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Jaskółki na moim podwórku
Już od  wielu lat, wczesną wiosną na moje
podwórko w Żernicy przylatują jaskółki.
Mieszkają w domu gospodarczym, gdzie
przy suficie mają gniazdo. Najpierw
naprawiają je i przynoszą świeże siano, po
czym samiczka składa jaja i je wysiaduje.
Samiec zaś przynosi jej pokarm – różne
owady. Po pewnym czasie wykluwają się
małe jaskółeczki, a szczęśliwi rodzice raz
po raz latają szukać pokarmu dla swojego
potomstwa. Gdy młode są już dość duże i
nie ma miejsca w gnieździe, samiec i
samica siadają na furtce do kur, drzwiach
od chlewu oraz na kablach wysokiego
napięcia. Gdy nadchodzi czas, rodzice
uczą małe jaskółki latać oraz zdobywać
pokarm, żeby w przyszłości mogły być
samodzielne. Gdy młode potrafią już o
siebie zadbać, samiec i samica  zakładają
drugie gniazdo i wychowują drugi miot
małych jaskółek.
Gdy następne młode są samodzielne,
samiec i samica późnym latem odlatują do
ciepłych krajów. 
Niezwykłą ciekawostką z życia jaskółek
jest to, że samiec i samica powracają
zwykle do zeszłorocznego gniazda.
Najbardziej lubię obserwować jaskółki na
moim podwórku, gdy mają potomstwo i je
karmią – wtedy młode szeroko otwierają
swoje małe dziobki i głośno kwilą z radości,
że dostają jeść.
Łukasz Ciesielski, kl. 4 c

PW
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Jesień
Gdy otworzę oczy widzę liście
Różnokolorowe innych kształtów
Płaszcz narzucę szybko na plecy
I ruszę nie dla hecy
Znajdę szczęście schowane w powietrzu
I zachowam je w tym wierszu
Przytulę się i głęboko pomyślę
Zapach suchych liści
Ogarnie mój umysł
Moje nozdrza
Zamknę na chwilę oczy
I wyjdę o północy spoglądać na księżyc
Rano znów pójdę na przystanek
W czarnych jak węgiel glanach
Czerwony nos będę mieć
I weź człowieku na dworze siedź
Gdy wrócę znowu zobaczę liście
Spoglądając przez okno
Umyte przez jesienny deszcz
Przebije się przeze mnie dreszcz
Brak twojej osoby będzie mnie dręczył
Każdej nocy męczył
Bez Ciebie nie chcę żadnej pomocy
-Milton

Moja przygoda  z końmi
Pierwszy razy byłam na koniach, kiedy miałam 2,5 
roku. Jeździłam wtedy na kucyku Lolo. Uwielbiam 
konie. Obecnie umiem jeździć sama  stępem i kłusem.
Moim zdaniem warto nauczyć się  jazdy konnej. 
Konie jedzą jabłka, marchewki, trawę i siano. Niektóre
konie lubią też lizawkę z soli.
Konie to dość drogie zwierzęta, ich utrzymanie też
dużo kosztuje.
Ciekawostka
Koń w danych czasach był wielkości psa i miał dwa
palce. W czasie ewolucji koń się powiększał. Na
koniec stał się stworzeniem dzisiejszych czasów i
palce zostały zastąpione kopytami.
Paulina Maślanka, kl. 4 a

Nelson
Nelson to kameleon moich kuzynek. Ma już 5 lat. Lubi
jeść świerszcze i koniki polne. Ma bardzo długi język.
Jego oczy obracają się w różne strony. Jest koloru
zielonego w czerwone i niebieskie paski.
Jego klatka jest bardzo duża i wygląda jak dżungla.
Lubi, gdy wyciągają go z klatki.
Ma ostre pazurki. Wspina się po wszystkim. Wszyscy
go lubimy.
Patrycja P., kl. 4 c

kameleon

Szira
Cześć, nazywam się Patrycja P. W tym artykule
opowiem o swoim psie.
Nazywa się on Szira. Bardzo lubi się bawić. Nie lubi
być sama. Niedawno skończyła rok.
Wygląda trochę jak tygrysek, ale ma oklapnięte
uszka. Lubi suchą karmę oraz mokrą z puszki.

