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Przez osiem
miesięcy wytrwale
realizowaliśmy
ścieżkę
“Dziennikarze
przyszłości” i
braliśmy udział we
wszystkich
konkursach
ogłoszonych 

przez organizatora.
Nadszedł czas na
przedstawienie
zrealizowanych
przez nas
reportaży-
podkastów w
programie Scratch
z wykorzystniem

kształtowanie
kompetencji
medialnych oraz
cyfrowych i
rozwijanie
umiejętności pracy
zespołowej poprzez
wspólne
realizowanie zadań.

Oto nasze reportaże:
https://scratch.mit.edu/projects/214198614/#player

https://scratch.mit.edu/projects/213000128
https://scratch.mit.edu/projects/219599510/
https://scratch.mit.edu/projects/215675985/

Dziękujemy
Fundacji Orange za
umożliwienie
przeżycia
wspaniałej
przygody z
programowaniem i
dziennikarstwem.

#SuperKoderzy 
z 6d

programu Audacity.
Celami programu
były: wykorzystanie
nowych technologii
w pracy ze słowem,
w tworzeniu
opowieści i historii
w języku polskim,
powrót do świata
dźwięków,
 

25 kwietnia 2018 roku podczas “Scratch Day #SuperKoderów” nastąpiło podsumowanie naszej przygody
dziennikarskiej z projektem edukacyjnym Fundacji Orange #SuperKoderzy. 

#SUPERKODZERZY - PODSUMOWANIE

#SuperKoderzy

 W TYM
NUMERZE:

ROK 2???

KILKA SŁÓW
O
RODZEŃSTWIE

Moje ulubione
style tańca

RECENZJA
„Player One”

KS

https://scratch.mit.edu/projects/214198614/#player
https://scratch.mit.edu/projects/213000128
https://scratch.mit.edu/projects/219599510/
https://scratch.mit.edu/projects/215675985/
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Jeszcze wcale nie tak dawno temu świat mógł się obyć bez wszystkich
elektronicznych nowinek, a teraz? 

ROK 2???

Czy zwyczajnemu
nastolatkowi uda się
ostrzec przed
zagrożeniem resztę
świata z przeszłości?

Komputery,
laptopy,
smartfony,
iPady, tablety...
z dnia na dzień
coraz więcej
tego
wszystkiego.
Dorośli patrzyli
na dzieci
smutno, gdy
widzieli, jak te
spędzały
kolejną godzinę
na rozmowach
przez internet.
Teraz sytuacja
wygląda
inaczej. Nikt nie
odważy się już
skorzystać z
elektronicznych
urządzeń.
Czemu?
Odpowiedź jest
prosta. Ten
świat został już
tak zepsuty, że
korzystanie z
tego typu
gadżetów może

grozić
śmiercią. Powietrze
z dnia na dzień
jest coraz
bardziej zatrute,
a niebo już
wcale nie jest
niebieskie.
Teraz przybrało
nowe barwy.
Szaro - białe
przeplatane
okazyjnie
jakimiś zgniłymi
odcieniami.
"Przypomina
pleśń." Przeszło
MU przez myśl.
Był zwykłym
chłopakiem.
Miał czarne
włosy oraz
hipnotyzujące
obsydianowe
oczy niczym
dwa czarne
tunele. Jego
ubrania dla ludzi
z naszych
czasów 

mogłyby
wydawać się
dziwne, w
końcu nie na co
dzień można
zobaczyć
nastolatka
ubranego
całego na
czarno. Miał na
sobie czarne
podarte na
kolanach
spodnie, czarną
skórzaną kurtkę
i co
najdziwniejszego
czarną bandanę
ze skóry
zakrywającą
nos i usta. On
wiedział. Nic już
nie było takie
samo. Zielona
niegdyś trawa,
teraz przybrała
dziwny odcień
brązu. Zatrute
powietrze nie 

