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Książka opowiada
o Marcinku
Borowiczu i jego
szkolnych
przygodach.
Głównym tematem
powieści jest
rusyfikacja wśród
dzieci i młodzieży.
Poza Marcinkiem
mamy drugiego
głównego
bohatera -
Andrzeja Radka.
Andrzej i Marcin
są kolegami

i razem chodzą do
gimnazjum w
Klerykowie.
Marcinek jako
małe dziecko nie
przeciwstawia się
rusyfikacji, bo nie
wie, że jest
rusyfikowany.
Uczy się tego,
czego każą się
uczyć w szkole.
Pierwsze przejawy
patriotyzmu w
Marcinie pojawiają
się dopiero,

gdy chłopak
słyszy recytowaną
przez kolegę z
klasy Zygiera
„Redutę Ordona”.
Pewnego razu,
kiedy Andrzej
idzie do szkoły,
bije się z kolegą,
który mu dokucza.
Wtedy chłopak ma
być wydalony,
lecz Marcinek ma
znajomości z
Dyrektorem i
ratuje kolegę.

Moim zdaniem
książka nie
należała do
najciekawszych,
ponieważ
zawierała wiele
opisów i historia
nie była zbyt
ciekawa. Książka
jest długa,
ponieważ pisarz
najpierw pisał do
gazety, dopiero
później części
zostały złączone
w całą książkę.

Podsumowując,
"Syzyfowe prace"
Stefana
Żeromskiego nie
bardzo mi się
podobały, lecz
musiałem je
przeczytać, gdyż
jest to
obowiązkowa
lektura dla klas
siódmych.

Mikołaj Szajna

Ostatnio na lekcjach polskiego omawialiśmy lekturę pod tytułem " Syzyfowe prace". Autorem książki
jest Stefan Żeromski.
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Kolejna nurtująca sprawa...

Czy mężczyźni powinni
okazywać uczucia?

Biedronki, muchy, żuki...

Małe żyjątka

Większość
kobiet jest
zdania, iż to
oczywiste, że
mężczyźni
powinni
okazywać swe
uczucia. Część
panów uważa
jednak, że
okazywanie
uczuć jest
oznaką
słabości, gdyż
tak mówią
najodważniejsze
postaci męskie
w filmach, a są
one w
większości
mocno
zapamiętywane.
Faceci to też
ludzie!
Dlaczego
mieliby nie
okazywać
uczuć?
Wracając do
wcześniejszego
zdania, kobiety
uważają to za
oczywiste,

ale chłopaki nie
zawsze zdają
sobie z tego
sprawę i
zgrywają
kamień, żeby
przypodobać
się
dziewczynie, a
często działa to
odrobinę
odpychająco.
Tak poza tym,
w końcu każdy
się złamie i
uroni łzy. Nie
trzeba się
wstydzić na
przykład
płaczu, bo jest
to rzecz
naturalna. Jest
to dla nas,
kobiet,
zrozumiałe, że
okazywanie
uczuć jest
trudne w
porównaniu z
bohaterami z
Marvela, ale nie
ma co

się wstydzić.
Oczywiście
trzeba potrafić
okazywać
uczucia, a
byciem zbyt
nachalnym i
wręcz
przesadnie
"uczuciowym",
nie ułatwia
zdobycia raczej
żadnej nowej
znajomości, ale
dopóki
kontrolujecie
swoje uczucia i
okazujecie je z
umiarem,
wszystko
będzie OK.
Podsumowując
ten artykuł,
drodzy
panowie, nie
bójcie się
okazywać
uczuć i nie
wstydźcie się
naturalnych
rzeczy!
Anna Pelak i
Alicja Fijołek

Dla
przyrodników
małe żyjątka na
pewno są
ciekawe,
ponieważ oni
interesują się
zwierzętami jak i
roślinami. Dla
tych, którzy
pasjonują się
przyrodą lub
interesują się
zwierzętami,
wszystko, co
żyje, jest godne
zainteresowania.
Małe żyjątka są
zawsze

w naszym
otoczeniu, to na
przykład
biedronka czy
dżdżownica.
Często nie
zauważamy
małych żyjątek i
je depczemy.
Znajdziemy je
na lądzie, na
niebie i w
wodzie. Te,
które są
spotykane w
wodzie, to na
przykład młode
rybki, a w niebie
to biedronka

albo nawet mała
mucha.
Wracając do
młodych rybek,
one aż tak
długo nie są
małymi
żyjątkami,
ponieważ żeby
móc osiągnąć
dorosłość,
potrzebują
około od
miesiąca do 6
miesięcy.

Zuzia Kubis

smutek

mrówka
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Ukryte gry w
wyszukiwarce Google

Recenzja filmu 
„Jak wytresować smoka 3”

Twórcy Google
poukrywali nam
gry, by nie
nudzić się na
przykład na
lekcji
informatyki lub
w pracy.
Ten artykuł
powstał, by
zaprezentować
wam kilka z
tych
tajemniczych
zabaw.

Atari Breakout
By uruchomić
ten trik,
wystarczy
wpisać do
wyszukiwarki
"Atari
Breakout", a
następnie wejść
w grafikę i gra
sama się
włączy.

T-Rex Game
Wielu z was na
pewno, gdy nie
miało internetu,

ujrzało tę grę.
Jest ona
sympatyczna i
bardzo dobra na
zabicie czasu.

