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Już jest! Pierwszy numer naszej gazetki!

W tym numerze znajdziesz sposoby na
miłe spędzenie jesiennych wieczorów.
Dowiesz się jak nie zachowywać się na
cmentarzu. Poznasz kilka ciekawostek
na temat Halloween, a także pokażemy

Ci nasze pomysły na stylizacje i
makijaże! 
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Witaj!
Skoro to czytasz, sądzimy, że wpadłeś z ciekawości zobaczyć co to w
ogóle jest, prawda? Pozwól, że Cię wprowadzimy.
Nasza redakcja składa się z kilku bardzo zaangażowanych i ambitnych
dziewczyn. Chciałyśmy robić coś, co nas cieszy i właśnie czytasz owoc
tej pracy. Każda z nas interesuje się czymś innym i chcemy to dobrze
wykorzystać. W tym numerze przeczytasz o rzeczach, które mogą Ci się
przydać na jesień i nie tylko. Następne numery planujemy wydawać co
miesiąc. Mamy głowy pełne pomysłów i jesteśmy pełne nadziei, że
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy Cię do przeczytania
obecnego i przyszłych naszych numerów. Mamy nadzieję, że zostaniesz
z nami na dłużej. Miłego czytania!

Redaktor naczelny
Karolina Stachoń
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Znudziły ci się twoje ulubione piosenki? Zajrzyj do naszej playlisty,
może coś wpadnie ci w ucho!

1. Back to you - Louis Tomlinson, Bebe Rexha
2. Good old days -  Ke$ha, Maclemore
3. 1-800-273-6255 - Logic, Alessia Cara, Khalid
4. The last of the road one - Fall out boy
5. Rich love - One Republic, Seeh
6. Meant to be - Bebe Rexha, Florida Georgia
Line
7. Ready to Chnge - Kodaline
8. Love someone - Miley Cyrus
9. Only Forever - Demi Lovato
10. Die For You - The Weeknd
11. New Rules - Dua Lipa
12. Single - The Neighbourhood
13. Revival - Selena Gomzez
14. Feel It Still - Portugal. The Man
15. More Than Friends - James Hype, Kelli-
Leigh
16. Dusk Till Dawn - Zayn, Sia
17. Mayores - Becky G
18. How Long - Charlie Puth
19. Walk On Water - Thirty Seconds To Mars
20. What About Us - Pink
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Jesienny look? Czemu nie, zobaczcie jaką propozycję stylizacji
przygotowałam w tym numerze.

Płaszcz- Green House
Plecak- Fjallraven Kanken
Koszulka- Stradivarius
Pasek- No name
Spodnie- Stradivarius
Skarpetki- Pull&Bear
Buty- Vans Old Skool

. .
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       CO BĘDZIE MODNE W TYM SEZONIE?- JESIEŃ/ZIMA 2017/18

Krata- trend, który od dłuższego czasu
króluje na wybiegach. Wzór tak bardzo
klasyczny, że trudno wyglądać w nim źle.
Pojawiała się ona na różnych częściach
garderoby, od spódnic i spodni, po marynarki
i płaszcze.

Sztuczne futra- coś co zawsze wyglądało
dobrze, pomimo tego, że kilka lat temu nie
były aż tak bardzo popularne. Od jakiegoś
czasu można je znaleźć w dosłownie każdej
sieciówce. Jeżeli będziecie szukali futra w
jakimś neutralnym kolorze, polecam czarne
lub beżowe, natomiast jeśli chcecie zaszaleć
postawcie na butelkową zieleń, róż czy
burgund.

Kolor czerwony- Bum tego sezonu. W okresie
jesień/zima będzie on bardzo widoczny. Na
pokazach pojawił się on w przeróżnej postaci,
od marynarek po sukienki i płaszcze. Możemy
go przyfitować z wyżej wymienioną kratą,
jeansem (również dość popularnym w tym
sezonie) albo ze sztruksem.

.

.

internet

internet



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 1 10/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHusky Szesnastki

Top 10 seriali idealnych na jesienne wieczory 

3. How to get away with a murder (sposób na morderstwo) - studenci wybitnej
prawniczki Annalise wylatują się w morderstwo, które zmienia drastycznie ich
życia. Jak długo będą w stanie je ukrywać? Czy istnieje zbrodnia idealna?

4. Bates Motel - Serial rozpoczyna się w Arizonie śmiercią męża Normy. Po
tym wydarzeniu Norma odkupuje motel położony w nadmorskiej
miejscowości White Pine Bay w stanie Oregon, gdzie zamierza rozpocząć z
synem nowe życie. Kolejne sezony ukazują rozwój choroby psychicznej
Normana, która staje się coraz bardziej niebezpieczna. Norma stara się
chronić swojego syna, w którym rozbudzają się mordercze skłonności...

5. Supernatural (nie z tego świata) - "Ratowanie ludzi, polowanie na rzeczy,
rodzinny biznes." tak brzmi motto braci Winchester, których życie polega na
zwalczaniu potworów grasujących na ziemi.

