów przygodowych i zręcznościowych. Nathan Drake to nie tylko byle jaki podróżnik, ale
prawdziwy łowca skarbów. Przykład? Proszę bardzo. Ryzykował życie tylko po to, aby zdobyć byle jaki niebieski
szafir, tak zwany kamień Ćintamani. Głupoty co nie? No właśnie że nie. ;P
Uncharted: Fortuna Drake’a
W Uncharted wcielamy się w postać Nathana Drake'a, potomka jednego z największych żeglarzy i podróżników
w historii Sir Francisa Drake’a. Wyprawa bohatera rozpoczyna się w chwili wydobycia z morza trumny Sir
Francisa, w której zamiast zwłok znajduje się pamiętnik, opisujący tajemniczą wyspę, skrywającą odpowiedzi na
dręczące ludzkość pytania. Rozgrywka łączy w sobie elementy przygodowe ze zręcznościowymi, opierając się
na eksploracji kolejnych miejsc. W niektórych miejscach są tak zwane znajdźki, za które np. odblokowuje się
nowe skórki. Są też te rzadsze znajdźki, tak zwane artefakty.
Uncharted 2: Pośród Złodziei
Nathan Drake jak zwykle wplątuje się w poważne tarapaty, tym razem z inicjatywy swojego znajomego
Harry’ego, który dodatkowo zapoznaje go z poszukiwaczką skarbów Chloe. Grupa śmiałków trafia na ślad
potężnego artefaktu, który może zmienić losy całego świata. Tajemniczy kamień jest również celem
bezwzględnych bandytów. Wspólnie z grupą starych przyjaciół powracają między innymi Sullivan i Elena.
Poznajemy też nowych bohaterów jak Tenzin. Zwiedzamy wiele egzotycznych miejsc jak np. Nepal czy Tybet i
Himalaje.
Uncharted 3: Oszustwo Drake’a
Tym razem głównym celem głównego bohatera jest odnalezienie miasta Ubar, znanego też jako Atlantyda
Pustyni. Metropolia kryje w sobie tajemnice, które w nieodpowiednich rękach mogą stanowić poważne
zagrożenie. Wiedział o tym Sir Francis Drake (słynny przodek Nathana, który kilkaset lat temu z nieznanych
przyczyn przestał badać słynne miejsce).
Uncharted 4: Kres Złodzieja
Akcja produkcji rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach ukazanych w Uncharted 3: Oszustwo Drake’a. Główny
bohater porzucił przygodowy styl życia i wiedzie spokojne życie z Eleną, jednak to przerywa mu jego brat, Sam,
którego główny bohater uznawał za zmarłego. Podczas przygody spotkamy starych znajomych (m.in. Sully’ego),
a na naszej drodze staje para innych poszukiwaczy skarbów - Rafe (przeciwieństwo Nathana) i Nadine
(właścicielka prywatnej organizacji wojskowej w Afryce Południowej).
Według mnie w tę grę każdy powinien zagrać i nie tylko dlatego, że ktoś tam szuka skarbów, że można się
czegoś nauczyć, że jest super grafika, że jest wspaniała fabuła i że uzyskała ona wiele nagród. Dla mnie gra
zasługuje na większą popularność niż teraz ma. Moja ocena gry to 10/10.
Letizia Goretzki, kl. 5 b

...BO GRAM
Nowości w Moviestarplanet
Moviestarplanet jest to gra komputerowa stworzona przez duńskiego producenta Calusa Jensena w 2009 r. W
grze głównie chodzi o zbieranie starcoins (monet), fame (poziomu popularności) i diamond (diamentów). Ale
można się też poprzez Moviestarplanet porozumiewać z dziećmi z całego świata.
Jest to moja ulubiona gra, bo często na nią wchodzę i  miałam nawet kilka razy VIP-a. Jeśli chcecie się
dowiedzieć więcej, zajrzyjcie do poprzednich gazetek. Ostatnio dodano nowy motyw na Boże Narodzenie, jak dla
mnie jest fajny, bo można zarobić dużo starcoins . Jest też dużo ładnych mikołajkowych strojów. Ponadto można
znaleźć świąteczny kalendarz, w którym codziennie możesz otwierać okienka. Najczęściej w kalendarzu
znajdują się ubrania lub meble do pokoju. Jednym słowem bardzo lubię grę Moviestarplanet. 

