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   Jedziemy na
zieloną szkołę!!!

"Podaruj książkę do
biblioteki szkolnej"

Co znajdziecie w tym
numerze?

Dopiero co
skończył się
długi weekend,
a już wszyscy
myślimy o
zielonej szkole,
bo przecież
zielona noc
zdarza się tylko
raz w roku
szkolnym.

Większość klas
wyjechała na
zieloną szkołę, więc
w szkole jest mniej
uczniów. Wszyscy
już pakują walizki i
szykują się do
wyjazdu. Od 14
dnia maja cześć
nauczycieli jest
nieobecna, ale w
zamian za to będą
zastępstwa, na
które też trzeba być
przygotowanym. Oprócz
tego do 30 dnia
bieżącego miesiąca
należy zwrócić
wszystkie książki
wypożyczone ze
szkolnej biblioteki,
które jeszcze do
niej nie wróciły.   

zielona

14

Do końca roku trwa
akcja "Podaruj
książkę do biblioteki
szkolnej". Polega to
na oddaniu do
biblioteki szkolnej
jakieś książki  w
dobrym stanie z
własnej woli. Każdy,
kto podaruje swoją
książkę, otrzyma
nagrodę w postaci
uwagi pozytywnej. 

_

Mimo że dopiero
skończył się
weekend majowy,
już naszą głowę
zaprząta zielona
szkoła. Myślimy,
jak ciekawie
spędzić zieloną noc
i jakie psikusy
zrobić. Jednak po
powrocie nasz
mózg
prawdopodobnie
zacznie myśleć o
wakacjach. A
właściwie to nie

wiem, gdzie pojadę!
Możecie być
spokojni, bo w tym
numerze
pokażemy, jakie
miejsca warto
odwiedzić.
Niedawno w kinach
była premiera filmu
"Avengers Infinity
War" i jeszcze go
nie obejrzałeś?
Znajdziesz tu
artykuł o Thanosie.
Nina Borowiec

szkoła

maja

_
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Natalia Furgała
kl. 5ai

Ciekawi ludzie

Książki o tym, co
lubisz

Można również
poprawiać
jakość swoich
książek, aby
wspiąć się na
#1 w którejś z
kategorii (np.
fan fiction,
romans,
przygodowe
itp.)

 Wattpad - Facebook dla 
 pisarzy (i nie tylko)!

KEEP

-

Pisanie

-

logo

Dzisiaj mam dla
Was marzenie
wszystkich
współczesnych
pisarzy i
czytelników.
Jest to Wattpad
- strona

internetowa
(oraz aplikacja)
do publikowania
własnych
opowieści oraz
czytania
książek innych.
Pisarze

i czytelnicy
mogą
komunikować
się przez
komentarze czy
prywatne
wiadomości.
Można

tam również
wygrywać
konkursy i brać
udział w tzw.
"nominacjach".

Masz może
ulubiony serial,
książkę,
zajęcia? Na
Wattpad
możesz znaleźć
książki na ten
temat! Może to
być np,
alternatywne
zakończenie

Harry'ego
Pottera czy 
Star Wars albo
książka o
harcerstwie i
wielu innych!
Książki tego
typu znajdziesz
w zakładce "fan
fiction".

Na Wattpad
możesz spotkać
ludzi bardzo
podobnych do
Ciebie. Mogą oni
np. lubić te
same książki,
seriale, gry co
ty, jeżeli
spotkasz ich w

komentarzach
pod książką.
Można wtedy
(pamiętaj o tym,
aby nie
podawać swoich
danych!)
popisać z nią
przez prywatne
wiadomości.CALM

-

-

Biblioteka

wattpad
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 Weronika Czub 
 kl.5a

 I ostatni
pomysł: 

 5. Zawsze
biżuteria!!!

 4. Dobrym
rozwiązaniem
jest także
wybranie się do
sklepu z
kosmetykami,
bo tam
znajdziesz
idealny
upominek!

 Niezadługo jest Dzień Mamy,a ty nie
masz pomysłu na prezent? Oto 8
świetnych pomysłów na podarunek! 

Dzień Mamy

 1. Kwiaty!To
cudowny
pomysł na
prezent.Każda
kobieta uwielbia
kwiaty i myślę,
że twoja mama
w
szczególności!

2. Czekoladki!
Są
słodkie,ładnie
wyglądają, no i
oczywiście
świetnie
smakują!
3.

Kubek! Bardzo
dużo osób pije
rano poranną 
kawę lub
herbatę,więc
jest to
wspaniały

pomysł na
podarunek!

Kubek

Kocham Cię
Czekoladki

 6.  Dla każdego
ważny jest choć
trochę wygląd
osobisty,dlatego
zawsze możesz
kupić jakieś
ubrania! Twoja
mama na pewno
ucieszy się z
nowej pary
szpilek,torebki

lub jakiejkolwiek
sukienki!
7. Bilety do kina
na świetny film!
Myślę, że twojej
mamie  też
należy się
trochę
odpoczynku!