było jedynym
zmartwieniem
mieszkańców
Ziemi. Zbliżał
się
niezaprzeczalny
koniec świata. Z
bezlistnych
drzew okrytych
czarną, spaloną
przez
chemikalia korą,
powoli ku niebu
leciał dym.
Oczywiste jest,
że w takim
świecie żadne
stworzenie nie
przeżyje.
Zwierzęta,
niegdyś
radosne i pełne
sił teraz w
większości
zostały
wyłapane i
przetransportowane
do specjalnych
izolatek, w
których już i 

tak schorowane
wiodły smutne
życie, a te
którym udało
się uciec
przemieniały się
w karykatury,
ich ciała
całkowicie się
zmieniały...
Ich futra
zmieniały kolor,
zaczęły jeszcze
bardziej
dziczeć. Polowały
na wszystko, co
żyje i nie bały
się podchodzić
do miast, a
ostrzec przed
ich nadejściem 
mógł tylko
świszczący
oddech. Ludzie
już stracili wiarę
w rząd i
polityków Teraz
liczyło się
przetrwanie.

Zapanował
chaos.
Naukowcy
pośpiechu
próbowali coś
zaradzić i w
końcu... ostatnia
nadzieja tego
świata.
Uczonym udało
się dokończyć
wehikuł czasu,
ale skorzystanie
z niego mogło
zakończyć się
śmiercią
śmiałka oraz
eksplodowaniem
jądra Ziemi,
lecz... on już
zdecydował. On
miał zostać tym
śmiałkiem.

Agata 

. KACPER
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Zalety
posiadania
rodzeństwa
 Kiedy mamy
starszego brata
lub siostrę i
nasze kontakty
są bardzo
dobre, potrafimy
się zrozumieć,
wspólnie
wykonujemy
polecenia
rodziców. Te
cechy ułatwiają
nam
komunikację z
otoczeniem i
jest nam łatwiej
przyzwyczaić
się do nowej
grupy osób. 
Następnym
powodem, dla
którego warto
mieć
rodzeństwo jest
możliwość
powierzania
tajemnic,
uzyskania rad. 

Gdy jesteśmy w
trudnej sytuacji i
potrzebna jest
nam rozmowa,
zawsze
możemy
zwrócić się do
siostry czy
brata. Oni znają
nas najlepiej,
wysłuchają i
powiedzą, jakie
będzie
najlepsze
wyjście w
trudnej sprawie.
Kolejnym
argumentem
jest pomoc w
nauce. Starsze
rodzeństwo
może nam
wytłumaczyć
niezrozumiałe
zadanie, pomóc
w zadaniach
domowych. Lecz
jeśli mamy
młodszego
brata czy
siostrę,
możemy im

pomóc i
przypomnieć
sobie, jak to
kiedyś było .
Kiedy będziemy
sobie pomagać,
zaoszczędzimy
na czasie,
poprawią się
nam nasze
relacje i
nabierzemy
więcej radości z
bycia siostrą lub
bratem. Teraz
przejdę do
następnego
powodu, jakim
jest zabawa.
Bycie
jedynakiem jest
smutne, nie
mamy z kim się
bawić i zostaje
nam tylko
komputer,
telewizor czy
książka. Gdy
mamy
rodzeństwo,
możemy wolny
czas 

wykorzystać na
wspólną
rozrywkę, na
przykład grać w
gry planszowe,
jeździć na
rolkach. Czas
spędzony z
bliską osobą
jest
przyjemniejszy
niż pusty pokój i
komputer.
Ostatnim
powodem, dla
którego warto
mieć
rodzeństwo, jest
możliwość
zapoznania się
z nowymi
znajomymi.
Dzięki bratu czy
siostrze
poznajemy
nowych
kolegów i
koleżanki.

Wady
posiadania
rodzeństwa
Niestety, są też
wady w
posiadaniu
rodzeństwa.
Kłótnie,
okłamywanie
siebie
nawzajem czy
nawet bójki,
takie problemy
możemy mieć
ze starszym
rodzeństwem.
Jednak z
młodszym też
nie jest za
dobrze,
ponieważ trzeba
się wszystkim
dzielić,
opiekować czy
pilnować, a
poza tym cały
czas nam
przeszkadzają i
skarżą
rodzicom,
papugują za

papugują za
nami i chcą iść
tam gdzie my.
Kolejny powód
to zazdrość,
wiadomo
pewnie, że gdy
my coś
dostaniemy, to
nasza siostra
czy nasz brat
muszą dostać
to samo, więc
nasi rodzice
muszą kupić
drugą podobną
rzecz i tak
później wyląduje
ona w kącie.