Patrycja P., kl. 4 c

pixabay.com
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Zosia&piesek piesek

Moje nowe zwierzątko

Witajcie czytelnicy, to ja Zosia. W tamtym roku szkolnym też pisałam do gazetki.
Opowiem wam o moim nowym zwierzątku - piesku.
Jest to suczka i ma na imię Pusia. Jest miłym i słodkim małym pieskiem. Bardzo lubi
się ze mną bawić, z moim bratem i oczywiście z rodzicami też. Na razie jest małym
szczeniaczkiem i wszystkiego nie rozumie. Przez to raz mi uciekła na drogę, ale się
ktoś zatrzymał i Pusia też się zatrzymała - na szczęście.
Pusia jest bardzo zabawna, ale najbardziej, gdy goni swój ogon. To jest bardzo
śmieszne.
Dostałam Pusię kilka dni po moich urodzinach, jak byłam u kuzynek, cioci, wujków i
kuzynów. Udało mi się przekonać mamę i tatę, żebyśmy zabrali Pusię do domu. I się
udało. Pusia jest bardzo szczęśliwa.
Jak ją zabraliśmy, to po brzuchu i po całym ciele chodziły jej wszy albo jakieś robaki.
Jak już Pusię przywieźliśmy do domu od mojej kuzynki, to babcia z mamą ją umyły.
To tyle. Do zobaczenia niedługo!

Zosia Pabisek, kl. 4 c

Pabisek Zosia Pabisek
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Każde stworzenie jest ważne

Schronisko albo dom
tymczasowy
Dużo zwierząt w schronisku nie ma domu. Ale
można im pomóc! Koty i psy są zadowolone, gdy
weźmiesz je do domu tymczasowego. Dom
tymczasowy polega na tym, że bierzesz kota lub
psa. Będziesz miał go jak normalnego pupila, ale
niestety po pewnym czasie odejdzie. Dlaczego
odejdzie? Ponieważ, jeśli ktoś zobaczy go na
stronie schroniska, to zgłasza się, że chce go wziąć
i schronisko nakierowuje go do twojego domu i
klient przyjeżdża najpierw na kontrolę, a potem -
jeśli mu się spodoba - to przyjeżdża i go bierze. 
Uwaga! Wizyty u weterynarza są za darmo, tak
samo jak: karma, klatka, dowóz, żwirek. Kotów nie
można wypuszczać na dwór, koty nie mogą
uciec!!!!. Zachęcam do tego typu pomocy
zwierzętom.

Maciek Sadłek, kl. 4 a 

kot

Rozrywka
Zdanie, które od tyłu jest takie samo

A teraz przeczytaj je od tyłu:
Zakopane na pokaz
Jeśli nie umiesz, sobie poradzić,
to teraz ci pomogę:

Zakopanenapokaz
A oto odpowiedź:
zakop/an/enapokaZ
Przeczytaj teraz od tyłu.

Natalia Wyderka, kl. 4 a

Maciek Sadłek

pixabay.com
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QUIZ
Sprawdź swoją wiedzę o mitologii greckiej oraz
rzymskiej. 

1. Grecka bogini mądrości to:
a) Atena
b) Hera
c) Demeter
Jej rzymska odpowiedniczka to:
a) Junona
b) Minerwa

2. Mars (rzymski) to bóg:
a) Wojny
b) Tartaru (podziemnej krainy umarłych)
c) Nieba (panuje nad bogami)

3. Śmierć (bóg) to:
a) Tanatos
b) Hades
c) Zeus

4. Rzymski bóg śmierci i bogactw to:
a) Pluton
b) Hades

Lena Kowal, kl. 4 c

dowcip obrazkowy

Quiz o Michale Szpaku
1. W jakim serialu Michał Szpak skakał z bungee i śpiewał?

