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Dlaczego czasami
mi go brakuje?
Wszyscy myślą,
że dzieci nie
potrafią
rozplanować sobie
czasu, ale czy to
prawda? Dorośli
również mają z
tym problem.
Dlaczego po
przyjściu do domu
nie zawsze mamy
czas odpocząć i
równocześnie
zrobić wszystkie

rzeczy, które
mamy do
zrobienia? To
wszystko przez
ten głupi czas! To
on krzyżuje nasze
ścieżki przez
połowę
niezrobionych
czynności w
naszym życiu. Co
zrobić, żeby tak
nie było? Żeby
nasze życie było
bardziej
rozplanowane

róbmy plan dnia.
Powinien zawierać
godziny
wykonywanych
czynności i zadań.
Mi osobiście to
pomaga i od razu
wiem, co
powinnam robić w
danej chwili.
Zawsze jestem
przygotowana i
nauczona do
szkoły, ale co z
dorosłymi? Im też
to może pomóc.

To jest tylko
propozycja planu,
bo tak naprawdę
może zawierać o
wiele więcej, np.
nie tylko godziny i
dni tygodnia, ale i
pory dnia,
tygodnie,
miesiące. W ten
sposób możemy
tak naprawdę
ułożyć sobie
życie, lecz
pamiętajmy, jeśli
nasz problem

z czasem zacznie
znikać i lepiej
będziemy
dysponować
wolną chwilą,
warto jest odbiec
od planów i kartek.
Nie bójmy się
próbować! Co już
się wydarzyło, to
minęło i czasami
lepiej o tym nie
pamiętać!

Amelia Spieć

Niby wszystko dobrze. Zrobiłam lekcje, nauczyłam się na sprawdzian, ale czy mam czas dla siebie?

Od czasu do czasu brakuje mi czasu

Tyle pracy, tyle nauki, a czas nie zwalnia!

W tym
numerze:

Ekskluzywny
wywiad z
przewodniczącym
SU Maciejem
Makowskim (str. 2)

Szczury – moje
pupilki (str. 3.)

Porady i recenzje
(str. 2-4)

Amelia Spieć
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Jak tajemniczą osobą jest przewodniczący szkoły? Jaki jest jego charakter i w jaki sposób traktuje swoje
obowiązki? Tego wszystkiego dowiecie się w tym artykule!

 Wywiad z Przewodniczącym SU 

Maciej Makowski jest w tym roku przewodniczącym
szkoły. Rywalizował z czterema członkami samorządu
uczniowskiego (między innymi znalazła się wśród nich
Ola Ilnicka, była przewodnicząca szkoły).  Maciek
uczęszcza do klasy 6A i ma 10. numer w dzienniku. Z
natury jest osobą spokojną, lecz gdy jest w gronie
znajomych, staje się dynamiczny i wesoły. Nie lubi
głośnej muzyki. Fascynują go policyjne zadania.
Szczerze, to wszystko, co o nim wiem. Miałem ochotę
dowiedzieć się więcej, dlatego przeprowadziłem z nim
wywiad.

Mikołaj Szajna: Czemu postanowiłeś zostać
przewodniczącym szkoły? I dlaczego
kandydowałeś dopiero w drugim głosowaniu?
Maciej Makowski: Przewodniczącym zostałem,
ponieważ dużo osób mnie wspierało i chcieli, abym
kandydował. Kandydowałem dopiero w drugim
głosowaniu, ponieważ nie byłem pewny, czy dobrze
się sprawdzę na tym stanowisku.

Jakie są Twoje plany, aby stworzyć ze szkoły
lepsze miejsce?
Myślę jeszcze nad pewnymi zmianami. Podjąłem
działania w ustaleniu kolejności wejść na stołówkę oraz
razem z Samorządem Uczniowskim podstawówki  i
gimnazjum myślimy nad wprowadzeniem sygnału,
który miałby zawiadamiać o lekcji.

Masz może pomocników, którzy Ci doradzają?
Wiele osób chce, abym wprowadził jakieś zmiany
według ich pomysłu. Moimi pomysłami najpierw dzielę
się z Samorządem, a następnie oni wprowadzają
drobne zmiany.