1. Lost (zagubieni) - samolot linii Oceanic 815 rozbija się na wyspie.
Rozbitkowie szybko przekonują się, że nie są sami, a wyspa skrywa wiele
mrocznych sekretów.

2. Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi
w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się
organom sprawiedliwości.
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6. American Horror Story: Sabat - Matka dziewczyny o imieniu Zoe
i tajemnicza Myrtle Snow, wysyłają ją do szkoły... czarownic. Zoe spotyka tam
swoją nauczycielkę, nowe koleżanki, np. Madison, która jest gwiazdką
filmową i najwyższą z wiedźm, Fionę. Wkrótce dochodzi do kilku zabójstw,
odzywają się postaci z przeszłości i zombie, a klan Fiony zadziera z
czarnoskórą wiedźmą, która od pokoleń żyje w Nowym Orleanie...

7. Prison Break (skazany na śmierć) - Michael Scolfield jest inżynierem, który
musi porzucić karierę by ratować swojego brata. Lincoln zostaje skazany na
śmierć, za zbrodnie której nie popełnił. Czy Michaelowi uda się wyciągnąć
brata z więzienia na czas?

8. Stranger Things - W Hawkins, w stanie Indiana w tajemniczych okolicznościach znika
dwunastoletni Will Byers. Jego matka, Joyce, chce za wszelką cenę odnaleźć syna, część
mieszkańców uważa jednak, że oszalała. Komendant miejscowej policji, Jim Hopper, rozpoczyna
oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia. Następnego dnia w miasteczku pojawia się tajemnicza
dziewczynka z nadprzyrodzonymi umiejętnościami, zdająca się posiadać wiedzę na temat tego,
gdzie podział się Will. Kiedy mieszkańcy Hawkins zaczną zbliżać się do prawdy, będą musieli
zmierzyć się nie tylko ze złowrogą rządową agencją, ale też znacznie bardziej podstępną siłą, która
chce zniszczyć ich wszystkich.

9. Arrow - Oliver Queen pięć lat temu postrzegany jako playboy i
rozpuszczonego chłopca powraca z bezludnej wyspy, na której rozbił się jego
jacht. Wraca w celu uratowania miasta od korupcji i spełnienia woli ojca.

10. Sherlock - John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił
z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa - Sherlocka Holmesa zaczyna
pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

. .
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 Na instagramie pojawia się wiele makijaży podpisanych 'fall make up',
oto kilka z nich.

Ciemne usta i oczy w kolorach
jesiennych liści królują w tym

sezonie!

.
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klaudiaowczarek

nevaleonne
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Wieczorny glam

Chłopcy też się malują!

.

.
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jamescharles

komunikatywnie

komunikatywnie
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TOP 9 książek na jesienne wieczory

1. "Wszystko jest względne 14 mrocznych opowiadań”
Stephen King - Czternaście opowiadań mistrza horroru.
Razem z bohaterami trafiamy do tajemniczego świata z cyklu
Mroczna Wieża, by stawić czoła wampirzycom, ale już
kilkanaście stron dalej uciekamy wraz z Johnem Dillingerem
przed obławą FBI.

2. „Wszystko czerwone” Joanna Chmielewska - Akcja
kryminału rozgrywa się w Danii. Pewien z pozoru przyjemny
wieczór w domu przyjaciółki autorki, spędzany w
towarzystwie miłych gości, kończy się morderstwem.

3. „Życie Pi” Yann Martel – Kilka dzikich zwierząt plus jeden
szesnastoletni chłopak to nie jest najlepsze połączenie na
podróż szalupą. Pi Patel po zatonięciu japońskiego
frachtowca, na pokładzie którego wraz z rodziną i zwierzętami
z prowadzonego przez ojca zoo płynie z Indii do nowej
ojczyzny, Kanady, nie ma żadnego wpływu na dobór
towarzyszy niedoli.

4. „Załatwiaczka” Milena Wójtowicz – Kiedyś modelka,
zadbana pannica z nienaganną reputacją. Teraz? Luźne
dresy, odgrzewane jedzenie, zero czasu na imprezy. Jak do
tego doszło zapytacie? Główna bohaterka otrzymała ofertę
nie do odrzucenia: otrzyma w spadku dom po pewnej miłej
staruszce, o ile przejmie po niej pracę... załatwiaczki.
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5. „Dziewczyny, które zabiły Chloe” Alex Marwood – Rankiem
1986 roku dwie dziewczynki spotykają się po raz pierwszy w
życiu, wieczorem obydwie zostają oskarżone o morderstwo…

6. „Pierwszy dzień w szkole na zawsze” R. L. Stine – Główny
bohater przepisuje się do nowej szkoły. Szkoły, która będzie
jego poniedziałkowym koszmarem, bowiem będzie on
przeżywał pierwszy jej dzień bez końca.

