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Książka opowiada
o przygodach
chłopca, który
próbuje zrozumieć
świat dorosłych,
przyjaźń i miłość.
Na początku
książki poznajemy
historię
dzieciństwa
chłopca, który
myślał inaczej niż
dorośli. Narysował
obrazek
przedstawiający
węża, który
połknął słonia.
Wszyscy dorośli
uważali, że był

to kapelusz (gdyż
obrazek miał kolor
brązowy), jednak
dopiero po
pokazaniu im
drugiego obrazka
dorośli zaczynali
rozumieć. Postać
ta w książce
nazywana jest
Pilotem, który gdy
dorośnie, rozbija
się na pustyni i
tam spotyka
Małego Księcia,
który opowiada mu
jego historię.
Dowiadujemy się,
że chłopiec

żyje na obcej
planecie i szuka
przyjaciela. Pilot
zaprzyjaźnia się z
chłopcem, a
chłopiec zwiedza
Ziemię i poznaje,
co to przyjaźń. Nie
chcę wam dalej
opowiadać, ale
zalecam
przeczytać tę
historię.
Bardzo lubię tę
książkę, gdyż jest
napisana bardzo
prostym językiem
zrozumiałym
zarówno przez

dzieci jak i przez
dorosłych.
Powieść uczy o
przyjaźni, miłości i
relacjach
międzyludzkich
oraz pokazuje ich
wartość.
Bohaterowie są
prości i nie mają
rozbudowanych
przeszłości, przez
co łatwo ich
zapamiętać. Do
zalet książki
należy jej długość,
gdyż powiastka
nie jest długa (do
przeczytania

w jeden dzień).
Podsumowując,
polecam tę
książkę dzieciom i
dorosłym i mam
nadzieję, że wiele
się z niej
nauczycie.

Mikołaj Szajna

Ostatnio na lekcjach polskiego czytaliśmy bardzo ciekawą książkę pod tytułem "Mały Książę".

„Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry

Planety Małego Księcia
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Moim ukochanym koniem jest Demarco.

Konie są super

Kolejna świetna rzecz...

Baptiste, czyli nowa
aktualizacja Overwatch

Jeżdżę na moim
koniu co piątek.
Ma jasnobiałą
sierść, słodki
pyszczek, lekko
kręconą grzywę
i chudy ogon.
Jest bardzo
miłym konikiem,
lubi przytulaski i
buziaki, ale nie
lubi innych koni i
zawsze je kopie.
Jak na nim
jeżdżę, jest
bardzo
grzeczny i mnie
słucha. Bardzo
go lubię

i w przyszłości
chciałabym
mieć takiego
konia jak on.
Gdy
przyjeżdżam do
stajni, żeby
pomóc, zawsze
go czeszę i
głaszczę.
Przygotowuję go
na jazdę w taki
sposób: na
początku go
czyszczę i
głaszczę, potem
zakładam mu
czaprak i
podkładkę pod
siodło, następnie

zapinam mu
popręg, a na
koniec
zakładam mu
bardzo
skomplikowane
ogłowie. Ze
stajni idę do
miejsca, w
którym jeżdżę,
wsiadam na
niego i
dopasowuję
sobie
strzemiona. Tak
lubię spędzać
czas.

Aleksandra
Rybińska

Pewnie
większość z
was słyszała o
tej aktualizacji,
wraz z mapą
"Paryż". Do gry
został dodany
nowy healer
(medyk), który
nazywa się
Baptiste (fon.
Betist). Nowa
postać
pochodzi z Haiti
i jest
Francuzem,
który póki co
nie ma żadnej
przynależności.
Jego miotacz
biotyczny jest
nabity dwoma
działkami -
pociskami
zadającymi
obrażenia i
granatami
leczącymi
(granaty nie
leczą nas
samych, tylko
przyjaciół),
które w
przypadku
pocisków

działają
pulsacyjnie (po
3 strzały za
jednym
kliknięciem).
Pierwsza
zdolność
Baptiste'a to
pole
nieśmiertelności,
które nie chroni
przed
obrażeniami,
ale pozostawia
nas przy życiu
przez jakiś
czas 
(urządzenie
generujące pole
można
zniszczyć).
Następna
zdolność to
swego rodzaju
impuls
regeneracyjny,
działający 5
sekund na
około 10
metrów w grze,
leczy ono i nas,
i naszych
sojuszników.
Mamy jeszcze
egzobuty,

dające bardzo
wysokie skoki,
pozwalające
uciekać z
nieprzyjaznych
sytuacji. I
nareszcie Ult
(ultra zdolność),
czyli matryca
wzmacniająca,
służąca do
powielania siły
strzału, może
być to strzał
leczący lub
zadające
obrażenie,
rzecz jasna
jeżeli
przeciwnicy
strzelą w naszą
barierę, nie
zadziała ona.
To tyle z opisu
postaci. Moim
zdaniem jest to
świetny nowy
medyk, który
bardzo się
przydaje i
serdecznie
polecam go
wypróbować,
jeśli macie grę.
 Anna PelakDeMarco

Nowa postać

AR

Materiały promocyjne
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„Mark Webber. Moja Formuła 1”
  

