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Liście robią się
kolorowe i spadają
z drzew.
Kasztany, żołędzie
i jarzębina
dojrzewają.  A co
robić, gdy na
dworze plucha?
Oczywiście
można grać na
komputerze. Ale
czy to najlepszy
pomysł na
spędzanie
wolnego czasu?
Przecież można
zagrać w grę
planszową,
namalować

coś, czy
wyczarować 
ozdoby z darów
jesieni. Można
zrobić pięknie
wyglądające, ale
łatwe róże z liści.
Aby je wykonać,
wystarczy zgiąć
liść, zawinąć go,
związać
końcówkę gumką i
już! Nasz kwiatek
jest gotowy. A gdy
na dworze jest
ładna pogoda
można wyjść i
pobiegać czy
poskakać na

skakance.
Możemy pojechać
z przyjaciółmi na
rower, po drodze
zrobić krótką
przerwę na piknik
na przykład w
parku. Przecież
sport to samo
zdrowie i to w
dodatku na
dworze. Jesień
jest porą roku,
podczas której
wiele ludzi chodzi
przygnębionych i
zmęczonych.
Może to przez
pogodę? Zwykle

niebo jest
zachmurzone i
ciemne. Wszyscy
noszą płaszcze i
ubrania w
ciemnych
kolorach. Może
czas to zmienić?
Chodźmy w
kolorowych
strojach. Przecież
kolory wpływają na
nasze uczucia i
samopoczucie.
Nie mówię, że od
razu mamy się
udać do sklepu i
zrobić roczne
zakupy! W tym

sezonie bardzo
modne są
naszywki.
Wystarczy
przyszyć lub
nakleić jakiś
kolorowy wzorek
na nasze ubranie i
wygląda ono
zupełnie inaczej.
Jesień jest moją
ulubioną porą roku
i pomimo że
pogoda czasem
płata figle, to
przecież nie trzeba
być od niej
zależnym.

Wiktoria Janiel

Lato się skończyło, wróciliśmy do szkoły. Zaczęły się deszczowe dni. Słońce chowa się za chmury, a dni
szybciej się kończą. Rozpoczęła się jesień. To były złe strony tej pory roku, ale oczywiście są też dobre!

Wszystko o jesieni

Instrukcja wykonania jesiennych kwiatów :)

W tym numerze:
Czwartoklasiści i ich
codzienność (str. 2)

Kochane pupile to również
obowiązek (str. 2)

Odkryj magiczne Koszyce! (str.
3-4)

Wady i zalety "The Sims3" i "The
Sims4" (str. 4)

Wiktoria Janiel
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Było strasznie
monotonnie! Na
obiedzie pani
nas pilnowała,
żebyśmy zjedli
wszystko do
końca.
Zabraniała nam
jeść keczupu i
soli, bo są
niezdrowe.
Czekaliśmy, aż
ostatnia osoba
zje, a w tym
czasie
turlaliśmy do
siebie
pomarańcze lub
jabłka, a potem
dostawaliśmy
uwagi. Pewnego
razu to się
zmieniło!

Czwartego
września nastał
ten cudowny
moment! Tak,
rozpoczęcie
roku szkolnego.
Poszliśmy do
czwartej klasy.
Teraz na każdej
lekcji chodzimy
do innej klasy i
każdego
przedmiotu uczy
nas inny
nauczyciel.
Naszą
wychowawczynią
stała się pani
Sylwia! Teraz
nie musimy jeść
całego obiadu!
Możemy
przynosić
telefony,

a po lekcjach
możemy iść do
sklepiku lub na
górkę. Są
szczęśliwe
numerki, kropki i
minusy do
wykorzystania,
za 3 plusy
będzie 5 i
można dostać
czerwony
pasek. Czwarta
klasa jest super,
ale trzecią
zawsze
będziemy miło
wspominać!

Paula Pyda i
Julia Konieczna 

Jeszcze trzy miesiące temu siedziałyśmy cały czas
w tej samej ławce z tą samą osobą, w tej samej sali,
ciągle na tych samych lekcjach. 

Żegnaj trzecia klaso!