7. „Za niebieskimi drzwiami” Marcin Szczygielski – Dwunastoletni Łukasz
wyjeżdża z mamą na wakacje. Niestety po drodze wydarza się wypadek, na
skutek którego chłopiec trafia do szpitala. Jego mama leży w ciężkim stanie w
jednej z sal. Pod dwóch dobach ciotka zabiera chłopca. Zagubiony Łukasz
czuje się samotny i nieakceptowany przez rówieśników. Przypadkowo
odkrywa, że niebieskie drzwi w starym pensjonacie można otworzyć tak, by
zaprowadziły go do innego świata.

8. „Złodziej Magii” Sarah Prineas – Conn, uliczny
złodziejaszek, ukradł potężnemu czarodziejowi jego kamień.
Tej nocy chłopak powinien zginąć. Dlaczego więc żyje?
Czarodziej zaintrygowany postanawia się mu bliżej przyjrzeć.

9. „Nieistniejąca szkoła” Barbara Janicka – Michasia
otrzymuje same jedynki w szkole, w dodatku jest
nieposłuszna! Ojciec postanawia więc temu zaradzić i
przepisuje dziewczynkę do nowej szkoły, do pensji dla
grzecznych panienek. Żegnajcie trampki, wygodne
podkoszulki. Ta z pozoru idealna szkoła skrywa w sobie wiele
tajemnic, które Michasia chce odkryć.
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Halloween - co to za święto?

przebrania

Halloween obchodzone jest 31 października,
czyli w dniu poprzedzającym dzień
Wszystkich Świętych.

Dokładna geneza święta Halloween nie jest
pewna - jedni twierdzą, że pochodzi ono od
rzymskiego święta na cześć owoców i nasion,
inny - że wywodzi się z celtyckiego obrzędu
Samhain.

Samhain to święto, w którym ponad 2 tysiące
lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji i północnej
Francji żegnano lato, witano zimę oraz
obchodzono święto zmarłych. Druidzi (czyli
kapłani celtyccy) wierzyli, że w ten dzień
zaciera się granica między zaświatami a
światem realnym, a duchom łatwiej
przedostać się do naszego świata. Dobre
duchy zapraszano, zaś złe - odganiano.

Halloween - obchody

W Polsce nie ma zwyczaju przebierania się w
kostiumy, przyozdabiania domów dyniami
oraz lampionami, jak to ma ma miejsce na
zachodzie. Jednak ludzie często bawią się w
ten dzień - organizowane są liczne imprezy
przebierańców, bale, koncerty. Również
szkoły organizują zabawy dla dzieci, które
mają wtedy okazje przebrać się za ulubioną
postać z bajki. Wiele osób uznaje Halloween
za święto pogańskie. 

Klaudia
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Ciekawostki o Halloween

. .

.

.

1. Halloween jest po Bożym Narodzeniu zarówno najbardziej popularnym jak i
dochodowym świętem.

2. Największą popularnością wśród słodyczy cieszy się w tym dniu Snickers.

3. Rzadko zdarza się, aby podczas Halloween wystąpiła pełnia księżyca.
Najbliższe takie wydarzenie nastąpi w 2020 roku.

4. Dlaczego kolorami Halloween jest pomarańczowy i czarny? Pomarańczowy
oznacza koniec zbiorów związany z jesienią, a czarny reprezentuje “śmierć”
lata.

5. Samhainophobia to strach przed Halloween. Cierpi na nią tysiące ludzi.
  
6. Do najpopularniejszych zabaw w Halloween zalicza się między innymi
zabawa cukierek albo psikus. Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po
okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje
od dzieci w zamian psikusa.

7.  Apple bobbing – w tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek
pływających w miednicy z wodą. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie ma
oznaczać szczęście w nadchodzącym roku.

8. W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za potwory, takie jak wampiry,
duchy czy czarownice. Kostiumy są również oparte na postaciach z telewizji.
Pierwsze kostiumy na Halloween pojawiły się w 1930 roku.

 9. Największa dynia pochodzi ze Szwajcarii i waży 1053,5 kilograma.

. .

.

.
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Savoir-vivre na cmentarzu - Czego nie wypada robić na Wszystkich
Świętych?

1. Wszystkich Świętych to nie konkurs na najpiękniejszy
nagrobek. Głośne komentowanie, że ktoś kupił coś, co
nam się nie podoba jest bardzo nie na miejscu. Rozmowy
o najmodniejszych fasonach lampionów możemy
odbywać ze sprzedawcą, ale nie w czasie gdy inni się
modlą.

2. Między grobami nie wypada nam się śmiać czy
opowiadać kawałów. Na cmentarzu spotykamy osoby w
zadumie, przeżywające ponownie żal. Są oni wrażliwsi i
głośna rozmowa przez telefon czy śmiech są niestosowne.

3. Cmentarz to nie wybieg. Jeśli chodzi o ubiór, także
należy zachować stosowny umiar. Na pogrzeb
powinniśmy ubierać się w spokojne barwy i to samo tyczy
się Wszystkich Świętych. Należy unikać krzykliwych
fasonów i krojów ubrań.

