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     NIUSY      
             NA       
      CZASIE  !  

Najnowsze
informacje,wywiady

,trochę literatury,
aplikacje modne

wśród młodzieży,
znajdziesz tu !

       Co w nowym numerze ?
      

Jeśli w ciągu roku
nie chce ci się
uczyć? 
Poczytaj
motywacyjne
cytaty, a
zaraz zdobędziesz
siły i moc, które cię
zmotywują.
Uwierz,to pomaga. 

Na stronie nr.2:
 jest coś o hobby
które nie każdego
zaciekawi 

Strona nr.3:
tam znajdziemy
coś na
poprawę humoru. 

Strona nr.4:
znajdziemy trochę
literatury  i biografie 

pisarz , nie
zdradzam jakiego.

JAKI TO ZA
PISARZ?
KTOŚ WIE?

Strona nr.5:
na tej stronie
poznamy
zakręcony świat
wrotek i poradnik 
JAK TO ZROBIĆ?

Strona nr.6:
TIK TOK i wywiad z
miusia20069.

MIŁEGO
CZYTANIA ŻYCZY
REDAKCJA 

INT.

INT.

INT.

INT.
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Harcerze to moja druga
rodzina :)

przygotował: Szymon
Majewski i Olek Jeżak

Na zdjęciu my w
pełnym
umundurowaniu
podczas
sobotniej zbiórki.
W skład
munduru
wchodzą:

spodnie,
mundur, chusta,
sznur, pierścień,
pagony, lilijka,
krzyż, kapelusz
i pas harcerski.

Moja
przygoda z
harcerstwem
zaczęła się
od zuchów.
Miałem
wtedy 7 lat.
Po 3 latach
zostałem
harcerzem.

           
             HARCERSTWO to moje hobby

W harcerstwie nie jest tak łatwo,
ponieważ dużo zbiórek mamy w
terenie.Uczymy się tam:budowy
szałasu,pracy z mapą,pierwszej
pomocy itp.Każda fajna zbiórka
kończy się ogniskiem z
kiełbaskami.Po mimo ciężkiej
zbiórki jestem zadowolony i z
niecierpliwością czekam na
następne spotkanie z harcerzami.

Najlepszą
nagrodą za
wytrwałość i
sumienność
naszej pracy
jest 10-dniowy
obóz 
harcerski na
którym
szlifujemy
nasze

umiejętności .
Każdy może
zostać
harcerzem,
wystarczy tylko
chcieć !!!
Polecam
wszystkim. 

Najbardziej
potrzebne
rzeczy,które
harcerz
powinien mieć
ze sobą  na
biwaku aby go
przetrwać to
min:
apteczka,
kompas,finka,
przybornik do
szycia,rozpałka,

śpiewnik,
menażka,
niezbędnik,
latarka,
śpiwór,saperka,
pełny mundur
tzn:kapelusz,
koszula
mundurowa,
chusta,spodnie
moro i
wytrzymałe,
wysokie buty. Szymon

                      Przygotowanie do biwaku

Olek

W harcerstwie
panuje bardzo
miła atmosfera.
Zachęcamy
wszystkich do
wstąpienia do
naszej - 1
Środowiskowej

Drużyny
Harcerskiej
Wigry. 
Naszym
drużynowym
jest Jakub
Solak,

przyboczną
Dominika Darul,
a głównym
opiekunem Druh
Maciej Nowak -
kpt.Wojska
Polskiego.

Szymon

Olek



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 9 03/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Prymus

Taki humor tylko tutaj !!! Autor : Szymon
Majewski

Ile lat żyje mysz?-
zależy od kota!

Przed klasówką:
- Mam nadzieję,
Jasiu, że dzisiaj
cię nie przyłapię
na ściąganiu.
- Ja również,
proszę pani.

Ile to półtora i
półtora?-cały tor!

- Jasiu, czym
się zajmuje
filozof?
- Szukaniem
problemów tam,
gdzie ich nie
ma.

Mama pyta się
Jasia:
- Jasiu dlaczego
płaczesz?
- Bo śniło mi się
że szkoła się
paliła.
- Nie płacz to
tylko sen!
- Właśnie
dlatego płaczę...

sm

Dlaczego
blondynka
kładzie na
telewizor
papryczkę
chili?

Żeby
regulować
ostrość
ekranu.

Dlaczego
blondynka
bierze
linijkę do
łóżka?

- Żeby
zmierzyć,
jak długo
spała!

Co
blondynka
robi przed
lustrem z
zamkniętymi
oczami?  

 -
Patrzy
jak
śpi.

sm

sm

sm
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          Na spotkaniu..... Zainteresowanie młodzieży
twórczością pisarza...

 

Niegdyś
związany ze
światem
reklamy,
obecnie zajmuje
się tylko
pisarstwem.

Karierę
pisarską
zaczął
przypadkiem
gdy pisał
książeczkę
dla swojego
chrześniaka
Krzysia.

9 kwietnia w Miejskim Ośrodku
Kultury w Żorach obyło się
spotkanie autorskie z Marcinem
Pałaszem. Jest to autor wielu
książek dla dzieci z udziałem jego
psa Elfa. Jego dzieła opowiadają
zazwyczaj o wesołych historiach.
Dlatego on sam jest cały czas w
dobrym humorze. 

 Stronę przygotowały: Agata Malec i Martyna Skrobol

Int.

Marcin Pałasz
(ur. 29 maja
1971 roku w
Dusznikach-
Zdroju) – polski
pisarz dla dzieci
i młodzieży,
autor
słuchowisk.
Mieszka i
pracuje

we Wrocławiu.
Debiutował w
2004 roku
książką
„Opowieści z
Krainy
Potworów”.