Zadowoleni czwartoklasiści

Nazywam się
Pola i mam
małego kotka.
Mam dwie
koleżanki:
Amelkę, która
ma 4 papugi
oraz Monikę,
która ma psa.
Teraz opowiem
wam o moim
kocie.  Na
początku było
trudno, bo gdy
poczuł miękki
dywan w moim
pokoju,
przypominało
mu to kuwetę i
załatwiał się na
nim. Po krótkim
czasie się
oduczył. Teraz
opowiem Wam
trochę o
papugach.
Sprzątanie po
papugach jest
trudnym

zadaniem,
ponieważ co
kilkanaście dni
należy
wymieniać
bardzo brudny
podkład. Jako
podkład używa
się ręcznika
papierowego
oraz dużego
worka, aby
wyrzucić
śmieci. To tyle
na temat
papużek. Teraz
czas na psy. Z
psami jest
najłatwiej,
ponieważ
załatwiają swoje
potrzeby na
dworze.
Wystarczy
zebrać odchody
do woreczka i
wyrzucić do
specjalnego
pojemnika.

Może sprzątanie
po zwierzętach
nie jest
przyjemne, ale
warto
wykonywać ten
obowiązek dla
czystości i
zdrowia
naszych
kochanych
pupili.

Pola Broniecka,
Amelia Ekiert i
Monika Żołud 

Kociaki i psiaki to nasze kochane zwierzęta, lecz
sprzątanie po nich nie jest przyjemne.

Sprzątanie po zwierzętach
domowych

Słodki obowiązek :)

SW

Ania Spalińska
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Na Dolnym
Śląsku miasto to
nie jest do
końca znane;
ludzie kojarzą je
z hutami i
wielkim
romskim
osiedlem na
obrzeżach.
Dolnoślązacy
nieczęsto
odwiedzają
Koszyce także
dlatego, że z
naszego regionu
jest bardzo
daleko - około
800 kilometrów.
Jednak nie
warto pomijać
tego
wspaniałego
miasta ze
względu na
skojarzenia z
nim czy
odległość, bo
magia tej
miejscowości
wynagradza trud
podróży.
Najważniejszym
punktem
Koszyc jest
rynek o
wrzecionowatym
kształcie,
ciągnący się
wzdłuż ulicy
Hlavnej. Idąc
przez to miejsce
będziemy
podziwiać
barwne,
zdobione
ornamentami
kamienice.

Co ciekawe, z
okazji miana
Europejskiej
Stolicy Kultury
2013
odremontowano
wiele budynków,
których w
samym sercu
miasta jest 460!
Nasz wzrok
przyciągnie
również
majestatyczna
katedra świętej
Elżbiety.
Zbudowana w
okresie gotyku,
posiada
interesujące
elementy
ozdobne i
piękną kopułę
najwyższej
wieży.
Wewnątrz
również wygląda
imponująco.
W okolicach
katedry
zobaczymy też
kaplicę świętego
Michała. Jest
znacznie
mniejsza od
wyniosłego
kościoła.
Niestety,
zabytek jest
często
zamknięty;
podczas mojego
pobytu nie
można było
wejść do
środka.
Kolejnym
budynkiem

należącym do
katedry jest
stara, drewniana
dzwonnica,
nieco zakryta
przez drzewa.
Obecnie nie
pełni już swojej
roli, a podziwiać
ją możemy tylko
z zewnątrz.
Przy ulicy
Hlavnej
zobaczymy
także fontannę,
która w ciągu
dnia "tańczy" w
rytm klasycznej
muzyki, a w
nocy dodatkowo
jest
podświetlana,
tworząc
niesamowity
pokaz. Właśnie
ten punkt jest
najbardziej
kojarzony z
Koszycami.
Nieco dalej
zauważymy
budynek
narodowego
teatru, bogato
zdobiony
różnymi
rzeźbami,
ornamentami
czy gzymsami.
Wewnątrz
dominuje
czerwień i złoto.
Obiekt ten
można zwiedzić
z
przewodnikiem.
(cd. str. 4.)

Drugie największe słowackie miasto, położone na wschodzie kraju niedaleko ukraińskiej granicy. Słynie z
magicznego klimatu, wąskich uliczek przecinających starówkę, zapachu tradycyjnych potraw, a - według
dorosłych - z pysznego wina pochodzącego wprost z koszyckich winnic.

Magiczne Koszyce 

Koszycka fontanna szeleści inaczej.

Malutkie uliczki tworzą wspaniały klimat.