2. Ile lat ma Michał Szpak?

3. Ile piosenek napisał Michał Szpak?

4. Czy Michał Szpak ma narzeczoną czy żonę?

5.  Ile Michał Szpak miał lat kiedy zaczął śpiewać?

6. Czy Michał Szpak żyje?

Sara Pogrzeba, kl. 4 a

QUIZ O SERIALU
MŁODZIEŻOWYM iCARLY
Jak nazywa się brat Carly?
a. Gibby 
b. Spencer  
c. Fredy 

Jaki kolor włosów miała
Carly?
a. brązowy
b. żółty
c. zielony

Sara Pogrzeba?, kl. 4 a

Madzia Wróblewska
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żart obrazkowy

Jestem ‘gotowy’

Chodź nie mam mocy
Stańmy przed obliczem życia
Bo nie ma tutaj nic do ukrycia
Nie tak łatwo wyjść z kłopotów
Zawalcz z nocą i spróbuj zasnąć
Spróbuj się otrząsnąć
Sen pomaga w walce z samotnością
I z myślami które na co dzień Cię
ogarniają
Gdy się obudzisz zamocz głowę w wodzie
Daj się ponieść osłodzie
Nie siedź ciągle przy tym oknie
I nie patrz jak idzie i moknie
Nie bądź ciągle w tym rowie
Bo nigdy nie będziesz w stanie z niego
wyjść
I będziesz usta ze smutku gryźć

-Milton

Wdechem wciągasz
powietrze
Wdechem wciągasz powietrze
Twoje włosy pod wpływem wiatru
Nieładem się stają
A myśli Cię nękają
Wiesz że ludzie Cię nie kochają
Z dymem wyrzucasz kolejne oszczędności
Bez żadnej obojętności
Bo czujesz że to nie jest dobre
Ale jest zbyt tobie bliskie
Tak bliskie jak ten człowiek
Jak ta osoba co była przy tobie
Nie wiesz czy kochasz
Nie wiesz co czujesz
To po co jeszcze mnie trujesz
Garściami ze mnie czerpiesz
Resztki szczęścia i radości
Niszczysz mnie bez litości
Nie jest to prosta miłość
Miłość nigdy nie jest prosta
Jest czasami na tyle mocna
Że przebija twoje płuca
Wyssie z nich tlen
I odbierze  każdy sen

-Milton

Madzia Wróblewska
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Heavy Rain
Heavy Rain to gra z 2010 roku wyprodukowana przez francuskie studio Quantic Dream. Jest to gra przygodowa
z elementami survival horroru i dużą ilością akcji. Jest zrobiona w stylu filmu, ponieważ ma bardzo dużą ilość
cutscenek/przerywników/scenek. Gracz jest zmuszany do podejmowania ciężkich wyborów i nawet jeśli, np.
główna postać umrze, kontynuujemy fabułę bez niej. Gra jest oparta na tzw. quick time events.
Grafika skupia się na przedstawieniu świata w bardzo realistyczny sposób, ale ma pewne niedociągnięcia.
Teraz opowiem trochę o fabule. Na samym początku zapoznamy się z bohaterami.
Poznajemy 4 bohaterów głównych podczas gry. Pierwszy i najważniejszy to Ethan Mars. Jest to ojciec
porwanego chłopca, który jest wystawiony na bardzo brutalne i niebezpieczne próby. Druga postać to agent FBI
Norman Jayden, któremu zostaje przydzielona sprawa zabójstwa. Jego partnerem jest agresywny i niemiły
policjant Carter Blake. Norman posiada specjalne okulary, które nie tylko pomagają mu w zebraniu dowodów, ale
też wywołują efekty uboczne, które są wygłuszane przez narkotyki.
Następnym bohaterem, a raczej bohaterką jest Madison Paige, która jest dziennikarką, chorującą na
bezsenność. Kilkukrotnie pomaga Ethanowi w poszukiwaniu, a pod koniec będzie odgrywała bardzo ważną rolę
w grze.
A ostatnią i najbardziej zagadkową postacią jest prywatny detektyw Scott Shelby. Działa na podobnej zasadzie co
Madison, czyli tak naprawdę zaczyna od zera. Na swojej drodze spotyka pewną kobietę o imieniu Lauren Winter,
której dziecko było jedną z najnowszych ofiar Zabójcy z Origami. Z czasem stają się dobrymi przyjaciółmi
zjednoczonymi w śledztwie.
Myślę, że gra potrafi poruszyć niejedną osobę. W grze dominuje ciężka atmosfera, praktycznie cały czas
graczowi towarzyszy tytułowy deszcz, który dodatkowo depresyjnie działa i tworzy specyficzny klimat produkcji.
Dojrzała, wciągająca historia, świetna muzyka w tle i huśtawka emocjonalna. Polecam w nią zagrać i przekonać
się o losach bohaterów.
Letizia Goretzki, kl. 7 b