4. Zapomnijmy o wprowadzaniu na cmentarz zwierząt – na
spacer wychodźmy z nimi do parku, a podczas Wszystkich
Świętych zostawmy w domu. Przyjście z psem na
cmentarz odpada i jest dalece nie na miejscu, niezależnie
czy stosowna tabliczka znajduje się na ogrodzeniu
cmentarza, czy jej tam nie ma.

5. Palenie dozwolone – ale tylko zniczy. Zapałki lub
zapalniczkę na cmentarz warto wziąć, ale tylko do
zapalania zniczy. Do rzeczy, których robić nie wypada
należy też palenie papierosów.

6. Nie przychodzimy na cmentarz po to, żeby się najeść i
wsuwać smakołyki nad grobami bliskich, krusząc przy tym
i żując, gdy inni się modlą.

 7. Jest jeszcze problem nakrycia głowy. Powinno się je
zdejmować na cmentarzu, a jeśli jest szczególnie zimno,
to chociaż wtedy, gdy zatrzymujemy się przy grobie –
przypomina ekspert savoir-vivre. Tu należy przypomnieć,
że choć jesteśmy na dworze, to w miejscu szczególnym.
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Szachy- gra umysłu

.

Partia jest rozgrywana między dwoma graczami na
planszy zwanej szachownicą. Pole manewru wyznaczają
64 pola (8x8) oznaczone cyframi (poziomo) oraz literami
(pionowo). Każdy z szachistów posiada na swoim
wyposażeniu 16 bierek (najczęściej białych lub czarnych)
tego samego koloru. 1 i 2 linia przeznaczona jest dla
bierek białych. W linii pierwszej znajdują się figury:
* Wieża – porusza się poziomo lub pionowo
* Skoczek (konik) – Porusza się o 3 kratki, tworząc
charakterystyczną literę „L”,
* Goniec (Laufer) – Porusza się po przekątnej
*Hetman (królówka) – Połączenie wieży i gońca, porusza
się po przekątnej jak i poziomo oraz pionowo
*Król – Najważniejsza figura na szachownicy. Porusza się
o jedno pole poziomo, pionowo lub po przekątnej

Druga linia jest zarezerwowana dla ośmiu pionów, które
poruszają się o jedno pole do przodu. Z drugiej linii mogą
się poruszyć o 2 pola do przodu. Bić jednak mogą, kiedy
bierka przeciwnika znajduje się jedno pole po przekątnej
od samego piona.

Grę zawsze zaczynają białe. Szach jest groźbą zbicia
króla, która musi być zażegnana przez przeciwnika w
następnym posunięciu (króla nie można zbić). Żeby
wygrać partię musi nastąpić tzw. Mat, czyli postawienie
króla przeciwnika w szachu, przed którym nie ma obrony.
Ruch ten kończy partię i oznacza zwycięstwo gracza,
którego bierka matuje króla przeciwnika.

Grzegorz Rybicki

Tą grę zna prawie każdy, jednak zdecydowana większość
uważa ją za nudną. Tymczasem jest zupełnie inaczej! Taki
rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie

tylko na rozwój umysłu, ale także na rozwój
osobowościowy. Przez to, że gracze muszą przestrzegać

pewnych reguł i zasad, uczą się dyscypliny i
systematyczności. Ćwiczą oni swoją pamięć, wyobraźnię

przestrzenną, a także rozwijają zdolność koncentracji.
Zasady gry można poznać w krótkim czasie, a korzyści
jakie wynikają z treningu gry w szachy są długotrwałe.

OGŁOSZENIE!
Jeżeli umiesz grać w szachy lub chcesz spróbować
swoich sił, w szkole organizowany jest turniej szachowy.
Myślę, że warto, ponieważ do wygrania jest 6 z matematyki
z wagą 100! Dla pierwszej trójki, również przewidziana
nagroda w postaci jednorazowego dodatkowego
nieprzygotowania z dowolnego przedmiotu. Zgłosić się
można do ucznia III B, Grzegorza Rybickiego.

.

.
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"Samotność"

Już jest ciemno,
Wszystko mi jedno,

Mówię do siebie,
Głupota ludzka otoczyła mnie,

Wykończyłem się.

Dziś, wczoraj, jutro,
Zaszło słońce,

Wzeszedł dzień,
Na horyzoncie Ty,

A Ja?

Przemierzam świat, niczym cień,
Ciemności poganiam,
Szeptem już mówię,

Nie krzyczę, nie bluźnię.

Już czas się skończył,
Już życie zeszło z ludzi,

Tylko ja,
A innych już brak.