Kiedy zamierzasz wprowadzić pierwszą zmianę?
Do tej pory wprowadziłem pierwszą zmianę, którą
zaproponowali mi uczniowie. Zaproponowałem
prawdziwe obchodzenie świąt z kalendarza, czyli np. w
dniu Windowsa ktoś, kto ubierze kolor Windowsa
(zielony, niebieski...) będzie miał szczęśliwy numerek.
A w dzień czekolady każda klasa będzie się
częstować czekoladą, którą kupi z klasowych
pieniędzy. Już niedługo w życie będę wprowadzał
więcej ustaw.

W jaki sposób traktujesz swoje zadania?
Podchodzisz do nich poważnie, nie zwracasz na
nie uwagi, czy ich nie masz?
Do moich zadań podchodzę poważnie i wkładam w nie
jak najwięcej wysiłku.

Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w dalszej
pracy!
Dziękuję i wzajemnie.

Rozmawiał Mikołaj Szajna

Niektórym przerwa kojarzy się z nudą. Nie musi tak
być!

Co robić na przerwach?

Jeśli jest ciepło,
to spędzajmy
jak najwięcej
czasu. na
dworze.
Możemy grać w
piłkę,
chowanego, w
berka... Kiedy
jest zimno,

też możemy
wyjść, ale
musimy zmienić
buty. A co z
przerwami,
kiedy na dworze
plucha? Ja
najczęściej
rozmawiam z
przyjaciółmi lub

tworzę kronikę
klasową. Można
grać w gry
karciane lub
planszowe albo
iść do biblioteki
poczytać
książkę.

Amelia Spieć

Maciej Makowski JZ
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Szczury to
bardzo
sympatyczne i
mądre
zwierzaki, a ich
ogonki nie są
wcale łyse!
Ogonki
szczurów i
myszek pokryte
są cienką
warstwą włosów
o zmniejszonej
intensywności
pigmentacji.
Sama mam
dwie szczurki i
wiem, że to
niezłe akrobatki
;) Szczury na
ogół
przyzwyczajają
się do swojego
pana po dwóch

tygodniach,
wchodzą same
na ręce i kiedy
właściciel wraca
do domu, pchają
się do
drzwiczek.
Szczurki i
myszki to
zwierzęta
stadne i jeśli
zdecydujesz się
na kupno
takiego gryzonia
to weź w
posiadanie dwa
takie zwierzątka
(w pojedynkę
gryzonie te są
bardzo
nieszczęśliwe).
Pupile te co
prawda po
jakimś czasie

zaczynają
pachnieć
nieprzyjemnie
(jak każde inne
zwierzę), ale
można je kąpać
co dwa
tygodnie.
Szczury
uwielbiają
kąpiele, są
inteligentne i
ubóstwiają
siedzieć w
ciepłych
miejscach w
towarzystwie
właściciela.
Moim zdaniem
to wspaniałe
zwierzątka.

Ania Pelak

Wtedy
nauczycielka
zapytała, co to
jest. Jeden z
moich kolegów
odpowiedział,
że to gra, w
której jest się
postacią z
karabinem,
którym strzela
do wrogów.
Pani wtedy
powiedziała, że
to są karabiny i
od tamtego

momentu tak
to nazywamy.
Ale przejdźmy
do rzeczy. 
Cs-go to gra
multiplayer
wydana 21
sierpnia 2012
roku przez
Valve
Corporation,
jednak
współproducentem
jest Hidden
Path
Entertainment.

Gra polega na
strzelaniu i
rozbrajaniu
bomby,
ponieważ w
jednej rundzie
wcielamy się w
terrorystę,
który ma za
zadanie
podłożyć
bombę lub
antyterrorystę,
którego
zadaniem jest
rozbrojenie jej.

Cała gra nie
składa się
tylko z tych
trybów
gry. Jest dużo
różnych
"minigameów"
takich jak
"bunny hop",
czy "hide and
seek".
Jednakże ta
gra jest już tak
rozwinięta, że
ma też różne
operacje, które

polegają na
wykonaniu
jakiś zadań, na
przykład
trzeba zabić 15
wrogów. Lecz
bez "skinów"
obejść się nie
może. "Skiny”
to obrazki
namalowane
na broniach,
które w jakiś
sposób mają
urozmaicić
grę, by nie była

tak bardzo
ponura.
Jednak nie są
one za darmo.
Za niektóre z
nich trzeba
naprawdę dużo
zapłacić. To by
było na tyle o
tej grze.
Polecam.