      GRAM - CZYTAM - OGLĄDAM - SŁUCHAM

Fortnite  Battle Royal

Fortnite to jest  taka gra, która jest bardzo popularna. W tej grze chodzi o to, że trzeba szukać broni i skrzyń, w
których są butelki oraz naboje i się zabija graczy. Są różne tryby, na przykład: pary, odziały, grupy.
Moja styczność z grą
Poznałem  tę grę przez Youtube, poprzez kanał Dilereq. Wyprodukowała ją firma Epic Games. Polecam tę grę
dla fanów strzelnianek. Wchodźcie na epicgames.pl. Dojdą jeszcze nowe bronie i będzie jeszcze siódmy sezon. 

Dawid Wróbel, kl. 4 a 

Czy wiesz że?
Aktualizacja sezonu 6. odbyła się o godzinie 2:00 dnia 27.09.2018. Jeden sezon trwa 70 dni. Koniec sezonu
nastąpi już 6 grudnia.
W Fortnite da się wejść pod mapę.
Polecam tę grę, jest bardzo fajna i pozdrawiam czytelników.

Rafał Swonke, kl. 4 c
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duch

Fantastyczna książka
Drodzy czytelnicy! To mój pierwszy artykuł, w którym przedstawię wam książkę Erina
Huntera Ucieczka w dzicz.
Przedstawia ona przygody kota o imieniu Rdzawy, który przez przypadek wtrąca się w
życie leśnych kotów. Przez to ma dużo przygód i poznaje nowych kolegów o imionach
Szara Łapa i Krucza Łapa. Często jeszcze spotyka się z rodzinnym domem.
Książka jest bardzo ciekawa i polecam ją ludziom, którzy lubią książki fantasy i koty.
W sprzedaży są już kolejne tomy.

Piotrek Piłat, kl. 4 a

Mroczne umysły
Mroczne umysły - pierwsze skojarzenie, które się nasuwa to to, że jest to jakiś horror lub tym podobny film, ale z
tym zgadzam się po części, bo w niektórych tylko momentach jest strasznie, ale w większości momentów nie.
Film opowiada o młodych ludziach, którzy w tajemniczy sposób dostają niezwykłe moce. Rząd uznaje ich za
zagrożenie i skazuje na pobyt w zamknięciu. Szesnastoletnia Ruby, której moce nie mają sobie równych, ucieka
z obozu i dołącza do grupy zbiegłych nastolatków, szukających bezpiecznej przystani. Wkrótce członkowie
grupy uświadamiają sobie, że w świecie, w którym dorośli u władzy dopuścili się zdrady wobec nich, ucieczka nie
wystarczy. Postanawiają utworzyć ruch oporu i wykorzystać dane im moce, by wziąć przyszłość w swoje ręce.
Dowodzi nimi Liam, odważny chłopak, który zakochuje się w Ruby. Ona odwzajemnia jego uczucie, nie może się
jednak do niego zbliżyć, bo zdaje sobie sprawę, że kontakt z nią grozi nieobliczalnymi konsekwencjami. 