Marcin Pałasz
ma psa, który
nazywa się Elf.
Książka p.t. 
"Sposób na Elfa"
jest książką
opowiadającą
między innymi o
śmiesznych
zachowaniach i
wybrykach Elfa
np. historia

o ręczniku
papierowym, 
która jest
uwielbiana przez
dzieci,jak i
dorosłych.
 Ciekawostka
Marcin Pałasz
zdradził nam że
Elf ma ADHD
oraz chorobę
lokomocyjną ;)

O
zainteresowaniu
młodzieży
twórczością
pisarza
świadczy fakt,
że jego książki,
sprzedawane

równocześnie
na korytarzu,
rozeszły się
błyskawicznie, a
na sam koniec
ustawiła się
długa kolejka po
autografy.

Na spotkaniu
Marcin Pałasz
opowiadał o
swoich
początkach
twórczości, o
swoim
codziennym

życiu, o swoich
niezwykłch
przeżyciach i
oczywiście
opowiadał o
swoich
ksiązkach. Na
spotkaniu

była jedna
przerwa na
której było
można zakupić
jego książki. Po
przerwie odybył
się wywiad z
pisarzem.  

         WSPOMNIJMY JESZCZE RAZ...
 Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

Internet

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Opowie%C5%9Bci_z_Krainy_Potwor%C3%B3w&action=edit&redlink=1
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Poradnik jak nie
jeździć na
wrotkach.

Małe
wskazówki w
tym
zakręconym
świecie wrotek.

O serialu kilka
słów:
Aktualnie jest
początek 3
sezonu, raczej
to ostatni
sezon. 

           ŚWIAT OSZALAŁ...

                   NA PUNKCIE WROTEK
                                                             Zosia
ZającWrotki zaczęły
być popularne
dzięki serialowi 
Soy Luna.
 

Tam wszyscy
są zakręceni na
punkcje wrotek.

Jak pierwszy
raz w domu
założyłam
wrotki jeździłam
niepewnie z
każdą minutom
było coraz
bardzie,ale i tak
musiałam się
wywalić jak to ja
,ale mniejsza z
tym, wszystko
wydawało się
łatwe, ale potem
nawet

spróbowałam n
pewną figurę
czyli pistolet
oczywiście
wywrotka jak by
inaczej. Teraz
nie jeżdźę na
wrotkach bo
złamałam rękę 
i niemoge
jeździć,ale
trudno.
:)  

     Pierwsza
        próba  

    JAK TO   
 ZROBIĆ?

INT

Obrót można
zrobić bardzo
łatwo wystarczy
rozłożyć ręce
zamachnąć się i
powoli ręce
przybliżać  do
klatki piersiowej.

Aby zrobić
pistolet na
początku trzeba
nauczy się
kucać,ale to jest
bardzo łatwe,

potem powoli
wyprostować
nogę prawom
lub lewą .

Aby się przy
tym nie zabić
wystarczy nosić
ochraniacze,
kask i uważać
wtedy na pewno
nic poważnego
się nie stanie.   

INT

  Jak zrobić ?
 
-idealny obrót
  pistolet

-idealny pistolet

-i przy tym się
nie zabić

                         
INT

INT
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 Amelia Sawicka

Konstytucja 3 
Maja ...

    
  STO LAT WOLNOŚCI !

Dnia 08.05.2018
r. odbyła się
akademia z
okazji
Uchwalenia
Konstytucji 3
Maja .
Akademię

przygotowała
Pani
A.Olszewska
.Było
historycznie ,
ale też
nowocześnie.
Na sali pojawiła

się magiczna
brama czasu
...Dzięki niej
mogliśmy się
przenieść do
tamtych
czasów...
Aktorzy

wyglądali
świetnie !!!
Akademia
została miło
przyjęta przez
uczniów !!!  

Aktorzy :
Miłosz Salamon
Jakub Zielony
Michał Kieczka
I inni .....
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Konrad Górecki
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Ciąg dalszy
wywiadu......... 

Wywiad z Mią!!!!
OMG

Nazwa Mii na
TikTok.  To
"miusia20069".
Jest  jedną z
najpopularniejszych
osób na tej
aplikacji. Jej iloś
fanów to 65.7K

Z.s i A.s

Z.S

Coś o tik tok ? 
Co to jest?! 

1.Tik tok jest to
aplikacja na
której nagrywa 
się kilo sekund

owe filmiki z
piosenką lub w
innym języku. 

 

2.Po otwarci tik
tok użytkownicy
aplikacja  mogą
oglądać  filmiki
typu:
-komedie
-jedzenie
-zwierzęta 

? 1. Od ilu lat
nagrywasz Tik
Toki?
Mia: Około od
dwóch lat 
2.Lubisz
spotkania z
tiktokerami?
Mia: Jest spoko
zależy jacy są
tiktokerzy. 

3.Co skłoniło cię
do nagrywania
tik toków? 
Mia: Napisała do
mnie Sonia w
wakacje że jest
taka fajna
aplikacja do
nagrywania. 

. Iphone czy
Samsung? 
Mia: Oczywiście
że iphone. 
5Jaki jest twój
ulubiony kolor?
Mia:Wsadzie to
lubię wszystkie
6.Masz

ulubionego
tiktokera? Mia:
Chyba nie... ja
jestem swoim
ulubionym
tiktokerem.
4.Jaką markę
wolisz bardziej ?

                 MOJE HOBBY
                    TIK TOK !

int.

Zosia siwak i
Amelia
sawicka

Z.Sint.
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