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Jego motywem
jest powieść Jeffa
Browna "Flat
Stanley".
Opowiada ona o
pewnym chłopcu,
na którego w nocy
spadła tablica. Od
tamtego momentu
stał się płaski.
Może latać, jak
latawiec,
prześlizgiwać się
pod drzwiami i co
najlepsze
podróżować po
świecie jedynie za
opłatą znaczka
pocztowego.
Każdy z nas zrobił
swojego własnego
bohatera.
Następnie

napisaliśmy krótki
list o sobie i
poprosiliśmy
naszych kolegów
z Kanady, aby
zaopiekowali się
naszymi
Stanleyami. Po
pewnym czasie
otrzymaliśmy
paczkę z nimi i
Stanleyami
naszych
przyjaciół.
Zajęliśmy się nimi.
Uczyli się z nami,
jedli z nami, myli z
nami zęby i grali z
nami w gry
komputerowe.
Przyjęliśmy ich
bardzo ciepło.
Następnie

odesłaliśmy ich
Stanleyów, aby
mogli dalej
zwiedzać świat i
spotykali nowych
ludzi.

  Lately some
students from our
school decided to
take part in
interesting project.
Flat stanley,
because this is its
name, it is an
international
project, which
encourages
children to write
letters and talk in
English. Its theme
is conected

with Jeff Brown`s
story "Flat
Stanley". Story is
about a boy, on
who, at night fell a
pin board. From
this moment he
bacame flat. He
can fly like a kite,
slide under the
doors and what`s
the best, he can
travel around the
world only for price
of postage stamp.
 Each of us did
one Stanley. Next
we wrote short
letter about us and
we asked our
friends from
Canada to took
care of

our Stanleys. After
some time we got
a pack from them
and our friend`s
Stanleys. We took
care for them.
They learned with
us, brushed teeth
with us and played
with us computer
games. We invited
them very warmly.
Next we sent them
back so they can
explore the world
 and meet new
people. 
  
Wiktoria Janiel i
Majer Majerczak

Ostatnio niektórzy uczniowie z naszej szkoły postanowili wziąć udział w interesującym projekcie. Flat
Stanley, bo tak się on nazywa, jest projektem międzynarodowym mającym na celu zachęcanie dzieci do
pisania listów i rozmawiania po angielsku.

Flat Stanley gościł w naszej szkole!

W tym
numerze:

Coś o RPG (str. 2.)

Unboxing (str. 2.)

Popularne
soundtracki (str.
3.)

Strata (str. 3.)

Sklepy zamknięte
w niedziele! (str.
4.)Stanleye bardzo się u nas zadamowili. Justyna Olejnik
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A więc
zaczynajmy!
Unboxing to
wypakowywanie
z pudełka (lub z
czegoś innego)
rzeczy, którą się
np. zamówiło
przez Internet
lub dostało się
od kogoś.
Ponadto, na
YouTube
możecie
znaleźć tzw.
unboxingi. A o
co by chodziło w
pracy
Unboxer'a?
Prawdopodobnie
o to, że ktoś
daje pudełko
takowemu
Unboxerowi i on
by to
wypakowywał.
Na studiach
Unboxerskich
co by było?
Hmm... nauka

poprawnego
otwierania
paczek bez
uszkodzenia
sprzętu w
środku? Nauka
precyzji,
spokoju i
cierpliwości? Na
przykład kiedy
tniemy
nożykiem
paczkę (jeżeli
tak oczywiście
robimy), to
możemy się
pociąć lub
uszkodzić
przedmiot w
środku.
Opanowanie
języków
obcych;
przychodzi do
Ciebie
obcokrajowiec,
byś mu otworzył
podarunek od
kogokolwiek.
Jest Niemcem,

a nie umie
mówić po
polsku ani
angielsku, a ty
nie znasz
niemieckiego.
Do tego by się
przydała wiedza
na temat
języków
obcych. Nie
sądzę jednak,
by tacy
Unboxerowie
mogli być
bardzo sławni.
Mnie się podoba
taki pomysł z
nową pracą
Unboxera, bo by
mi się przydał
taki ktoś.
Zawsze jak
otwieram coś
opakowane w
plastik, to
męczę się z tym
bardzo...
Szymon
Tuchorski