Karolina Wolf, kl. 7 b

?
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różdżka

Harry Potter
Cześć, opowiem wam o filmie Harry Poter
i kamień filozoficzny. Film został
wyprodukowany kilka lat temu.
Jest on o tym, że narodził się mały Harry,
lecz Voldemort zabił mu rodziców. Zabrali
go do chrzestnych. Był atak listów na ich
dom, więc postanowili się przeprowadzić.
Wtedy Harry dostał list z Hogwartu.
Tam Harry poznał Rona i Hermionę.
Chłopak nauczył się pierwszego zaklęcia.
Na lekcji eliksirów nie słuchał, tylko coś
pisał.
Najbardziej podobało mi się jak Harry
wybierał różdżkę, bo ta wybrana przez
niego się świeciła.
Jak chcecie dowiedzieć się, co było dalej,
oglądajcie. Zachęcam do obejrzenia
innych części.

Sara Pogrzeba, kl. 4 a

Newsy z okolicy
W dniu 1.10.2018 r. nasza Ochotnicza
Straż Pożarna została zadysponowana do
interwencji w sprawie niewybuchu na
budowie domu jednorodzinnego w
Żernicy przy ul. Olchowej. Pocisk został
przywieziony ciężarówką, która
przetransportowała ziemię na działkę.
Czujny właściciel wezwał odpowiednie
jednostki, które zabezpieczyły niewybuch.
Rafał Swonke, kl. 4 c

13.10.2018 miał miejsce wypadek.
Wydarzyło się to na ul. Rybnickiej w
Knurowie. Tir wjechał do rowu i rozwalił
tory. Na miejscu wypadku poszkodowany
był tylko kierowca tira.
Hania Dębska, kl. 4 a

granat ręczny

pixabay.com

pixabay.com
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Męskie Granie
Męskie Granie to rodzaj odbywającego
się co roku, pod koniec sierpnia,
muzycznego festiwalu, w którym biorą
udział największe gwiazdy polskiej
muzyki. W każdej edycji Męskiego Grania
jest wybierana jego orkiestra, m.in.:

2018 Dawid Podsiadło,
Krzysztof Zalewski, Kortez          

2017 Monika Brodka,
Tomasz Organek, Piotr Rogucki

2016 O.S.T.R, Tomasz Organek,
Dawid Podsiadło

2015 Fisz, Mela Koteluk

2014 Monika Brodka,
Dawid Podsiadło

Zapraszam do oglądania kolejnych edycji
Męskiego Grania.

Jakub Majsnerowski, kl. 4 a

Męskie Granie

Poznajmy się

Wywiad z koleżanką redakcyjną
Magdą Wróblewską

Dzień dobry. To ja, Kinga. Dziś robimy wywiad z moją
koleżanką Magdą Wróblewską .
Kinga Szendzielorz: Masz rodzeństwo?
Magda Wróblewska: Tak, brata.
K. Sz.: Masz zwierzątko?
M. W.: Tak. Mam psa.
K. Sz.: Jaka jest twoja ulubiona lekcja?
M. W.: Historia.
K. Sz.: Jak się nazywa twój zwierzak?
M. W.: Kiara.
K. Sz.: Jaka pani w szkole jest według ciebie
najfajniejsza?
M. W.: Pani z historii.
K. Sz.: Jakiego koloru masz włosy?
M. W.: Ciemny blond.
K. Sz.: Czy masz ogólnie dobre oceny?
M. W.: Średnio.
Kinga Szendzielorz : Lubisz czytać książki?
M. W.: Uwielbiam.
K. Sz.: Jaką dotąd najciekawszą książkę
przeczytałaś?
M. W.: Ania z zielonego wzgórza.
K. Sz.: Do której chodzisz klasy?
M. W.: Do 4c. 