Nocne zwiedzanie to świetny pomysł!

MK

MK

MK
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(cd. ze str. 3.)
Spacerując po
rynku
napotkamy
także kościół w
stylu romańskim
oraz inny,
wzorowany na
rzymskim Il
Gesu.
Zagłębiając się
w starówkę,
trafimy też na
wąskie uliczki,
po których
spacer to czysta
przyjemność.
Klimatu dodają
też zapachy
uciekające z
pieców w
domowych
piekarniach,
dźwięki
wydawane
przez szewców,
którzy
naprawiają buty,
a także barwy
wielu kwiatów.
Klucząc w
okolicach
centrum,

dojdziemy w
końcu do parku
miejskiego, w
którym można
odpocząć,
posłuchać
ptaków i
zrelaksować
się. Warto też
zobaczyć
kolejną
fontannę, która
szczególnie w
czasie zachodu
słońca wygląda
przepięknie.
Dzieci mogą
bawić się na
dużym placu
zabaw, a
rodzice na
pewno chętnie
poleżą na kocu
na trawie.
Na koniec
wycieczki
ciekawym
punktem jest
wieża widokowa
na wzgórzu
Hradova. Z niej
można
podziwiać

malownicze
widoki zielonej
kotliny, na
zboczach
wzgórz rosnące
winogrona, a
także same
Koszyce, które
są bardzo
rozległe i w
dużej części
położone są
przy lasach.
Przy okazji
zaliczamy
spacer przez las
właśnie do
punktu
widokowego. Po
drodze
spotkamy
niekiedy dzikie
zwierzęta czy
jeszcze młode
drzewka.
Koszyce to
naprawdę
piękne miasto.
Warto je
odwiedzić.

Miłosz
Kaczmarek

The Sims 3
zostało oficjalnie
wydane 2
czerwca 2009
roku, a do Polski
trafiło kilka dni
później. Do gry
wydano 11
dodatków i 9
pakietów
akcesoriów.
The Sims 4
zostało wydane
we wrześniu
2014 roku.
Dodatki,
akcesoria i
pakiety
rozgrywki wciąż
są
produkowane.
Prawdopodobnie
piąta odsłona
gry powstanie w
roku 2019.
Jednakże ludzie
wciąż spierają
się ze sobą i
kłócą się, która
gra jest lepsza.
Oczywiście
zarówno 3 jak i
4 mają swoje
wady i zalety:
Oto zalety TS3:
- dużo dodatków
i akcesoriów,
- wygodna
rozgrywka,

- duże miasta
oraz możliwość
tworzenia i
pobierania ich,
- narzędzie
Stwórz Styl,
- nieskończona
ilość gier,
- możliwość
wybrania
ulubionego
koloru, muzyki,
jedzenia i znaku
zodiaku Sima.
Zalet jest dosyć
dużo. A oto
wady:
- długie ekrany
wczytywania
(na szczęście
jest ich dość
niewiele),
- przeciętna
grafika,
- glitche.
Oto zalety
„Czwórki”:
- nieco lepsza
grafika,
- krótkie ekrany
ładowania
(niestety jest ich
o wiele więcej
niż w 3),
- puste miasto
Newcrest -
możemy je
zbudować od
podstaw,

- ładne miasta z
dodatków,
- możliwość
ubrania Sima w
strój postaci z
filmu bez
żadnych
dodatków.
Wad jest więcej
niż w 3:
- małe miasta,
- brak narzędzia
Stwórz Styl,
- glitche,
- niewygodne
tworzenie nowej
gry (do pewnego
czasu).
Podsumowując:
nasza ocena dla
„Trójki” to 8/10,
a dla „Czwórki”
6,5/10. Dla
„Czwórki” ocena
ta jest
tymczasowa
(kiedy piszemy
ten artykuł jest 5
października
2017), bo gra
wciąż rozwija
się w dobrym
kierunku. Na
stan dzisiejszy
lepiej wybrać
trzecią część.

Ryszard Sieja i
Łukasz Zabłotny

The Sims 3 i The Sims 4 to dwie najnowsze gry z
serii The Sims. Choć od wydania trzeciej części
minęło dobre 8 lat, to wciąż jest dobra gra. 

TS3 czy TS4? 

Kolorowe kamienice dodają miastu uroku
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