Co pierwsze
przychodzi do
głowy, gdy
pomyślimy o
RPG? No
właśnie, co to
jest?! Sposób na
rozwijanie
kreatywności,
strategii oraz
logicznego
myślenia. RPG
– role-playing
games, czyli gry
fabularne,
polegające na
odrywaniu ról.
Jednak nie jest
to w żadnym
przypadku teatr.
Każdy z graczy
ma swoją
postać, jej cele,
charakter,
umiejętności, a
nawet wygląd.
Wszystko jest
ustalane przed
grą z Mistrzem
Gry (MG).
Według
preferencji
postaci MG
dobiera
mechanikę,

przed sesją
tworzy zarys
historii, którą
mają grać
pozostali. Sesja,
czyli jedna gra,
trwa po kilka
godzin. Według
systemu i
świata, którego
wybierze MG,
do rozstrzygania
losu są
wykorzystywane
kości do gry,
jednak nie takie
zwyczajne.  Do
takiej sesji
potrzebne są
tylko kości,
kartki, postacie i
oczywiście
chętne osoby na
przeżywanie
przygody.
Tematyką
historii może
być cokolwiek.
Walka z ruchem
oporu,
łamigłówka,
pochylenie się
nad jakąś
zagadką,
obalanie króla

lub nawet
zwykły horror z
mordercą
zamkniętym w
twoim domu.
Wędrówka do
wyobraźni może
być wszystkim,
co gracze sobie
zażyczą.
Zachęcam do
pogłębiana
wiedzy na ten
temat, do
wypróbowania
swojej
kreatywności 
oraz do
przeżywania
tych
fascynujących,
wciągających
przygód.
Ostrzegam, nie
zniechęcajcie
się patrząc ile
jest tych
systemów i ile
zasad,
ponieważ
podczas gry
nawet o tym nie
będziecie
pamiętać.
Aleksandra
Wiesiołek

Młodzież często mówi, że granie na komputerze
jest ich ulubionym zajęciem. Trochę to smutne, ale
niestety prawdziwe.

Czy znasz RPG?

Kostki w RPG

Nowa praca? O co mi chodzi? Spróbuję to
wyjaśnić właśnie w tym temacie.

Nowa praca – UNBOXER?!

Unboxing

Internet

Krystian Petelczyc
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To przygniatające uczucie...

Gdy tracimy 
coś/kogoś ważnego…

1. Silent
Partner - Dog
and Pony
Show; popularny
utwór
wykorzystywany
przez twórców
z całego
świata,
również z
Polski.
Charakteryzuje
się pierwszymi
7 sekundami.
Rok 2015.

2. Galantis -
Runaway
(U&I);
szczerze

mówiąc wokal
tego utworu,
podobnie jak
wokal innego
utworu tego
wykonawcy
No Money
doprowadza
mnie do szału.
Jednak wersja
instrumentalna
jest świetna.
Utwór również
jest z 2015.

3. Different
Heaven - My
Heart; utwór
hiszpańskiego
wykonawcy,

stary (2013)
ale jary.
Charakteryzuje
się głównie
melodią.

4. DOCTOR
VOX -
Frontier; w
Polsce znany
głównie z
faktu, iż przez
pewien czas
używał go
youtuber
Jacek
Makarewicz
(obecnie
Planeta
Faktów). Utwór

jest dosyć
długi, gdyż
trwa ponad 5
minut. Powstał
w roku 2014.

5. Tobu &
Marcus
Mouya -
Running
Away; motyw
melodii jest
bardzo
charakterystyczny
i łatwo utyka w
głowie.
Podobnie jak
poprzednik
również
pochodzi z
2014.

6. Spektrem -
Shine; utwór
Jessego
Warrena to
jeden z
niewielu
utworów
wokalnych na
tej liście.
Wyróżnia się
swoim
charakterystycznym
rozpoczęciem
oraz refrenem.
Rok 2013.

7. Tobu -
Seven; zupełnie
przypadkowo

umieściłem
utwór o nazwie
7 pod
numerem 7.
Ale to
nieważne.
Ważna jest
natomiast
melodia, która,
podobnie jak
większość
utworów tego
łotewskiego
artysty, ma w
sobie coś, co
powoduje, że
po prostu chce
się jej słuchać.

Ryszard Sieja

Podczas pisania artykułu o Shazamie przypomniała mi się seria artykułów, którą prowadziłem jakiś rok
temu... Chyba nie zapomnieliście o mojej serii z sondtrackami? Oto już czwarta część.