Kinga Szendzielorz, kl. 4 c

Jakub Majsnerowski
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Robimy wywiad z redaktorką „Szkolnych
Rewolucji”
Cześć, znowu się spotykamy. To ja, Kinga. Dzisiaj
robimy wywiad z moją koleżanką Patrycją P.
Kinga: Czy miałaś kiedyś zwierzątko?
Patrycja: Tak, miałam kota, a teraz mam psa.
Kinga: Jaki kolor lubisz najbardziej?
Patrycja: Turkusowy, różowo-niebieski, fioletowy,
czarny i biały.
Kinga: Jaką najbardziej lubisz lekcję w czwartej klasie?
Patrycja: Wychowanie fizyczne, religię, historię,
przyrodę, język angielski i niemiecki.
Kinga: Jak się nazywa twoje zwierzątko?
Patrycja: Szira.
Kinga: Masz rodzeństwo?
Patrycja: Tak, dwóch braci. Brata bliźniaka - Przemka i
Maksa.
Kinga: Ile masz lat?
Patrycja: Dziesięć.
Kinga: Gdzie mieszkasz?
Patrycja: W Żernicy.
Kinga: Kiedy masz urodziny?
Patrycja: 24 listopada.
Kinga: Z jakiego przedmiotu jesteś dobra?
Patrycja: Z języka angielskiego.
Kinga: Jakiego koloru masz włosy?
Patrycja: Jasny blond.
Do widzenia, myślę, że mój wywiad wam się spodobał.
Kinga Szendzielorz, kl. 4 c

Wywiad z redaktorką Sarą Pogrzebą
- Jaki jest twój ulubiony nauczyciel?
-Pani Wiatrowska.
-  Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? 
- Język polski.
- Co lubisz robić w wolnym czasie?
- Bawić się plasteliną.
- Jak się czujesz w klasie czwartej?
- Dobrze.
- Co lubisz jeść?
- Makaron z serem.
- Co lubisz pić?
- Kompot jabłkowy.
- Jaki jest twój ulubiony sport?
- Wrotkarstwo. 
 Natalia Wyderka, kl. 4 a 
 

szkoła

wieloryb

Jakub Majsnerowski

Karol Mikołajczyk
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Moja najlepsza
przyjaciółka
Opowiem wam dzisiaj o mojej najlepszej
przyjaciółce. Moja przyjaciółka ma na imię
Paulina.
Ma 9 lat i chodzi ze mną do klasy 4a.
Bardzo ją lubię, mamy nawet naszyjniki
przyjaźni.
Paulina jest najlepszą przyjaciółką, jaką
można mieć. Bardzo lubi konie, a jej
ulubiona książka to
Nela mała reporterka.
Dobrze jej idzie w szkole, jest szczęśliwą
dziewczyną. To redaktorka „Szkolnych
Rewolucji”.

Sara Pogrzeba, kl. 4 a 

reporterka

kamper

Reportaże z podróży
małych i dużych

Moje włoskie wakacje
Na wakacjach byłem we Włoszech. Tak właściwie,
to w okolicach Neapolu, ale byłem też i w nim.
Pojechałem tam bardzo dużym kamperem. Miał 7
metrów długości i 3,5 metrów szerokości.
W Neapolu jest bardzo dużo śmieci, obitych
samochodów i skuterków.
Byłem też w Pompejach - mieście  obok
Wezuwiusza , który 1000 lat temu wybuchł i
zniszczył to miasto. Byłem tam rowerem.
Najbardziej mi się podobał widok na Neapol 
i kompanie się w morzu.

Piotrek Suchanek, kl. 4 a

pixabay.com

pixabay.com
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Legendia�- Śląskie Wesołe Miasteczko

Legendia to wesołe miasteczko, w którym znajdziecie
wiele atrakcji. Jest to
miasteczko w Chorzowie. Legendia ma 60 lat. Jej
nazwa wskazuje, że jest to miejsce, które
opowiada o legendach. Największą i najbardziej znaną
atrakcją jest wybudowany w
2017 roku rollercoaster �Lech Coaster,�który
upamiętnia legendę znaną od
najmłodszych lat, czyli o Lechu, Czechu i Rusie.
Ta legenda mówi, że trzej bracia poszli w różne strony.
Lech szedł, szedł, szedł, aż dotarł do orlego gniazda,
gdzie siedział biały orzeł z małymi ptakami. Lech,
widząc to, postanowił, że godło będzie
miało białego orła na czerwonym tle.
Lech Coaster jest jednym z najwyższych i
największych rollercoasterów w Polsce.
W Legendii poza Lechem znajdziecie również ponad
40 innych atrakcji. W 2018
roku powstał Bazyliszek. Jest to atrakcja, w której
trzyma się pistolety i strzela się w
potwory.