Mark Webber

W tej recenzji
ocenię
autobiografię
Marka
Webbera. Sam
autor był
kierowcą
Formuły 1 w
latach 2002-
2013. W swojej
książce opisał
całą swoją
karierę od
początków
(kartingu i
formuły ford) do
samego F1 (i
epizodu po
nim). W swojej
książce skupił
się najbardziej
na F1. Opisał w
niej dużo
aspektów życia
kierowcy jak i
jego pracę,
sytuację
zespołów
nawiązującą
również do
dzisiejszej i
dlaczego jest z
nimi tak, a nie
inaczej. Opisał
też trud
rehabilitacji po
wypadkach,
radzenia sobie
w trudnych

sytuacjach
podczas
wyścigów oraz
moc wysiłku i
trudu jaki trzeba
znieść, by móc
ścigać się w
„królowej
motorsportu”.
Opisuje również
strasznie dużo
rzeczy
dziejących się
wewnątrz
zespołu
Formuły 1.
Tego, jak
czasem jego
szefostwo
potrafi
faworyzować
jego kolegę
zespołowego.
Podsumowując,
„ta książka jest
jak on: szczera,
bezkompromisowa,
PRAWDZIWA”
(tekst z tylnej
okładki książki).
Jeśli chodzi o
życiorys autora,
to jeździł w F1
w wyżej
wymienionych
przeze mnie
latach, wygrał 9
wyścigów, 16
razy dojeżdżał

tylko za jednym
kierowcą, zaś
17 razy musiał
uznać
większość
dwóch inny
rywali, 12 razy
startował z
pierwszego pola
startowego i 37
razy z
pierwszego
rzędu, 55 razy
nie dojechał do
mety. Opisał on
w książce, że
bycie kierowcą
wyścigowym
jak i samo
zostanie nim
jest bardzo
trudne. Jest
jednak
przygodą, którą
każdy z tych
kierowców
zapamięta
sobie na całe
życie. Bardzo
polecam tę
książkę, bo to
obowiązkowa
pozycja w
kolekcji
każdego fana
F1.
Maciej
Makowski

Niektórzy z was
być może mieli
kiedyś 100%
frekwencji, czyli
nie opuścili ani
jednego dnia w
szkole w ciągu
roku lub w ciągu
jednego
trymestru.
Udało mi się to
osiągnąć w
piątej klasie.
Oznaczało to
cały rok
poświęcenia z
mojej strony,
aby od września
do czerwca nie
opuścić ani
jednego dnia
szkolnego. Jest
kilka plusów i
minusów takiej
sytuacji. Minus
jest taki, że
przez cały rok
musimy chodzić
do szkoły.

Można
powiedzieć, że
jako
odpoczynek
miałam tylko
weekendy,
święta oraz
wycieczki.
Plusy są
natomiast takie,
że nie musimy
nadrabiać
wszystkich
lekcji z tych dni,
kiedy nas nie
było, nie
musimy pisać
sprawdzianów i
kartkówek w
tym terminie, w
którym pisała
reszta klasy.
Potem może
nam się z tego
zrobić duża
ilość nauki w
domu. Czyli
minusów

jest więcej,
oczywiście
wymieniłam
dwa, które
przyszły mi do
głowy. Jednak
prawda jest
taka, że
dostałam tylko
dyplom na
zakończeniu
roku szkolnego,
choć 100%
frekwencji
miałam ja i
jeszcze tylko
jedna osoba.
Jednak dwie
osoby na ponad
200 to dość
spora różnica i
byłam dumna z
siebie, że mi się
to udało.

Amelia Ekiert

Formuła 1

Mój dyplom

Chorujesz? Nie chodzisz do szkoły? Martwisz się
tym?

100% frekwencji - czy jest to dla
nas ważne?

urv/Pixabay

AE
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Są tam również
artykuły
dotyczące
sławnych osób.
Jednak nie
wszystkim
takim
informacjom
warto ufać, bo
zazwyczaj są to
plotki. Takie
informacje są
nazywane fake
news. Fake
newsy to
fałszywe
informacje, które
ktoś pisze, by
zyskać
popularność,
pieniądze bądź
by obrazić
osobę, o której
jest ta
plotka. Fake
newsy mogą
być też w formie
zdjęć, czyli
fotografia może
zostać
przerobiona w
taki sposób, by
wyglądała na
prawdziwą.
Takie
zachowanie jest
niezbyt mądre,
ponieważ gdy
inne media

dowiedzą się,
kto napisał te
słowa lub
przerobił
zdjęcie, nie
będzie to
pozostawione
bez
konsekwencji.
Fałszywe
wiadomości
najczęściej są
pisane w
Stanach
Zjednoczonych
bądź
wypowiadane
przez polityków.
Polityka
to dosyć trudny
temat, więc nie
będziemy się w
to zagłębiać.
Dobrym
przykładem jest
zdjęcie
piosenkarki
Taylor Swift z
fanką. Jedno
zdjęcie pokazuje
wokalistkę
pozującą razem
ze swoją
wielbicielką i jej
ręka prawie jej
nie dotyka, co
ma
symbolizować,
że czuje do niej

niechęć. Za to
drugie zdjęcie
jest zrobione jak
z normalnym
fanem i
rękę trzyma
normalnie na jej
ramieniu.
Pierwsze
zdjęcie zostało
upublicznione
tylko po to, by
ośmieszyć
piosenkarkę.
Uważamy, że
fake newsy to
niedobry sposób
na zostanie
popularnym w
Internecie i
jesteśmy
przeciw
pisaniu takich
artykułów,
przerabianiu
zdjęć i mówieniu
plotek na
temat osób,
które sobie tego
nie życzą.

Kinga
Stachowska,
Milena
Kaczmarek

W Internecie są różne informacje. Jak gotować ryż, czy koty mają mleczaki, jakie są objawy ospy i inne
niepotrzebne nam informacje.

Fake news

Złota myśl

Prawda ujawniona!

Mem

Twitter
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