- Ducky 2017

W naszej szkole mamy bardzo zdolnych uczniów. 
Zapraszamy do przeczytania dzieła, które stworzył jeden z nich.
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WWW.JUNIORMEDIA.PL Husky Szesnastki

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Pomóż nam zbudować profil gazetki! Jeśli masz ochotę napisać
jednorazowo artykuł lub dołączyć do nas na stałe, jest to miejsce dla
Ciebie. Każdy jest mile widziany. Troje z naszych uczniów już
skorzystało z oferty, teraz Twoja kolej! Chcesz się podzielić swoim
hobby, pasją lub zajęciami dodatkowymi, masz ochotę napisać coś, ale
nie masz pomysłu? Nic nie szkodzi, napisz do nas lub skontaktuj się
bezpośrednio z opiekunem redakcji Panią Król.

Kontakt:
husky.szesnastki@interia.pl

Dziękujemy, że jesteś z nami
Już wkrótce zaprosimy Ciebie ponownie do lektury!


	Już jest! Pierwszy numer naszej gazetki!
	W tym numerze znajdziesz sposoby na miłe spędzenie jesiennych wieczorów. Dowiesz się jak nie zachowywać się na cmentarzu. Poznasz kilka ciekawostek na temat Halloween, a także pokażemy Ci nasze pomysły na stylizacje i makijaże!
	Witaj!
	Skoro to czytasz, sądzimy, że wpadłeś z ciekawości zobaczyć co to w ogóle jest, prawda? Pozwól, że Cię wprowadzimy.
	Nasza redakcja składa się z kilku bardzo zaangażowanych i ambitnych dziewczyn. Chciałyśmy robić coś, co nas cieszy i właśnie czytasz owoc tej pracy. Każda z nas interesuje się czymś innym i chcemy to dobrze wykorzystać. W tym numerze przeczytasz o rzeczach, które mogą Ci się przydać na jesień i nie tylko. Następne numery planujemy wydawać co miesiąc. Mamy głowy pełne pomysłów i jesteśmy pełne nadziei, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy Cię do przeczytania obecnego i przyszłych naszych numerów. Mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Miłego czytania!
	Redaktor naczelny
	Karolina Stachoń
	Znudziły ci się twoje ulubione piosenki? Zajrzyj do naszej playlisty, może coś wpadnie ci w ucho!
	1. Back to you - Louis Tomlinson, Bebe Rexha
	2. Good old days -  Ke$ha, Maclemore
	3. 1-800-273-6255 - Logic, Alessia Cara, Khalid
	4. The last of the road one - Fall out boy
	5. Rich love - One Republic, Seeh
	6. Meant to be - Bebe Rexha, Florida Georgia Line
	7. Ready to Chnge - Kodaline
	8. Love someone - Miley Cyrus
	9. Only Forever - Demi Lovato
	10. Die For You - The Weeknd
	11. New Rules - Dua Lipa
	12. Single - The Neighbourhood
	13. Revival - Selena Gomzez
	14. Feel It Still - Portugal. The Man
	15. More Than Friends - James Hype, Kelli-Leigh
	16. Dusk Till Dawn - Zayn, Sia
	17. Mayores - Becky G
	18. How Long - Charlie Puth
	19. Walk On Water - Thirty Seconds To Mars
	20. What About Us - Pink
	Jesienny look? Czemu nie, zobaczcie jaką propozycję stylizacji przygotowałam w tym numerze.
	Płaszcz- Green House
	Plecak- Fjallraven Kanken
	Koszulka- Stradivarius
	Pasek- No name
	Spodnie- Stradivarius
	Skarpetki- Pull&Bear
	Buty- Vans Old Skool

	CO BĘDZIE MODNE W TYM SEZONIE?- JESIEŃ/ZIMA 2017/18
	Krata- trend, który od dłuższego czasu króluje na wybiegach. Wzór tak bardzo klasyczny, że trudno wyglądać w nim źle. Pojawiała się ona na różnych częściach garderoby, od spódnic i spodni, po marynarki i płaszcze.
	Sztuczne futra- coś co zawsze wyglądało dobrze, pomimo tego, że kilka lat temu nie były aż tak bardzo popularne. Od jakiegoś czasu można je znaleźć w dosłownie każdej sieciówce. Jeżeli będziecie szukali futra w jakimś neutralnym kolorze, polecam czarne lub beżowe, natomiast jeśli chcecie zaszaleć postawcie na butelkową zieleń, róż czy burgund.
	Kolor czerwony- Bum tego sezonu. W okresie jesień/zima będzie on bardzo widoczny. Na pokazach pojawił się on w przeróżnej postaci, od marynarek po sukienki i płaszcze. Możemy go przyfitować z wyżej wymienioną kratą, jeansem (również dość popularnym w tym sezonie) albo ze sztruksem.