Popularne soundtracki #4 

Zawsze w
momencie
zbicia
ulubionego
kubeczka jest
nam smutno. Na
pewno każdy z
nas ma ulubiony
kubek albo
miseczkę, a gdy
się zbije, jest
nam bardzo
przykro. To
uczucie
towarzyszy nam
w różnych
sytuacjach, np.
kiedy ktoś
poplami

lub zniszczy
swoją ulubioną
książkę.
Niektórzy
potrafią płakać
po swoim
przebojowym
naczynku. Nie
warto
przywiązywać
się do
przedmiotów, bo
i tak po jakimś
czasie się
zepsują.
Pomimo smutku
i żalu nie da się
odnowić super
garnuszka.

W końcu „Póty
dzban wodę
nosi, póki ucho
się nie urwie".
Tym razem to
powiedzonko
można
traktować
bardzo
dosłownie.

Anna Pelak

Żegnaj, kubeczku!

:(

Ania Pelak

Ania Pelak
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Nie będzie
można wybrać
się na duże
zakupy do
centrum
handlowego w
niedzielne
popołudnie, ale
także "w
szlafroczku" po
bułkę tartą do
schabowych.
Jak więc
zaradzić temu
problemowi?
Przede
wszystkim
ustawa ta ma na
celu
zmniejszenie
przepracowanych
godzin
ekspedientom,
dzięki czemu ci
będą mieli
więcej wolnego.
Bardzo ważne
jest to, że zakaz
obejmie tylko
supermarkety,
centra handlowe
oraz sklepy
osiedlowe.
Stacje
benzynowe,
sklepy z
pamiątkami i
dworcowe czy
apteki nadal

pozostaną
otwarte, w
niektórych
będzie można
zakupić nawet
podstawowe
produkty, takie
jak napoje czy
małe przekąski
(na stacjach
oczywiście jest
to od zawsze
możliwe). W
pewien sposób
załata to dziurę i
problem nie
będzie aż tak
duży.
Wyobrażam
sobie zdziwienie
turysty, na
przykład:
Warszawa, Plac
Defilad, PKiN,
tłum...
zamknięte
sklepy.
Zapewne będzie
to duża
niespodzianka
dla
przybywających
do Polski. W
końcu nie
zawsze turyści
mogą o tym
wiedzieć, a
każdy chciałby
zrobić

drobne,
pamiątkowe
zakupy (ale nie
w postaci
tandetnych
magnesów z
Wrocławia czy
góralskich kapci
z Zakopanego).
Słodkie wyroby
czy alkohole
oferują raczej
zwykłe
spożywczaki,
które po ustawie
zostaną
zamknięte w
niedziele. Może
warto byłoby
zadbać o
jakąkolwiek
informację w
postaci
komunikatu
bądź ulotki? Na
przykład w
trakcie lotu
można by było
ostrzec o takim
zakazie, a przy
wysiadaniu z
zagranicznego
pociągu
usłyszeć
zapowiedź?
Przynajmniej w
pierwszej fazie
wprowadzania 

w życie ustawy.
To
zdecydowanie
ułatwiłoby pobyt
turystom, którzy
na nic
poszukiwaliby
otwartego
sklepu.
Ale wróćmy do
tematu z
nagłówka - co
można zrobić w
niedzielę, kiedy
zakupy będą
uniemożliwione?
Odpowiedź jest
bardzo prosta,
bowiem
wachlarz
możliwości jest
bardzo szeroki.
Można wybrać
się na

wycieczkę,
spotkać się ze
znajomymi,
zagrać w gry
planszowe,
obejrzeć film
albo po prostu
wyjść na dwór i
pokopać piłkę.
Wyborów jest
jeszcze cała
masa.
Lubinianie będą
mieli jeszcze
lepiej, ponieważ
lubińskie władze
chcą
wykorzystać ten
dzień na
organizację
imprez na nowo
powstałym
rynku.
A więc,

czy niedziela
wolna od handlu
będzie taka
straszna?
Zależy, jak na to
patrzymy. Z
jednej strony
jest ona dosyć
niedopracowana,
a z drugiej
pozwoli to na
zrezygnowanie
ze shoppingu i
zajęcie się
czymś innym,
równie
ciekawym.
Teraz pozostaje
tylko czekać na
efekty.

Miłosz
Kaczmarek

Już w marcu w życie wchodzi nowa ustawa, zakazująca prowadzenia sprzedaży w dwie niedziele danego
miesiąca. 

Zamiast niedzielnego shoppingu...? 

Łąka zamiast galerii? JZ
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