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Piknik w Krainie Czarów

Maj to miesiąc majówek i pikników. W naszym gimnazjum co roku w tym miesiącu urządzamy baśniowe majówki.
Tym razem postanowiliśmy przenieść się do Krainy Czarów C.S.Levisa. Zaproszonych gości (przyszłych uczniów

naszej szkoły) witały postacie z książki "Alicja w krainie czarów". Nasi uczniowie godnie paradowali w swoich
przebraniach    i wspaniale prezentowali naszą szkołę. Nie zabrakło wspólnej zabawy, popisów artystycznych oraz

degustacji ciast. Wszyscy świetnie się bawili. Miło nam było, że do tej imprezy włączyli się także nasi rodzice.
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112 urodziny Bilba
Bagginsa

18 maja 2017r. odbyła się z dawna oczekiwana
uroczystość. Świętowaliśmy 112 rocznicę urodzin
Bilba Bagginsa. Sala 203 zamieniła się w norkę
hobbita, a na pięknie udekorowanych stołach
pojawił się wspaniały tort i mnóstwo hobbickich
przysmaków. Na ten dzień nasz solenizant
zaprosił wielu przyjaciół i każdego obdarował
prezentem. Większość zaproszonych gości
przebrała się za postaci z książki J.R.R.Tolkiena.

Bilbo jak co roku wygłosił wspaniałe
przemówienie, po czym wcale nie zniknął, ale
zaprosił wszystkich do wspólnej biesiady. Po
obfitym i smacznym posiłku odbyły się dwa
konkursy szkolne, związane z lekturą „Hobbit –
czyli tam i z powrotem”.
Jako pierwszy odbył się konkurs czytelniczy.
Zawodnicy musieli wykazać się znajomością
treści książki, mapy Śródziemia i zagadek.
Zwycięzcami zostali:

1.  Oliwia Konieczniak Ic
2.  Agnieszka Klimek Id
3.  Hania Ditmer IIIb

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Czytelniczego

Następnie ochotnicy – przedstawiciele wszystkich
klas pisali dyktando (fragment utworu literackiego
„Hobbit”). Największą trudnością w dyktandzie
była interpunkcja i nazwy własne. Zwycięzcami
zostali:

1.  Jakub Pantak Id
2.  Olga Grzebieluch Ic
3.  Daniel Czapla Ic

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Ortograficznego

Bilbo Bagins
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SPIS TREŚCI:
1. Piknik w Krainie Czarów
2. 112 urodziny Bilba
3. Agnieszka rekomenduje
  Szymon poleca
4. Wydarzyło się

Projekt bardzo nam się podobał, wszystko było
wspaniałe i dlatego w przyszłym roku szkolnym
znów się spotkamy na 113 już urodzinach Bilba.

Konrad Czech

A.S.

A.S.
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Agnieszka rekomenduje

“Lordowie Sithów”
Polecam wam gorąco książkę autorstwa Paula S. Kemp’a pt. “Lordowie
Sithów”. Jest moim zdaniem jedną z lepszych książek z nowej serii
Gwiezdnych Wojen.
Już na pierwszy rzut oka można spostrzec, że ma bardzo estetyczną i
ciekawą okładkę. Widnieje na niej Darth Vader ze swym świetlnym
mieczem. Jest to jak do tej pory jedyna książka z Uniwersum, której akcja
dzieje się po zakończeniu epizodu III pt. “Zemsta Sithów”, a przed “Nową
Nadzieją” - epizodem IV.
Książki napisane na podstawie wizji autora po obejrzeniu gwiezdnej sagi,
zaliczane są do tych samych gatunków co filmy. Jest to więc dzieło o
tematyce przygodowej, fantasty i science fiction.
Akcja powieści dzieje się niedługo po ogłoszeniu się przez Sheeva
Palpatine’a Imperatorem oraz zmianie ustroju Republiki Galaktycznej z
demokratycznego na totalitarny.
Stolica nowo utworzonego Imperium Galaktycznego - Coruscant - musiała
podporządkować się Imperatorowi i jego działaniom. Jednak na bardziej
odległych planetach nie było to takie łatwe, czego przykładem jest rodowita
planeta Twi'leków. Tubylcy nie ucieszyli się na wieść o utworzeniu Imperium,
dlatego z czasem powstała tam organizacja Ruchu Wolnego Ryloth, z którą
nieudolnie zmagali się tutejsi gubernatorzy. Mało efektywne działania
nierozsądnego Belkora Draya i leniwej moff Delian Mors doprowadziły do
osobistej interwencji siejącego grozę Dartha Vadera i jego mistrza, jedynego
wszechwładcy Imperium.
Polecam przed przeczytaniem książki zapoznać się z filmami gwiezdnej
sagi, wtedy na pewno fabuła będzie bardziej zrozumiała. Na przykład w
książce występuje nazwisko znane fanom serialu telewizyjnego “Rebelianci”
- Syndulla. Można zatem doskonale bawić się przy tym w Sherlocka
Holmesa. Gorąco, niczym z pustynnego Tatooine, zapraszam do lektury!

Agnieszka Klimek Life is Strange
Life is Strange jest rodzajem gry interaktywnej. Każdy gracz podejmuje
decyzje dotyczące ruchów w grze, co ma swoje konsekwencje. Jest to gra
przygodowa, podczas  której wcielamy się w główną bohaterkę Maxine
Caulfield. Dziewczyna to świeżo upieczona studentka. Bohaterka jest
nieśmiała i bardzo spokojna. Interesuje się fotografią, w czym dobrze sobie
radzi. Całe życie wywraca się jej do góry nogami, gdy odkrywa w sobie moc
manipulacji czasem. Maxi postanawia wraz ze swoją najlepszą koleżanką
rozwiązać tajemniczą zagadkę zniknięcia jednej z uczennic ze szkoły.
Odkryte przez nią moce, przynoszą różne konsekwencje. Choć intencje
dziewczyny są dobre, to mogą spowodować w późnejszym czasie
katastorofę.
Do plusów tej gry zaliczyłbym świetnie dopracowaną fabułę oraz wspaniałą
grafikę i dźwięk. Również imponujące są emocje, których doświadczamy
podczas gry. Bardzo podoba mi się możliwość wyboru decyzji, które mają
wpływ na zakończenie historii. Choć gram w tę grę już długo, jeszcze nie
znalazłem w niej żadnych wad.
Gra jest naprawdę warta uwagi i dlatego polecam ją wszystkim.

Szymon Cisowski

Szymon poleca

A.S.

Agnieszka Klimek

Szymon Cisowski

A.S.
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W Y D A R Z Y Ł O    S I Ę

Szkolny Konkurs Czytelniczy Szkolny Konkurs Ortograficzny

Dzień Niezapominajki w G1

Piknik w Krainie Czarów Herbata u Kapelusznika

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego

A.S. A.S.

A.S.

A.S. A.S.

A.S.
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