	Top 10 seriali idealnych na jesienne wieczory
	1. Lost (zagubieni) - samolot linii Oceanic 815 rozbija się na wyspie. Rozbitkowie szybko przekonują się, że nie są sami, a wyspa skrywa wiele mrocznych sekretów.
	2. Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.
	3. How to get away with a murder (sposób na morderstwo) - studenci wybitnej prawniczki Annalise wylatują się w morderstwo, które zmienia drastycznie ich życia. Jak długo będą w stanie je ukrywać? Czy istnieje zbrodnia idealna?
	4. Bates Motel - Serial rozpoczyna się w Arizonie śmiercią męża Normy. Po tym wydarzeniu Norma odkupuje motel położony w nadmorskiej miejscowości White Pine Bay w stanie Oregon, gdzie zamierza rozpocząć z synem nowe życie. Kolejne sezony ukazują rozwój choroby psychicznej Normana, która staje się coraz bardziej niebezpieczna. Norma stara się chronić swojego syna, w którym rozbudzają się mordercze skłonności...
	5. Supernatural (nie z tego świata) - "Ratowanie ludzi, polowanie na rzeczy, rodzinny biznes." tak brzmi motto braci Winchester, których życie polega na zwalczaniu potworów grasujących na ziemi.
	6. American Horror Story: Sabat - Matka dziewczyny o imieniu Zoe i tajemnicza Myrtle Snow, wysyłają ją do szkoły... czarownic. Zoe spotyka tam swoją nauczycielkę, nowe koleżanki, np. Madison, która jest gwiazdką filmową i najwyższą z wiedźm, Fionę. Wkrótce dochodzi do kilku zabójstw, odzywają się postaci z przeszłości i zombie, a klan Fiony zadziera z czarnoskórą wiedźmą, która od pokoleń żyje w Nowym Orleanie...
	7. Prison Break (skazany na śmierć) - Michael Scolfield jest inżynierem, który musi porzucić karierę by ratować swojego brata. Lincoln zostaje skazany na śmierć, za zbrodnie której nie popełnił. Czy Michaelowi uda się wyciągnąć brata z więzienia na czas?
	8. Stranger Things - W Hawkins, w stanie Indiana w tajemniczych okolicznościach znika dwunastoletni Will Byers. Jego matka, Joyce, chce za wszelką cenę odnaleźć syna, część mieszkańców uważa jednak, że oszalała. Komendant miejscowej policji, Jim Hopper, rozpoczyna oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia. Następnego dnia w miasteczku pojawia się tajemnicza dziewczynka z nadprzyrodzonymi umiejętnościami, zdająca się posiadać wiedzę na temat tego, gdzie podział się Will. Kiedy mieszkańcy Hawkins zaczną zbliżać się do prawdy, będą musieli zmierzyć się nie tylko ze złowrogą rządową agencją, ale też znacznie bardziej podstępną siłą, która chce zniszczyć ich wszystkich.

	9. Arrow - Oliver Queen pięć lat temu postrzegany jako playboy i rozpuszczonego chłopca powraca z bezludnej wyspy, na której rozbił się jego jacht. Wraca w celu uratowania miasta od korupcji i spełnienia woli ojca.
	10. Sherlock - John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa - Sherlocka Holmesa zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

	Na instagramie pojawia się wiele makijaży podpisanych 'fall make up', oto kilka z nich.
	Ciemne usta i oczy w kolorach jesiennych liści królują w tym sezonie!
	Wieczorny glam
	Chłopcy też się malują!
	TOP 9 książek na jesienne wieczory
	1. "Wszystko jest względne 14 mrocznych opowiadań” Stephen King - Czternaście opowiadań mistrza horroru. Razem z bohaterami trafiamy do tajemniczego świata z cyklu Mroczna Wieża, by stawić czoła wampirzycom, ale już kilkanaście stron dalej uciekamy wraz z Johnem Dillingerem przed obławą FBI.
	2. „Wszystko czerwone” Joanna Chmielewska - Akcja kryminału rozgrywa się w Danii. Pewien z pozoru przyjemny wieczór w domu przyjaciółki autorki, spędzany w towarzystwie miłych gości, kończy się morderstwem.
	3. „Życie Pi” Yann Martel – Kilka dzikich zwierząt plus jeden szesnastoletni chłopak to nie jest najlepsze połączenie na podróż szalupą. Pi Patel po zatonięciu japońskiego frachtowca, na pokładzie którego wraz z rodziną i zwierzętami z prowadzonego przez ojca zoo płynie z Indii do nowej ojczyzny, Kanady, nie ma żadnego wpływu na dobór towarzyszy niedoli.
	4. „Załatwiaczka” Milena Wójtowicz – Kiedyś modelka, zadbana pannica z nienaganną reputacją. Teraz? Luźne dresy, odgrzewane jedzenie, zero czasu na imprezy. Jak do tego doszło zapytacie? Główna bohaterka otrzymała ofertę nie do odrzucenia: otrzyma w spadku dom po pewnej miłej staruszce, o ile przejmie po niej pracę... załatwiaczki.
	5. „Dziewczyny, które zabiły Chloe” Alex Marwood – Rankiem 1986 roku dwie dziewczynki spotykają się po raz pierwszy w życiu, wieczorem obydwie zostają oskarżone o morderstwo…
	6. „Pierwszy dzień w szkole na zawsze” R. L. Stine – Główny bohater przepisuje się do nowej szkoły. Szkoły, która będzie jego poniedziałkowym koszmarem, bowiem będzie on przeżywał pierwszy jej dzień bez końca.
	7. „Za niebieskimi drzwiami” Marcin Szczygielski – Dwunastoletni Łukasz wyjeżdża z mamą na wakacje. Niestety po drodze wydarza się wypadek, na skutek którego chłopiec trafia do szpitala. Jego mama leży w ciężkim stanie w jednej z sal. Pod dwóch dobach ciotka zabiera chłopca. Zagubiony Łukasz czuje się samotny i nieakceptowany przez rówieśników. Przypadkowo odkrywa, że niebieskie drzwi w starym pensjonacie można otworzyć tak, by zaprowadziły go do innego świata.