Anna Stańczak, kl. 4 a
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5 nocy u Freedy’ego
Ten artykuł poświęcę horrorowi Five Night at Freedy’s.
Chciałbym wspomnieć o historii animatroników.
W 1988 r. została otworzona restauracja „Freedy
Fazbers Pizza”. Były tam 4 animatroniki: Foxy, Chica,
Freedy i Bonnie, które umiały śpiewać, ale pewnej
nocy ktoś popsuł roboty i zostały wyrzucone na
zaplecze. Tak powstały toy animatroniki: Toy Foxy
(Mangle), Toy Chica, Toy Freedy, Toy Bonnie i Baloon
Boy.
Mangle został rozłączony na części, kiedy bawił się z
dziećmi. Były one bardzo szczęśliwe, chciały
zobaczyć, czy robot wytrzyma rozłożenie na cząstki,
ale nie wytrzymał.

Stare roboty stały się „Old” i siódmej nocy zaczęły
atakować nocnego stróża. Strażnik powiedział, że
będzie na dziennej zmianie i rano Foxy odgryzł mu płat
czołowy. Nocny stróż zeznał właścicielowi, że jakiś
robot go zaatakował.

„Freedy Fazbers Pizza” została zamknięta, a
wszystkie animatroniki zostały zniszczone i powstała
nowa pizzeria „Frezber Family Diner”. W tym
momencie powstał Springtrap, który spalił restaurację.
Pracownicy myśleli, że wszystkie roboty zostały
zniszczone, ale Springtrap przeżył. Ten robot miał
bardzo dobry pancerz.
Na bazie tej historii powstały gry z serii Five Night at
Freedy’s.
Jakub Stachowicz, kl. 4 a
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FNaF Sister Location

Miesiąc temu wyszła nowa wersja FNaF Sister
Location. Chciałbym wam napisać o tej grze.
Pojawiają się tu nowe animatroniki. Są to: Baby,
Balorra, Funtine Foxy i Funtine Freddy. Scot Cauton,
twórca gry, wcześniej udostępnił zwiastun.
W grze trzeba zbierać gwiazdki, które są ważne. Tak
naprawdę jest ich 3, a po przejściu Castom Night są 4.
Balorra – ten robot tańczy na scenie. Wygląda jak
baletnica (ilustracja poniżej).

Funtine Foxy jest podobny do Foxiego z 1 części. Stoi
koło Funtine Freddy.
Funtine Freddy jest podobna do Frediego z 1 części.
Potrafi ona śpiewać. W lewej ręce ma pacynkę.

Ostatni nowy animatronik to Baby. Jest to najmniejszy
robot na scenie.
Gra polega głównie na tym, że torturuje się głównych
bohaterów.
Uważam że ta część jest lepsza od pozostałych. 
Jakub Stachowicz, kl. 4 a

Sinister Location

SL

SL
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Co nieco o Slendermanie
Zapraszam was do przeczytania mojego artykułu o 
grze typu horror Slenderman. Jest to stwór, który
może istnieć nie tylko w fantazji, jednak nigdy nic nie
wiadomo. Czasami powstają plotki, np. że w Rosji
wspina po budynku się dziwny stwór lub że  jest na
jakimś dachu. Postać Slendermana przeszła do
legendy.
Slenderman ma macki i jest wysoki, więc udaje, że jest
drzewem i jak ktoś podejdzie blisko to zaatakuje.
Znana jest taka straszna historia, która mówi, że ta
postać jest najpierw przyjacielska dla dzieci, ale potem
teleportuje je  do lasu i zabija. Jego drugi atak też ma
miejsce w lesie. Na tej podstawie stworzono grę. 
Gra polega na tym, że jest się w lesie i trzeba zebrać
kartki Slendermana. Jak się znajdzie pierwszą kartkę,
to stwór cię goni. Jak się zbierze wszystkie kartki,
wygrywa się grę, ale ta postać nie daje tak łatwo
wygrać.
Są też inne części tej gry. Ja opisałem wam tę
najbardziej popularną ze wszystkich epizodów.