 8. Najlepszą
rzeczą dla twojej
mamy jest
prezent,który
sam/a
wykonasz!
Może to być
laurka,rysunek
lub nawet
coś,co tylko

sobie
wymarzysz!Uważam,
że na pewno
każda mama
zasłużyła na
prezent i
całuska! <3

Kwiaty

Dzień Mamy

Kubek

Kocham Cię
Czekoladki

Kwiaty
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  Co można wiedzieć o Thanosie. Filip Satoła VIc

Rękawica
Nieskończoności

Geneza
komiksowa

Choć Thanos w
nowych
Avengers jest
robiony
komputerowo,
to i tak widać
grę aktorską
Josha Brolina,
który jest
świetny.

"Avengers
Infinity war" to
świetny film,
więc dziś o
najważniejszej
postaci tego
filmu. Thanos
został

stworzony
przez Jima
Starlina i Mika
Friedricha.
Zadebiutował w
komiksie "The
Invincible Iron
Man" w lutym

1973 roku.
Thanos był
inspirowany
postacią DC
Comics
Darksidem.
Filmowego
Thanosa

gra aktor Josh
Brolin, który w
produkcji
"Deadpool 2"
gra Cable'a.

Thanos
Urodził się na
Tytanie
będącym
kolonią silnych
istot "The
Eternals".
Urodził się z
genetyczną
skazą zwaną
"Syndromem
Dewianta",

przez którą
różnił się od
innych. Dlatego,
pomimo
królewskiego
pochodzenia,
traktowano go
jak wyrzutka. A
brat był
uwielbiany.

.

Rękawica
Nieskończoności
to swego
rodzaju nośnik
kamieni
nieskończono
ści, czyli
artefaktów
dającym prawie

nieskończoną
moc, gdy ma się
wszystkie, ale
jeden kamień
sam w sobie
jest strasznie
potężny. 

LEGO

Kiedyś i

.

Thanos

Thanos

teraz
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Natalia
Mikołajczyk 5a

Fantastyka cz.2

Fantastyka cz.1

Nie wiesz co
oglądnąć lub
poczytać w
wakacje? 
W tym artykule
masz  kilka
propozycji.
 

1. Philip Pullman
- trylogia
"Mroczne
Materie" (Zorza
północna;
Zaczarowany
nóż;
Bursztynowa
luneta)
2. Carlos

Ruiz Zafon -
"Książę Mgły",
"Pałac Północy",
"Marina"
3. C. S. Lewis -
"Opowieści z
Narnii"

1.Neil Gaiman -
"Gwiezdny pył",
"Koralina",
"Księga
cmentarna"
2.J.R.R. Tolkien
- "Hobbit",
"Władca
pierścieni"
3.Terry
Pratchett - seria

"Świat Dysku"
4.Lewis Carroll -
"Przygody Alicji
w Krainie
Czarów"
5. Harry Potter
(1,2,3,4,5,6,7) 

      Ciekawe książki i filmy do 
 przeczytania i oglądnięcia podczas 

 wakacji

FILMY
1.High school
musical (1,2,3)
2. Gwiezdne
wojny (1, 2, 3, 4,
5, 6) 

3.Opowieści z
narni lew
czarownica i
stara szafa.
4.Opowieści z
narni książe
kaspian.

5.H2o
wystarczy
kropla
6.Jak
wytresować
smoka *
ostatni władca
wiatru 

7.Avin wiewiórki
1,2 *

I WIELE
INNYCH 

-

--

-

-

-

--

-

-
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   Nie wiesz gdzie
      pojechać?

  5 przepięknych
    wodospadów

Wakacje za
niedługo, a ty
nie masz
pomysłu gdzie 
pojechać? W
tym artykule
znajdziesz
miejsca, które
warto
odwiedzić.  

           Wakacje - miejsca
         które warto odwiedzić
                      
         Kinga Machniewicz kl. 5ai  

Klimkówka to
urokliwa
miejscowość
nad zalewem w
Beskidzie
Niskim. Jeżeli
chcesz spędzić
czas nad wodą
w spokojnym
miejscu,

popływać
kajakiem,
wypocząć, a
nawet się
wykąpać, to
dobrze trafiłeś. 
Nagrywano tam
również sceny z
filmu ,,Ogniem i
mieczem''. 

Oto 5 z
najładniejszych
wodospadów na
świecie:
1.Wodospad
Bigar- Rumunia 
2. Wodospad
Iguazu
Argentyna/
Brazylia
3

.Park Narodowy
Jezior
Plitwickich-
Chorwacja 
4.Mackay Falls-
Nowa Zelandia
5.Wodospady
Wiktorii- Zambia

 Klimkówka
     
 

1.Wyspa Krk-
Chorwacja- to
największa
wyspa na
Morzu
Adriatyckim. Są
tam wioski i 
plaże, a na

wyspę dojeżdża
się przez długi
most. 2.Park
Narodowy
Jezior
Plitwickich-
Chorwacja-
piękny park 

z jeziorami i
cudownymi
wodospadami.
3.Nei Pori-
Grecja-
miasteczko
położone na
Riverze

Olimpijskiej z
pięknymi
plażami i
ciepłym
morzem.

wodospad
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