Mam młodszą
siostrę i bardzo
lubię z nią
spędzać czas .
Poza tym to
bardzo fajnie
mieć
rodzeństwo.
      

Natalia

KILKA SŁÓW O RODZEŃSTWIE
Pewnie niektórzy z Was mają rodzeństwo młodsze albo starsze, siostrę lub brata.

;) ;)int. int.
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Moje ulubione style tańca

Taniec jest pierwotną, naturalną potrzebą
człowieka. 

 Nie ma nic
nadzwyczajnego
w twierdzeniu,
że „świat
wirtualny nie
zastąpi nam
prawdziwego
życia. Cieszmy
się nim, bo czas
mija
nieubłaganie i
niedługo możemy
się 

zorientować, że
jego najlepsze
momenty
spędziliśmy,
siedząc otępiale
przed
telewizorem czy
z goglami na
twarzy”.
Rzeczywistość
2045 roku nie
przedstawia się
zbyt kolorowo.

Rzeczywistość
2045 roku nie
przedstawia się
zbyt kolorowo.
Światem rządzi
chaos, a główny
bohater Wade
Watts (Tye
Sheridan) czuje,
że egzystuje,
tylko gdy ucieka
do OASIS,

Daje radość,
pewność siebie,
zaspokaja
potrzebę
wyżycia się.
Taniec to także
forma ekspresji,
dobrej zabawy,
sportu i pasji,
którą można
uprawiać w
każdym wieku.

Taniec
współczesny- 
to forma tańca
najbardziej nam
znana. 
Spotykamy ją
najczęściej,  a
powiązana jest
z wieloma
stylami tańca. 
Dopiero
początek XX
wieku przyniósł 

zwój tańca
nowoczesnego.
Stało się to
dzięki założeniu
przez
amerykańskie
małżeństwo
Ruth Saint
Denis i Teda
Shawn w
1915r.
pierwszej
szkoły tańca
nowoczesnego. 
W swojej szkole
uczyli nie tylko
form
klasycznych,
ale także
tańców
wschodnich,
murzyńskich,
niemieckiego
tańca 

wyrazistego,
wprowadzali również
własne techniki
z elementami
gimnastyki.
Swoje
widowiska w
Stanach
Zjednoczonych
prezentowali w
różnych
stylach:
hinduskim,
perskim,
chińskim,
greckim,
egipskim oraz
indiańskim i
meksykańskim.

Zuzia 

Fabuła filmu  nie jest zbyt rozbudowana ani nie
posiada ponadczasowego przesłania. 

„Player One”, reż S. Spielberg

wirtualnego
uniwersum.
Zresztą w ten
sposób
postępuje
większość
pozostałych
przy życiu ludzi.
W OASIS
podróżują,
przeżywają
przygody i są
kimkolwiek
zapragną.
Jedyne, co ich
ogranicza,
imaginacja.
Niesłychaną
rozrywką staje

się trzyetapowy
konkurs, w
którym nagrodą
jest olbrzymia
fortuna i
całkowita
kontrola nad
uniwersum. 
Rozgrywki
organizuje
dziwny geniusz
James Halliday
(Mark Rylance),
który stworzył
OASIS, a w
drodze
eliminacji szuka
godnego
następcy.

Film godny
polecenia
młodzieży jak i
dorosłej
widowni.
Zawiera
mnóstwo
dobrze
wykonanych
ujęć i zdjęć
wirtualnej
rzeczywistości.
Będzie
odpowiedni na
relaks w gronie
przyjaciół.

Julka

REDAKCJA WYDANIA: Julia Rudnicka, Zuzia Riske, Agata Brandenburger, Natalia Szymańska,
Kacper Nalepa
OPIEKUNOWIE: K. Strógarek i K. Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

TANIEC WSPÓŁCZESNY

'PLAYER ONE'

int.

INT.
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