Jakub Stachowicz, kl. 4 a

Slenderman

Slenderman

Gra Howrse
Jak niektórzy zapewne wiedzą i jak się domyślacie,
Howrse jest to gra o koniach, w której należy się nimi
opiekować, karmić i dbać o nie. Są tam również
jednorożce, pegazy i boskie konie, które można
wygrać lub kupić za kupony, gdy płacimy sms–em
normalnymi pieniędzmi. To gra typu multiplayer, która
zdobyła sporą popularność u dzieci w wieku 8 – 12 i
dalej jest w modzie. 
Jest to świetna zabawa dla osób kochających konie.
Gram w nią i wiem, że jest warta uwagi i dlatego ją
polecam!!!

Amelia Hajok, kl. 4 a
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Minecraft
Napisze wam o znanej  grze Minecraft, która została
stworzona w 2009 r. Autor ulepsza ciągle grę, która
jest o klockach. Są różne mody, np. Angry Birds Mod.
Miesiąc temu wyszła nowa wersja 1.11. 

Jak tworzyli grę, niektóre prace nie wyszły, bo
pracownicy się sprzeciwili. Powstał Entiti303,
Herobrine i Nul. Główny bohater to Steve.

Herobrine – to postać, która ma wspominać zmarłego
brata Notcha. Został stworzony, żeby pomagać innym.
Popsuł się więc, pracownicy wykasowali go z gry.

Entiti303 – ta postać to gracz. Pracownik, który
pracował w firmie został z niej wyrzucony i teraz się
mści. Przez to nawiedza nas w grze.

Nul – to nieudany test gry, który stracił kontrolę i
nawiedza osoby w grze. 

Moby – są to np.: zombie, czyhacz i duch.

Biały Enderman – jest to błąd, który teraz jest w grze.
Istnieje legenda mówiąca o bitwie w Kresie między
czerwonym smokiem z armią białych a między
czarnym przywódcom. 

Jakub Stachowicz, kl. 4 a

Minecraft

Minecraft

Minecraft Minecraft
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...BO OGLĄDAM

Zapraszam do świata Luny
Serial Soy Luna został wyprodukowany w Hiszpanii i nagrany w trzech językach: hiszpańskim, francuskim,
polskim.

Przygoda Luny zaczęła się pewnego dnia, gdy do Cancun na wakacje przybyła pewna milionerka, zamieszkała w
domu, w którym pracowali rodzice Luny. Gdy spróbowała jedzenia, które gotuje mama Luny, od razu chciała, aby
Monica i jej rodzina przeprowadzili się do Buenos Aires. Początkowo rodzina Luny nie chciała się zgodzić, ale
gdy milionerka zaproponowała, że Luna będzie chodzić do jednej z 10 najlepszych szkół na świecie, zgodziła się!
I tym sposobem zaczęły się przygody Luny! 

Pasją głównej bohaterki, czyli Luny Valiente (Karol Sevilla) i większości postaci jest jazda na wrotkach! Główni
bohaterowie to Luna Valiente i Matteo Balance (Ruggero Pasquarelli), reszta bohaterów to: Monica, Migel, Rey,
Sharon, Ambar, Jazmin, Delfina, Nina, Simon, Ramiro, Jim, Jam, Nico, Pedro, Tamara, Gaston, Ana, Ricardo,
Tino, Cato, Amanda. Aktorów jest naprawdę mnóstwo!!! 

