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SPORT, A JEDNAK NA EKRANACH

JAKIE GRY SPORTOWE SĄ NAJLEPSZE?

Gry sportowe cieszą się bardzo dużą popularnością wśród miłośników konsol a także komputerów.
Zdecydowanie najpopularniejszą grą sportową jest FIFA, jednakże w rankingu tuż za nią znajduje się jej
odwieczny rywal, czyli Pro Evolution Soccer. W FIFIE już od kilku lat organizowane są różnego rodzaju turnieje,
w których nagrodę stanowi często niemała kwota pieniężna. Oprócz gier piłkarskich na rynku znajdują się też
bardzo popularne tytuły innych sportów,  takich jak koszykówka ze swoim NBA, czy wrestling ze swoim WWE.

FIFA - DLACZEGO JEST TAK POPULARNA?

Piłka nożna to zdecydowanie nasz sport narodowy, co
nie oznacza, że uzyskujemy w nim najlepsze trofea.
FIFA to bardzo realistyczny symulator tego sportu.
Posiada wiele trybów gry, od kariery (menedżera lub
zawodnika), po tryby online, np. ULTIMATE TEAM,
gdzie gracz składa swój własny zespół, z prawdziwych
zawodników. Jak każda gra ma błędy, lecz jest stale
aktualizowana przez ich twórców. Posiada także tryb
fabularny, gdzie gracz wciela się w młodego
zawodnika, idącego w ślady dziadka, wielkiego
piłkarza. FIFA 19, wydana w tym roku, to 3 część
trybu fabularnego. Co więc przemawia do graczy, że
wybierają właśnie FIFĘ? Największa społeczność i
zabawa na wiele, wiele godzin.

Ujęcie z najnowszej odsłony gry.

Najpopularniejsza "bijatyka"

NAJPOPULARNIEJSZE GRY SPORTOWE
2018

FIFA 19
NBA 2K19
PES 19
WWE 2K19
Football Manager 2019

Wszystkie wymienione wyżej gry zostały wydane w
2018 roku, mimo że mają w nazwie 19, 2K19, czy
2019. Większość z tych gier publikowana jest co roku,
na przełomie września/października, więc popularne
będą nadal w następnym roku.

Michał

Michał

Michał
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CO NOWEGO 

W INTERNECIE

NOWY WYGLĄD MESSENGER'A
Aby zacząć rozmawiać o Messenger'ze powinniśmy
sobie powiedzieć, czym w ogóle on jest, ponieważ nie
wszyscy muszą go znać. A więc, Messenger to
komunikator internetowy stworzony przez firmę Marka
Zuckerberg'a - Facebook, w 2011 roku. Można
poprzez niego rozmawiać, ale i również konwersować
z innymi.

Firma 13 października postanowiła wprowadzić nowy
desing swojej aplikacji użytkownikom Android'a, ale
jedynie nielicznym i na "chwilę". Wybranym
użytkownikom motyw zaczynał stopniowo się usuwać
i pojawiał się stary. Nowy wygląd był jeszcze bardziej
uproszczony i czytelniejszy. Przykładowo w dolnej
części aplikacji zmieniły się przyciski (ich funkcje, jak i
ilość). Niektórym nowy design nie przypadł do gustu, a
inni chcieliby go z powrotem. Co najciekawsze
Facebook nowy motyw zapowiedział na początku
roku, a pierwsze osoby dostawały go już po koniec
września, ale nikt o nim "nie mówił głośno".

  

JAK ZROBIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ
Stron lub narzędzi umożliwiających tworzenie stron
jest wiele, jednym z nich  jest Wordpress.com.  Po
wejściu na stronę wszystko jest ładnie i prosto
opisane. Strona oferuje również samouczki i w
punktach opisuje, co należy robić i jak edytować. 
Najpierw wybieramy nazwę, tematykę oraz adres
strony. Następnie wybieramy motyw, edytujemy go i
odpowiednio wypełniamy dane rubryki. W prosty
również sposób możemy stworzyć pierwszy post:
klikamy jeden przycisk, piszemy tekst i
publikujemy. Następnie rozsyłamy naszą stronę do
znajomych, a jednocześnie możemy ciągle coś
dopisywać, zachowując odpowiedni design.