	8. „Złodziej Magii” Sarah Prineas – Conn, uliczny złodziejaszek, ukradł potężnemu czarodziejowi jego kamień. Tej nocy chłopak powinien zginąć. Dlaczego więc żyje? Czarodziej zaintrygowany postanawia się mu bliżej przyjrzeć.
	9. „Nieistniejąca szkoła” Barbara Janicka – Michasia otrzymuje same jedynki w szkole, w dodatku jest nieposłuszna! Ojciec postanawia więc temu zaradzić i przepisuje dziewczynkę do nowej szkoły, do pensji dla grzecznych panienek. Żegnajcie trampki, wygodne podkoszulki. Ta z pozoru idealna szkoła skrywa w sobie wiele tajemnic, które Michasia chce odkryć.

	Halloween - co to za święto?
	Halloween obchodzone jest 31 października, czyli w dniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych.
	Dokładna geneza święta Halloween nie jest pewna - jedni twierdzą, że pochodzi ono od rzymskiego święta na cześć owoców i nasion, inny - że wywodzi się z celtyckiego obrzędu Samhain.
	Samhain to święto, w którym ponad 2 tysiące lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji i północnej Francji żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Druidzi (czyli kapłani celtyccy) wierzyli, że w ten dzień zaciera się granica między zaświatami a światem realnym, a duchom łatwiej przedostać się do naszego świata. Dobre duchy zapraszano, zaś złe - odganiano.

	Halloween - obchody
	W Polsce nie ma zwyczaju przebierania się w kostiumy, przyozdabiania domów dyniami oraz lampionami, jak to ma ma miejsce na zachodzie. Jednak ludzie często bawią się w ten dzień - organizowane są liczne imprezy przebierańców, bale, koncerty. Również szkoły organizują zabawy dla dzieci, które mają wtedy okazje przebrać się za ulubioną postać z bajki. Wiele osób uznaje Halloween za święto pogańskie.

	Ciekawostki o Halloween
	1. Halloween jest po Bożym Narodzeniu zarówno najbardziej popularnym jak i dochodowym świętem.
	2. Największą popularnością wśród słodyczy cieszy się w tym dniu Snickers.
	3. Rzadko zdarza się, aby podczas Halloween wystąpiła pełnia księżyca. Najbliższe takie wydarzenie nastąpi w 2020 roku.
	4. Dlaczego kolorami Halloween jest pomarańczowy i czarny? Pomarańczowy oznacza koniec zbiorów związany z jesienią, a czarny reprezentuje “śmierć” lata.
	5. Samhainophobia to strach przed Halloween. Cierpi na nią tysiące ludzi.
	6. Do najpopularniejszych zabaw w Halloween zalicza się między innymi zabawa cukierek albo psikus. Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa.
	7.  Apple bobbing – w tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek pływających w miednicy z wodą. Jabłko nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać szczęście w nadchodzącym roku.
	8. W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za potwory, takie jak wampiry, duchy czy czarownice. Kostiumy są również oparte na postaciach z telewizji. Pierwsze kostiumy na Halloween pojawiły się w 1930 roku.
	9. Największa dynia pochodzi ze Szwajcarii i waży 1053,5 kilograma.

	Savoir-vivre na cmentarzu - Czego nie wypada robić na Wszystkich Świętych?
	1. Wszystkich Świętych to nie konkurs na najpiękniejszy nagrobek. Głośne komentowanie, że ktoś kupił coś, co nam się nie podoba jest bardzo nie na miejscu. Rozmowy o najmodniejszych fasonach lampionów możemy odbywać ze sprzedawcą, ale nie w czasie gdy inni się modlą.
	2. Między grobami nie wypada nam się śmiać czy opowiadać kawałów. Na cmentarzu spotykamy osoby w zadumie, przeżywające ponownie żal. Są oni wrażliwsi i głośna rozmowa przez telefon czy śmiech są niestosowne.
	3. Cmentarz to nie wybieg. Jeśli chodzi o ubiór, także należy zachować stosowny umiar. Na pogrzeb powinniśmy ubierać się w spokojne barwy i to samo tyczy się Wszystkich Świętych. Należy unikać krzykliwych fasonów i krojów ubrań.
	4. Zapomnijmy o wprowadzaniu na cmentarz zwierząt – na spacer wychodźmy z nimi do parku, a podczas Wszystkich Świętych zostawmy w domu. Przyjście z psem na cmentarz odpada i jest dalece nie na miejscu, niezależnie czy stosowna tabliczka znajduje się na ogrodzeniu cmentarza, czy jej tam nie ma.
	5. Palenie dozwolone – ale tylko zniczy. Zapałki lub zapalniczkę na cmentarz warto wziąć, ale tylko do zapalania zniczy. Do rzeczy, których robić nie wypada należy też palenie papierosów.
	6. Nie przychodzimy na cmentarz po to, żeby się najeść i wsuwać smakołyki nad grobami bliskich, krusząc przy tym i żując, gdy inni się modlą.
	7. Jest jeszcze problem nakrycia głowy. Powinno się je zdejmować na cmentarzu, a jeśli jest szczególnie zimno, to chociaż wtedy, gdy zatrzymujemy się przy grobie – przypomina ekspert savoir-vivre. Tu należy przypomnieć, że choć jesteśmy na dworze, to w miejscu szczególnym.