Duże Samoloty są najstarszą, ale nadal bardzo
popularną i ciekawą atrakcją w Legendii.
Legendia jest największym tematycznym parkiem
rozrywki w Polsce.
W gorące dni polecam Diamond River -�ześlizg do
wody z 8 i 12 metrów i orzeźwiającą
strefę „splash zone”, gdzie można zostać oblanym
dużą ilością wody.
Koło Lech Coastera polecam usiąść w królestwie
Lecha pod dębem na prawdziwego
Hot-doga.
W 2020 roku powstaną nowe atrakcje. Ja tam chodzę
co rok, ale w tym roku byłem 2 razy. Chodziłem tam
jeszcze za czasów jak Legendia nazywana była
Śląskim Wesołym Miasteczkiem. Ogólnie byłem tam
11 razy. To super miejsce do odpoczynku i dobrej
zabawy. Moje ulubione atrakcje to Rollercoaster
Tornado i Royal Ballroom. Polecam pójść do Legendii.
Obok niej znajduje się znana kolejka linowa „Elka”.
Bardzo bym chciał taką wycieczkę szkolną. 

Wojtek Szopa, kl. 6 b

rollercoaster

splash zone

pixabay.com

pixabay.com
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Dzień w górach
Cześć, tu Magda ze wspomnieniami z
wakacji. Latem byłam w górach, nad
morzem, w mieście u znajomych, na wsi,
w gospodarstwie i w innych ciekawych
miejscach. A wy? Gdzie byliście?
W góry wybrałam się z dziadkiem, babcią,
ciocią oraz wujkiem. Wycieczka była taka,
że wjechaliśmy na Kasprowy wierch o
7:00. Pierwsza sprawa była taka, że
przeszliśmy kawałek, aż poczuliśmy głód.
Kiedy akurat zjadłam, wyszedł z nory
świstak i gwizdał od czasu do czasu i
było super. Jeszcze później były
wspaniałe widoki i tak właśnie przeszłam
16,5 kilometrów. Jak wróciłam, byłam
bardzo zmęczona i tak zakończył się
jeden z wspaniałych dni w Małym Cichym.
Magda Wróblewska, kl. 4 c

świstak

Francja i jej ciekawostki
Dużo osób interesuje się Paryżem i Francją, ale są rzeczy, których
możesz nie wiedzieć…
Nazwa stolicy Francji pochodzi od plemienia Paryzjów.
Wieża Eiffla to symbol Paryża i Francji. Po zamachach z listopada 2015
roku świeciła w barwach narodowych Francji.
Podział Paryża na dzielnice obowiązuje od 1860 r. Na terenie miasta
wyznaczono ich 20. Numeracja dzielnic Paryża biegnie spiralnie od
środka, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wieża Eiffla - ta najbardziej charakterystyczna konstrukcja Paryża -
uważana jest za symbol całej Francji. Mierzy 324 metry. Co ciekawe, w
zależności od temperatury, jej wysokość zmienia się o 18 centymetrów.
Jest to bowiem konstrukcja żelazna. Pierwotnie planowano, że po 20
latach konstrukcja zostanie rozebrana. Dziś to najwyższa budowla w
Paryżu i 5. pod względem wysokości we Francji.

źródła: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/paryz-historia-
ciekawostki-metro-bilety-zabytki-zwiedzanie/5k6pfby

Opracowała: Karolina Wolf, kl. 7 b

Wieża Eiffla

pixabay.com

pixabay.com
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Niebezpieczne gry i challenge
Uwaga!!! W tym artykule nie zalecam robić rzeczy, które tutaj pokazałem. Grając w
jedną z tych gier, możesz się skaleczyć lub nawet popełnić samobójstwo.
Dzisiaj pokażę wam gry i challenge (wyzwania), w które nie warto grać.