Kacper  

 DISCORD- CO TO ZA APLIKACJA?
Discord for Windows to aplikacja przeznaczona dla
graczy, służąca do rozmów głosowych i komunikacji
za pomocą wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz
filmami. Program można zintegrować z takimi
serwisami, jak Twitch oraz YouTube Gaming. Możliwe
jest też stworzenie stale dostępnej nakładki na gry, z
których korzystamy. Na głównym ekranie aplikacji
wyświetlą się informacje o naszych kontaktach:
wszystkich, dostępnych online (wraz z informacją o
grze, w którą aktualnie grają), zaproszeniach
oczekujących oraz o zablokowanych użytkownikach.
Konwersacje możemy prowadzić zarówno głosowo jak
też za pomocą wiadomości tekstowych, do których
dołączymy również zdjęcia. 

Maks  

źródło: PIXABAY.COM

strona: WORDPRESS.COM
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CAŁA PRAWDA o... KRETACH

 KRETY JAKO ŚRODKI CHEMICZNE

Jak się okazuje, krety niekoniecznie muszą być
zwierzętami. Mogą być również środkiem

chemicznym. Zaraz… ale jak to?! Otóż tak jak kret
kopie swoje tunele tak środek do udrażniania rur
– Kret – wyżera wszystko, co je zatyka. Obok na

zdjęciu gwóźdź programu - Kret.

:D

KRETY JAKO ZWIERZĘTA

Kret europejski – jest to gatunek owadożernego ssaka
z rodziny kretowatych, zaliczanej do
rzędu ryjówkoształtnych. Silne, łopatowate łapy z
mocnymi zagiętymi do tyłu pazurami są
przystosowane do kopania podziemnych tuneli. Buduje
podziemne gniazdo z mchu i trawy, obok którego
znajduje się „spiżarnia”, w której gromadzi żywe,
unieruchomione dżdżownice. Kret jest zwierzęciem
bardzo ruchliwym i aktywnym, żyje ok. 2-4 lat. 
Od zawsze bylem zafascynowany tymi zwierzętami.
Imponują mi one swoimi cechami charakteru jak i
wyglądem. 
Krety są niezwykle pracowite i zwinne. Ich male
czarne ciałko powoduje, że aż chce się patrzyć jak
drążą tunele.

LUDZIE JAKO KRETY

Otóż często spotykam się bądź sam używam słowa
kret, kiedy widzę osobę, która ma drobne oczy,

zapadające się w jej twarzy. Patrząc na tę osobę, mam
wrażenie, że widzę kreta. Po prawej przykład takiej

osoby ----->.

roselovver

:D

:D

:D

:D

:D
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SPOTKANIE Z HUSARZEM

W naszej szkole był prawdziwy husarz

LEKCJA HISTORII Z HUSARZEM 
Pan Paweł Kramarz zajmuje się zawodowo robieniem uzbrojenia
husarskiego oraz rekonstrukcją historyczną. Przyniósł ze sobą wszystko,
w co ubierała się husaria. Miał pancerz, tarczę, przyłbicę, kopię, a nawet
skrzydła. Opowiadał, że te prawdziwe miały być podobno wykonane z piór
orła białego i swoim szumem odstraszać wrogów. Jednak ze względu na
koszty najczęściej były zastępowane gęsimi. Podczas spotkania
dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób husarzy walczyli, przygotowywali
się do bitew i odnosili zwycięstwo. Była to świetna lekcja historii, gdyż
pokazała nam, jak wiele historia Polski zawdzięcza gęsiom. I sprawdza
się powiedzenie, że "Polacy nie gęsi i swoich bohaterów mają".

SKĄD NAZWA?                                              Przeczytałam w Wikipedii
Husaria to polska jazda znana z wielu zwycięskich bitew od XVI do połowy
XVIII wieku. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od serbskiego słowa usar,
oznaczającego wojownika lub z węgierskiego wyrazu huszar.
                                                                                                           Ania

CIEKAWOSTKI
1.  Husaria istniała prawie 300 lat.
2.  Brała udział w tak wielu bitwach, że nie da się ich
wymienić.
3.   Przez 125 lat nie przegrała żadnej bitwy.
4.  W 1621 r. było najwięcej husarzy, bo aż 8 tysięcy.
5.  Husaria była najlepszą jazdą swych czasów.
6.  Szabla husarska była szczytowym tego typu
osiągnięciem na skale światową.
7. Wyróżniała się bogactwem stroju i uzbrojenia.
8. Husarz to też polska nazwa lokomotywy.
9. Mamy także husarza wśród owadów, czyli ważkę.