Serial jest zabawny, wesoły, są żarty, ale też poważne problemy bohaterów. Serial można zobaczyć od
poniedziałku do czwartku o godzinie 18:00, na kanale Disney Chanel. Serial jest naprawdę super!!!

Marta Pogrzeba, kl. 4 a
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Recenzja filmu Uczeń czarnoksiężnika
Reżyserem filmu Uczeń czarnoksiężnika jest Jon Turteltaub. Aktorem, który zagrał ucznia - Dava Stutlera – jest
Jay Baruchel.
Ten film opowiada historię chłopca, którego życie zmienia się całkowicie w ciągu paru dni za sprawą Balthazara
Blake’a czyli Nicolasa Cagea, który grał rolę czarnoksiężnika. Główny bohater zakochał się w Veronice (Monice
Bellucci), która uwięziona jest w „duchołapce”, czyli drewnianym pudełku. Razem z Veronicą, która jest dobrą i
piękną kobietą, uwięziona tam jest również zła wiedźma Morgana, która pragnie mieć cały świat dla siebie, a w jej
rolę wcieliła się Alice Krige.
To nie koniec problemów nastolatka, ponieważ jego nauczyciel miał kiedyś wspólnika Horvatha (Alfred Molina),
który kiedyś również kochał Veronicę. Lecz teraz również wspólnie z Morganą chce zawładnąć całym światem, a
do tego potrzebna mu jest „duchołapka”, którą w posiadaniu ma czarnoksiężnik.
Jak potoczą się losy czarnoksiężnika i ucznia? Sami się przekonajcie, zachęcam do oglądania filmu!!!
Amelia Hajok, kl. 4 a
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Serial Jessie 
Premiera serialu odbyła się 30.09.2011 r. na kanale Disney Chanel.
W wersji polskiej serialu głosu bohaterom użyczyli:
- Jessie – Ewa Prus
- Zuri – Matylda Kaczmarska
- Luke – Jan Rotowski
- Emma – Aleksandra Kowalicka
- Ravi – Franciszek Dzidziuch
- Bertram – Michał Piela
- Tony – Michał Podsiadło
- Christina Ross – Izabella  Bukowska–Chądzyńska
Film opowiada o życiu 6-osobowej rodziny. Mieszkają w bloku, w Stanach Zjednoczonych. Jessi to tak naprawdę
przybrana ciocia, ale czwórka wspaniałych dzieciaczków i tak ją lubi. Bohaterka znalazła sobie pracę po bardzo
długim czasie.
Ten film jest bardzo fajny! Jak byłam mniejsza to był mój ulubiony serial! Naprawdę polecam tym, którzy tego nie
oglądali! Super!
Zuzanna Widuch, kl. 4 a
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Cry Baby, Melanie Martinez
Od jakiegoś czasu wiedziałam o tym, że gdzieś na świecie istnieje dziewczyna o dwukolorowych włosach,
tworząca muzykę i robiąca furorę wśród młodzieży, ale jakoś nie ciągnęło mnie, aby dokładnie sprawdzić, kto to
taki i jak brzmi jej twórczość. Moja facebookowa tablica ciągle dudniła „Melanie Martinez to, Melanie Martinez
tamto”. Aż wreszcie pod koniec czerwca postanowiłam wpisać w wyszukiwarkę jej imię i samodzielnie
przekonać się, o co w tym wszystkim chodzi. 