	Szachy- gra umysłu
	Tą grę zna prawie każdy, jednak zdecydowana większość uważa ją za nudną. Tymczasem jest zupełnie inaczej! Taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłu, ale także na rozwój osobowościowy. Przez to, że gracze muszą przestrzegać pewnych reguł i zasad, uczą się dyscypliny i systematyczności. Ćwiczą oni swoją pamięć, wyobraźnię przestrzenną, a także rozwijają zdolność koncentracji. Zasady gry można poznać w krótkim czasie, a korzyści jakie wynikają z treningu gry w szachy są długotrwałe.
	Partia jest rozgrywana między dwoma graczami na planszy zwanej szachownicą. Pole manewru wyznaczają 64 pola (8x8) oznaczone cyframi (poziomo) oraz literami (pionowo). Każdy z szachistów posiada na swoim wyposażeniu 16 bierek (najczęściej białych lub czarnych) tego samego koloru. 1 i 2 linia przeznaczona jest dla bierek białych. W linii pierwszej znajdują się figury:

	OGŁOSZENIE!
	Jeżeli umiesz grać w szachy lub chcesz spróbować swoich sił, w szkole organizowany jest turniej szachowy. Myślę, że warto, ponieważ do wygrania jest 6 z matematyki z wagą 100! Dla pierwszej trójki, również przewidziana nagroda w postaci jednorazowego dodatkowego nieprzygotowania z dowolnego przedmiotu. Zgłosić się można do ucznia III B, Grzegorza Rybickiego.
	* Wieża – porusza się poziomo lub pionowo
	* Skoczek (konik) – Porusza się o 3 kratki, tworząc charakterystyczną literę „L”,
	* Goniec (Laufer) – Porusza się po przekątnej
	*Hetman (królówka) – Połączenie wieży i gońca, porusza się po przekątnej jak i poziomo oraz pionowo
	*Król – Najważniejsza figura na szachownicy. Porusza się o jedno pole poziomo, pionowo lub po przekątnej
	Druga linia jest zarezerwowana dla ośmiu pionów, które poruszają się o jedno pole do przodu. Z drugiej linii mogą się poruszyć o 2 pola do przodu. Bić jednak mogą, kiedy bierka przeciwnika znajduje się jedno pole po przekątnej od samego piona.
	Grę zawsze zaczynają białe. Szach jest groźbą zbicia króla, która musi być zażegnana przez przeciwnika w następnym posunięciu (króla nie można zbić). Żeby wygrać partię musi nastąpić tzw. Mat, czyli postawienie króla przeciwnika w szachu, przed którym nie ma obrony. Ruch ten kończy partię i oznacza zwycięstwo gracza, którego bierka matuje króla przeciwnika.
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	Mówię do siebie,
	Głupota ludzka otoczyła mnie,
	Wykończyłem się.
	Dziś, wczoraj, jutro,
	Zaszło słońce,
	Wzeszedł dzień,
	Na horyzoncie Ty,
	A Ja?
	Przemierzam świat, niczym cień,
	Ciemności poganiam,
	Szeptem już mówię,
	Nie krzyczę, nie bluźnię.
	Już czas się skończył,
	Już życie zeszło z ludzi,
	Tylko ja,
	A innych już brak.
	- Ducky 2017
	ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
	Pomóż nam zbudować profil gazetki! Jeśli masz ochotę napisać jednorazowo artykuł lub dołączyć do nas na stałe, jest to miejsce dla Ciebie. Każdy jest mile widziany. Troje z naszych uczniów już skorzystało z oferty, teraz Twoja kolej! Chcesz się podzielić swoim hobby, pasją lub zajęciami dodatkowymi, masz ochotę napisać coś, ale nie masz pomysłu? Nic nie szkodzi, napisz do nas lub skontaktuj się bezpośrednio z opiekunem redakcji Panią Król.
	Kontakt:
	husky.szesnastki@interia.pl
	Dziękujemy, że jesteś z nami
	Już wkrótce zaprosimy Ciebie ponownie do lektury!


