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Witajcie po wakacjach 
Młodzi Reporterzy znów w akcji

Nasze Kółko
Małego
Dziennikarza
znowu działa. 
W tym roku
szkolnym
wprowadziliśmy
kilka zmian.

Zamierzamy
tworzyć gazetkę w
większej części o
tym, co nas
interesuje.
Podzieliliśmy się
na sekcje
tematyczne

i w każdym
numerze
będziemy
prowadzić
określone bloki. W
dalszym ciągu nad
naszą pracą
czuwa

prowadząca kółko
p. Agnieszka
Kwiręg. 
Natomiast
inspiracji szukamy
dosłownie
wszędzie. 

A.K. A.K.
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NOWINKI TECHNOLOGICZNE
LATAJĄCE  POJAZDY

Drony niczym z „Gwiezdnych Wojen”

Wiele osób wyobraża sobie przyszłość z latającymi pojazdami, z wielkimi budynkami i innymi gadżetami. To pierwsze może niedługo się spełnić.

Słynna rosyjska firma ,,Kałasznikow” zaprezentowała swój prototyp latającego motocyklu. Chodź na razie
wygląda na wielkiego drona, to może bez problemu unieść jedną osobę. Firma zaprezentowała nawet krótki filmik
ukazujący ten oto pojazd http://www.geekweek.pl/aktualnosci/31279/kalasznikow-ujawnil-swoj-latajacy-
motocykl

Miłosz

W ostatnich latach byliśmy świadkami gwałtownego rozwoju dronów - niewielkie,
bezzałogowe maszyny latające przestały być zabawkami , a stały się czymś dużo
więcej. Dziś są tak zaawansowane że można z nich tworzyć
pojazdy na na przykład widziane w pierwszym z epizodów "Gwiezdnych Wojen"
Miłosz

Najciekawsze premiery gier w listopadzie

Need for
Speed:
Payback

Kolejna gra z
cyklu „Need for
speed”. 
W grze
śledzimy losy
trójki
bohaterów,
którzy szukają
zemsty za
zdradę swojej
byłej

wspólniczki.
Akcja toczy się
w mieście
Fortune Valley.
Gra pozwala
nam na
modyfikowanie
pojazdu.
Każdy z
bohaterów ma
inne zdolności.
Premiera: 
10 listopada
Star Wars:
Battlefront II

Kolejna
odsłona serii
Battlefront.
Tytuł posiada
Kampanie oraz
tryb
wieloosobowy.
W kampanii
wcielimy się w
bohaterkę Iden
Versio.
Wydarzenia
osadzone są
po zniszczeniu
drugiej
„Gwiazdy
Śmierci”

(polecam,
grałem)
Premiera: 
17 listopada

LEGO Marvel
Super Heroes
2
Kontynuacja
LEGO Marvel
Super Heroes.
Zadaniem
gracza

jest
rozprawienie
się z
podróżującym
w czasie
Kangem,
zdobywcą
siejącym
zamieszanie w
różnych
epokach.
Gracz ma do
dyspozycji
pięćdziesiąt
postaci. W
grze możemy

grać w
multiplayer na
maksymalnie
 4 graczy.

Poleca Kamil
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Jesienna ModaJESIENNA MODA

W tym roku przychodzimy do Was z nowymi trendami mody jesiennej 2017/2018
Modelka była ubrana w szarą bluzę do kolan z kapturem. Do tego był dobrany modny w tym
sezonie worek oraz przepiękna haftowana chusta i miętowe buty, które doskonale pasują do
worka. Cała stylizacja była przygotowywana na świeżym powietrzu

A>K>

A.K.
A.K. A.K.
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Kosmos

W naszym układzie jest bardzo dużo ciekawych miejsc, które już odwiedziliśmy.

Np.: Pierwsza wizyta na księżycu - misja Apollo 11. Lądowanie nastąpiło 20 lipca 1969 roku
o godzinie 20:17.
Jeden z astronautów rzekł wtedy ''To mały krok dla człowieka ale wielki dla całej ludzkości”.
Inne miejsce tego typu odwiedzone przez ludzi to Mars. Ponoć na Marsie odkryto formy
życia, czyli bakterie.
Za kilka lat ludzie polecą na Marsa żeby tam mieszkać.

Adam

A.K> A.K.A.K. A.K
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WSPOMINAMY PREMIERY WRZEŚNIA 2017

FIFA 18
28 września odbyła się premiera długo wyczekiwanej przez graczy gry FIFA 18. Gra stworzona 
Frost bite 4. Nie będzie się dużo różnić od poprzednich części. Na okładce pojawi się Cristiano Ronaldo.
Battlefield 1: W imię Cara
5 września wyjszedł dodatek do gry „Battlefield 1” o tytule „W imię Cara”. Dodatek zawiera mapy: Carycyn,Rzeka
Wołga,Przełęcz Łupkowska,Albion,Galicja i twierdza Brusiłowa. Oprócz map dodano
także bronie np.Perino Model 1908 oraz pojazdy takie jak : bombowiec Ilja Muromiec, samochód pancerny
Garford-Putiłow oraz okręt desantowy Y-Lighter.
Project CARS 2
Project CARS 2 to kontynuacja gry wyścigowej z 2015 roku. Za produkcję odpowiada studio: „Slightly Mad”. Do
gry zostały dodane między innymi tryb współpracy w kampanii,większe trasy oraz większy garaż.Premiera
odbyła się 22 września.
Źródło:http://www.gry-online.pl

A.K. A.K.

Sport
news

Jesienne Igrzyska Szkół
Wiejskich

Jeden z jesiennych meczów wzbudził moje
zainteresowanie. Mowa o meczu Paris Saint
– Germain Bayern Monachium.
Dla kibiców Paris Saint - Germain oprócz
wysokiej wygranej nad Bayernem
Monachium (3:0 ) równie istotny był fakt, że
Edinson Cavani i Neymar wspólnie
świętowali strzelone gole. To strona na której
jest wszystko napisane związane z meczem
Paris Saint – Germain Bayern Monachium .
Oto link do tej strony:
https://www.meczyki.pl/skroty/79897/psg_bayern_monachium_20.html

Jesienią w Pyszącej odbyły się Igrzyska
Szkół Wiejskich. W naszej gminie jest 6
szkół wiejskich. Szkoła z Zbrudzewa
wygrała, a szkoła z Bodzyniewa zajęła 3
miejsce - to nasza szkoła najtrudniej grało
się nam z Nochowem ale wygraliśmy 1-0.
GRATULUJEMY !!!
Cieszymy się też, że w końcu przestała na
nas ciążyć klątwa 4 miejsca. Kto stawał
kiedyś na podium doskonale wie, jak wtedy
czuje się sportowiec. Oby tak dalej.

Oli

A.K. A.K.

https://www.meczyki.pl/skroty/79897/psg_bayern_monachium_20.html