Mianowicie Melanie Martinez stała się rozpoznawalna dzięki swojemu udziałowi w amerykańskim „The Voice”.
Ludzie zakochali się w jej wersji piosenki Toxic, którą oryginalnie śpiewa Britney Spears. W 2014 r. debiutantka
wydała swój pierwszy teledysk do Dollhouse, który genialnie oddaje to, o co chodzi w tekście jak i jego nastrój.
Przy okazji dodam, że Melanie sama reżyseruje swoje teledyski, co jest godne podziwu, jak na tak młodą osobę.
W 2015 r. światło dzienne ujrzał jej debiutancki album Cry Baby. Co jest w nim wyjątkowe? Krążek jest
tematyczny, wszystkie piosenki w odpowiedniej kolejności opowiadają historię „Beksy” (tak brzmi spolszczony
tytuł płyty), która jest naprawdę ciekawa, inspirująca z naciskiem na zaskakująca. Zaczyna się od samych
narodzin bohaterki, która – dorastając - przeżywa wiele tragedii, zostaje nawet porwana, ale spokojnie… Znajdzie
się kilka kawałków, pokazujących te dobre chwile.

Ogólnie cała twórczość dziewczyny wydaje się być strasznie dziecinna (i w sumie taka po części jest). Tytuły
niektórych piosenek mówią same za siebie, np. Kubek niekapek czy Pluszowy miś. Jednakże znaczenie i
przesłanie jej tekstów są strasznie mroczne i głębokie. To naprawdę talent, aby połączyć infantylność i
psychopatyczność razem tak, by stworzyły coś niesamowicie genialnego. Do tego barwa głosu Martinez jest
delikatna, ale jednocześnie mocna. To jedna z tych artystek, u których wraz ze wspaniałym głosem, usłyszymy
emocje, płynące z piosenek. Osobiście uwielbiam ten klimat.

Moimi ulubienicami są utwory Pity Party (z którym strasznie się utożsamiam), Cake, Soap oraz Tag You’re it. Nie
ma takiej piosenki, która by mi się nie spodobała. Po 4 miesiącach ciągłego słuchania na razie nie mam dość i
mam nadzieję, że w najbliższym czasie mi się nie znudzi. Do tego zapowiedziany jest już kolejny album, więc
mam na co czekać. Na koniec tylko dodam, że serdecznie polecam, aby posłuchać artystki. Nie pożałujecie. W
tej płycie jest po prostu coś magicznego.

Wiktoria Szadkowska, kl. III a gim.

dobra nuta
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Burak Yeter z bliska
Piosenkarz Burak Yeter urodził się w Turcji, w mieście
Trabzon, 5 maja 1982 (obecnie ma 34 lata). Yeter
zaczął grać na gitarze i pianinie w 1999 r. Kiedy grał na
pianinie, to mniej grał na fortepianie. Występował w
zespole „Tadbikat”, który sam założył. W wieku 22 lat
Yeter został pierwszym DJ-em na MTV&Burn DJ
Canekst Zoon. Wyprodukował i zaaranżował remiksy
dzieł znanych artystów: Alice Keys, Skyleara Grey’a,
Jamesa Browna itp. Na swoim koncie ma album DJ.
Kiedy miał 25 lat, stworzył nowy album Chill Out. Burak
zdobył 2. miejsce w 2004 r. w konkursie Miller Mistra
DJ Cantest. Moje ulubione piosenki artysty to Tuesday
i Happy.  

Opracowała:
Karolina Wolf, kl. 5 b

Dobre nuty na długie wieczory
1. La Roux - Bulletproof (Gamper & Dadoni Remix)
2. Craig David - One More Time
3. NITEMAYOR - Vampire
4. Fleur East - Sax
5. Calvin Harris ft. Rihanna - This Is What You Came
For
6. CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks
Animation's "Trolls")
7. Ariana Grande - Dangerous Woman
8. Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign
9. Nicki Minaj - Super Bass
10. Justin Bieber - Sorry
11. Jennifer Lopez - Ain't Your Mama
12. Twenty One Pilots - Stressed Out
13. Justin Biber - What Do You Mean
14. ZAYN - PILLOWTALK
15. Melanie Martinez - Bittersweet Tragedy (Solstis
Remix)

Poleca:
Letizia Goretzki, kl. 5 b

Melanie Martinez
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