·  The Elevator Ritual: ta gra jest bardziej rytuałem, ale musiałem was o tym ostrzec. Gra polega na tym, że
musisz być w budynku z windą, która ma 10 pięter lub więcej. Po tym, jak znalazłeś odpowiedni dom, hotel,
możesz już grać. Musisz dobrze klikać guziki z windy. Jak wykonasz instrukcję, dostaniesz się do „bram piekła”.
·  Ostateczne Selfie: nastolatkowie chcą być jak najbardziej popularni. Gra polega na tym, że musisz sobie zrobić
selfie, będąc w niebezpieczeństwie, np. gdy jedzie pociąg lub jak trzymasz się jedną ręką na klifie. Jak wrzucisz
zdjęcie na Facebooka, wygrywasz grę.
·  48h by zaginąć: gra po samej nazwie mówi, że musimy gdzieś uciec i się schować. Wyobraźcie sobie, że
szukacie córki. Znaleźliście ją, a ona wam mówi: „grałam w grę”.
·  Wróżka Ognia: to dość znana gra, która może kogoś zabić. Instrukcja jest prosta. Nocą odkręcasz kuchenkę
gazową. Po wykonaniu tego, idziesz spać. Rankiem, o 6:00, musisz wyłączyć kuchenkę. Taka gra może
spowodować wybuch całego domu.
·  The Midnight Game: to gra, która jest zbliżona do berka, ale nie oto w tym chodzi. Od północy do trzeciej nad
ranem jest zabawa z Midnight Manem. Nasze jedyne światło to świeczka. Jeśli nasze światło zostanie zgaszone,
to znaczy, że on jest w domu. W ciągu 10 sekund musimy zapalić świeczkę, jak tego nie zrobimy, musimy
zrobić kółko z soli i być tam do końca gry.
Nie przedstawiłem wszystkich gier, ponieważ jakbym miał to zrobić, zajęłoby mi to z trzy, cztery miesiące. Mam
nadzieję, że artykuł was zaciekawił.
Źródła: YouTube/kanał: Deejaypallaside
Jakub Stachowicz, kl. 6 a
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	Przedstawia ona przygody kota o imieniu Rdzawy, który przez przypadek wtrąca się w życie leśnych kotów. Przez to ma dużo przygód i poznaje nowych kolegów o imionach Szara Łapa i Krucza Łapa. Często jeszcze spotyka się z rodzinnym domem.
	Książka jest bardzo ciekawa i polecam ją ludziom, którzy lubią książki fantasy i koty. W sprzedaży są już kolejne tomy.
	Piotrek Piłat, kl. 4 a
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	Harry Potter
	Cześć, opowiem wam o filmie Harry Poter i kamień filozoficzny. Film został wyprodukowany kilka lat temu.
	Jest on o tym, że narodził się mały Harry, lecz Voldemort zabił mu rodziców. Zabrali go do chrzestnych. Był atak listów na ich dom, więc postanowili się przeprowadzić. Wtedy Harry dostał list z Hogwartu.
	Tam Harry poznał Rona i Hermionę. Chłopak nauczył się pierwszego zaklęcia. Na lekcji eliksirów nie słuchał, tylko coś pisał.
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	W dniu 1.10.2018 r. nasza Ochotnicza Straż Pożarna została zadysponowana do interwencji w sprawie niewybuchu na budowie domu jednorodzinnego w Żernicy przy ul. Olchowej. Pocisk został przywieziony ciężarówką, która przetransportowała ziemię na działkę. Czujny właściciel wezwał odpowiednie jednostki, które zabezpieczyły niewybuch.
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	Cześć, tu Magda ze wspomnieniami z wakacji. Latem byłam w górach, nad morzem, w mieście u znajomych, na wsi, w gospodarstwie i w innych ciekawych miejscach. A wy? Gdzie byliście?
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