Kamil Szylko

Karabiny, ta nazwa Cs-go wzięła się od tego, że pewnego dnia na początku tego roku szkolnego na
końcówce matematyki jeden z moich rówieśników z 6B zapytał, czy zagram z nim dzisiaj w Cs-go…

Karabiny?

Mój szczurek Mysia

Sprytne zwierzątko Tosia

Niewiele osób to wie, że szczury i myszki nie są
głupie…

Sympatyczne gryzonie 

Ania Pelak

Ania Pelak
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Green screen to
po prostu
płachta o
jednolitym
kolorze. Sama
5-metrowa rolka
takiej płachty
kosztuje
kilkanaście zł na
Allegro, a
płachta ze
stojakiem około
110 zł. Ja
kupiłem tą drugą
wersję i
przyszła w
dosyć szybkim
czasie, ok. 3
dni.
Green screen
effect (chroma
key) to
eliminowanie
zielonego koloru
i zastępowanie
go dowolnym
tłem - obrazem
lub filmem.
Chroma key jest
bardzo łatwy do
zrobienia.
Można to zrobić
w programach
takich jak
Movavi czy
Filmora.
Osobiście
korzystam z
tego drugiego,

gdyż jest
bardziej
profesjonalny.
 
Dla
początkujących
polecam jednak
Movavi.
Jednakże przy
chroma key
należy pamiętać
o dwóch
rzeczach:

1. Jeśli chcemy,
aby nasz film
wyglądał
realistycznie, na
planie nie może
być żadnych
zielonych
rekwizytów,
gdyż program
może uznać je
za płachtę i w
ich miejsce
pojawi się tło.
Jeżeli chcemy
wprawić w ruch
nieżywe
przedmioty,
mogą być
potrzebne
zielone
rękawiczki lub
uchwyty, które
można kupić na
Amazonie.

2. Płachty nigdy
nie
wyeliminujemy
do końca;
zawsze będą
widoczne
pojedyncze
zielone punkciki
lub obwódki.

Tak więc czy
taką zieloną
„ścierkę” warto
kupić? Tak,
opłaca się.
Kosztuje
niewiele, a daje
mnóstwo
możliwości.
Jeśli ktoś tak jak
ja jest biednym
producentem
filmowym, to
jest to dla niego
idealny produkt.

Ryszard Sieja

Kilka tygodni
temu
obejrzałyśmy
ten film.
Opowiada on o
rodzinie, która
miała w domu
lalkę. Miała ona
biało-czerwoną
suknię, która
była cała
brudna. Jej rude
włosy były
zaplecione w
dwa warkocze.
Mierzyła około
150
centymetrów.
Lalka ta była
nawiedzona,
ponieważ
przemieszczała
się, czasem
ruszała ręką
albo nogą,
potrafiła nawet
rysować.
Punktem
kulminacyjnym
było to, że

pewnego razu
lalka trzymała w
swoich
rączkach
karteczkę, na
której widniał
napis „Czy
tęskniłyście?”. 
Ta scena
mroziła krew w
żyłach,
ponieważ
główne
bohaterki
zobaczyły
sąsiedni pokój,
który był
całkowicie
zniszczony, a
sufit popisany
czerwoną
kredką. Na
szczęście
istnieli ludzie,
którzy potrafili
powstrzymać
złego ducha,
który zasiedlił
się we wnętrzu
lalki. Nazywali

się Ed i Loraine
Warrenowie.
Byli uznani za
najlepszych
pogromców
duchów na
świecie. Od
tamtego czasu
lalka była
przechowywana
u nich w domu i
nie stanowiła dla
nikogo
zagrożenia.
Naszym
zdaniem film
jest ciekawy
(chociaż dla
niektórych nie
jest w ogóle
straszny), lecz
osoby o słabych
nerwach nie
powinny go
oglądać.

Amelia Ekiert i
Monika Żołud

Green screen - zielony ekran, to płachta o
jednolitym kolorze. Pozwala nam ona wstawienie
za naszymi plecami dowolnego tła.

Green screen - czy warto kupić? 

Nie każdy wierzy w duchy albo zjawy, ale ten film
przedstawia opartą na faktach historię nawiedzonej
lalki o imieniu Annabelle.

Recenzja filmu „Annabelle”

Kto lubi straszne filmy?
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