AniaCzy wiecie,
że...

w logo polskiej
stacji paliw 

HUZAR
był wizerunek
husarza?

Uczmy się...

historii i
ortografii!

fot. Ania

fot. Ania fot. Ania

fot. Ania
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RECENZJA
bardzo krytyczna

nieostra jakaś...blednie czy znika

„Syzyfowe prace” to powieść obyczajowa napisana przez Stefana
Żeromskiego. Jest ona lekturą szkolną, której temat skupia się na
rusyfikacji i dorastaniu.

SYZYFOWE PRACE – ŚRODEK
USYPIAJĄCY
Opowiada o życiu Marcina Borowicza od czasów dzieciństwa aż do
dorosłości. Zaczyna się w momencie, kiedy rodzice głównego bohatera
zawożą go do szkoły w Owczarach, gdzie zaczyna swoją edukację.
Później, dzięki korepetycjom dawanym przez prof. Majewskiego, Marcin
dostaje się do gimnazjum w Klerykowie. Matka bohatera umiera. Chłopak
powoli ulega rusyfikacji. Do chwili, kiedy w klasie pojawia się Bernard
Zygier. Uczeń ten zaraża kolegów swoim patriotyzmem podczas recytacji
„Reduty Ordona".

Jest też wątek miłosny. Główny
bohater poznaje swoją pierwszą,
wielką miłość-”Birutę”. Spotykają
się codziennie w parku, w czasie
kiedy się uczą, lecz nie
wypowiadają do siebie ani słowa.
Po zdaniu matury próbuje znaleźć
tę dziewczynę, lecz bezskutecznie,
ponieważ wyjechała ona z rodziną
do Rosji.

Ocenę książki zacznę od tego, że
żaden z bohaterów
przedstawionych w lekturze mnie
się nie spodobał.  

Dosłownie każdy mnie denerwował
i wzbudzał niechęć. Najgorszy z
nich był Marcin Borowicz. Chłopak
na początku książki wydaje się być
sobą, gdy jest jeszcze mały. Z
czasem, jak dorasta, wszyscy
manipulują nim jak chcą;
początkowo nauczyciele, a później
jego koledzy. Na koniec nie wiem
kim w końcu jest i o co mu chodzi.
O miłości koleżanki „Biruty” z
naszym niezdecydowanym
chłopczykiem nawet się nie
wypowiem, ponieważ nie odezwali
się do siebie jednym słowem.

Może i jest to romantyczne, ale ja jestem typem człowieka, który woli usłyszeć przereklamowane „Kocham Cię”.
Teraz przejdźmy do fabuły, w której nic się nie działo. Jedyne na czym skupia się autor to rusyfikacja.
Rozumiem, że można rozwinąć ten temat, bo jest całkiem ciekawy, ale pisanie o niej w kółko jest nużące. Nawet
scenę z recytacją nie ocenię dobrze, ponieważ tutaj nasz kochany Marcinek znowu zmienia się o 180° i już
wtedy nie wiadomo, po której on stoi stronie. Ogółem opisy są okropnie nudne, choćby ten kiedy pan Piotr
Nikołajewicz Jaczmieniew wspomina swoje młodzieńcze lata. Ten watek w ogóle nie był potrzebny, wydaje się,
że wciśnięty na siłę i podobnych do niego jest jeszcze kilka.
„Syzyfowych prac” na pewno nie przeczytam ponownie, chyba że będę chorowała na bezsenność, bo podczas
czytania tej powieści często zasypiałam. Książka nie spodobała mi się i męczyłam się mając z nią do czynienia.
Nie ocenię jej pozytywnie, bo nie mam do tego podstaw. Jest lekturą szkolną i to był jedyny powód przeczytania
jej. Nie polecam.

 AZJATKA
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