Smarty Pins
Ta atrakcja jest
stworzona dla
fanów geografii.
Polega na
odgadywaniu
poszczególnych
miast lub miejsc
za pomocą
wskazówek,
które daje nam
Google. Musimy
wskazać dane
miejsce za
pomocą tak
zwanej
"pinezki". By
zagrać w grę,
wystarczy
wpisać adres:
https://smartypins.
withgoogle.com

Zerg Rush
Aby zabawić się
w tę rozgrywkę,
trzeba tak jak

w przypadku
"Atari Breakout"
wpisać w
wyszukiwarkę
nazwę tej gry,
ale nie trzeba
już wchodzić w
grafikę, tylko
gra sama się
włączy. Chodzi
w niej o to, by
klikać w
kolorowe kółka,
aby nie zjadły
nam nazw stron
internetowych.

Mamy nadzieję,
że pomogłyśmy
wam w zabiciu
czasu na lekcji i
zapewniamy, że
wszystkie gry
zostały przez
nas
przetestowane i
są one
najwyższej
jakości.
Kinga
Stachowska,
Milena
Kaczmarek

Film opowiada
o dalszych
przygodach
chłopca o
imieniu
Czkawka oraz
jego smoka
Szczerbatka,
który jest Nocną
Furią. Na
pokładzie
statku
należącego do
łowców
smoków w
jednej z klatek
leżała biała lub
nazywana
przez innych
Dzienna Furia.
Jej zadaniem
było
sprowadzenie
Szczerbatka na
statek, aby
łowcy mogli go
zabić. Jednak
Biała Furia
zakochała się w

smoku Czkawki
i niemal
każdego dnia
przylatywała do
niego, aby się z
nim zobaczyć.
Ogromnym
marzeniem
chłopca było
odnalezienie
magicznej
krainy, z której
rzekomo
pochodziły
wszystkie
smoki. Była to
prawda,
ponieważ
pewnego dnia
Dzienna Furia
wraz ze
Szczerbatkiem
polecieli do
tego miejsca, w
którym odkryli
wiele
skrzydlatych
stworzeń.
Później

Czkawka wraz
z przyjaciółmi
postanowili, aby
ich smoki były
wolne i
odleciały do ich
prawdziwego
domu.
Po kilku latach
Czkawka ożenił
się ze swoją
przyjaciółką
Astrid. Mieli
syna i córkę, za
to Szczerbatek
wraz z Dzienną
Furią również
mieli dzieci:
dwóch synów i
córkę.
Film bardzo i
się podobał i
myślę, że
innym również.

Amelia Ekiert

Zagramy?

recenzja

JZ
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Meble same się
przesuwały,
telewizor cały
czas
sam włączał ten
sam program, a
przerażenie
panujące wśród
domowników
sięgało zenitu.
I dosięgnęło go,
gdy jednej nocy
syn Diane i
Steve’a,
Robbie, cudem
uniknął śmierci,
a najmłodsza z
rodziny, Carol,
zaginęła.
Kilkuletnia
dziewczynka nie
mogła odejść
daleko, a w
okolicy ani w
domu jej nie
znaleźli. A
przynajmniej tak
myśleli. Głos
dziecka
dochodził z
domu, mimo że
go tam nie było.
Telewizor
włączył się
znowu na tym
samym kanale,
ukazując
jedynie biało-
czarny ekran.
Krzyki

i płacz Carol nie
ustawały.
Dobiegały z
telewizora,
stawały się
głośniejsze z
każdym krokiem
w jego stronę.
Poproszeni o
pomoc
demonolodzy
nie potrafili
odnaleźć
dziewczynki, a
tajemnicza
kobieta,
która jakoby
nieraz potrafiła
rozwiązać taką
sytuację, stawiła
bardzo
ryzykowne
warunki.
Zrozpaczona
matka była w
stanie zrobić
wszystko,
aby odzyskać
swoje dziecko.
Kultowy horror,
legenda kina
grozy. Ten film
Tobe'a Hoopera
różni się
od innych jego
hitów, takich jak 

"Teksańska
masakra piłą
mechaniczną",
ale posiada ten
sam klimat,
który na dobre
zapisuje go na
kartach
historii kina. Co
prawda - sam
poziom strachu,
jaki on
wywołuje,
pozostawia
trochę do
życzenia, ale to
w końcu nie jest
tegoroczna
produkcja z
wszystkimi
możliwymi 

komputerowymi
efektami
specjalnymi.
Tobe Hooper
przedstawia
demony
wykreowane na
lękach i
koszmarach
ludzi, tak
absurdalne, że
aż
przerażające.
"Duch" jest
jednym z
pierwszych
(jeśli nie
pierwszym)
horrorów o
takiej

tematyce. Dom,
w którym
straszy?
Powtarza się to
teraz w tak
wielu
produkcjach,
scenarzyści nie
wykazują tutaj
kreatywności. A
to właśnie
między innymi
ten hit Hooper'a
zapoczątkował
nową erę w
kinie grozy.
Grę aktorów
trudno nazwać
świetną, to za
duże słowo, ale
na pewno była

dobra. Fabuła
natomiast jest
zdecydowanie
mocną stroną
filmu.
Całokształt
sprawia, że
naprawdę warto
poświęcić czas
tej legendzie.

Klara
Dąbrowska

Rodzina Freeling nigdy nie doświadczyła prawdziwego strachu, do momentu, w którym w ich własnym
domu zaczęli być świadkami paranormalnych zdarzeń.

„Duch” Tobe Hooper

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Klara Dąbrowska, Kinga Stachowska, Zuzanna Kubis, Milena Kaczmarek, Alicja Fijołek,
Anna Pelak, Amelia Ekiert, Mikołaj Szajna
Zdjęcia: Justyna Zaryczańska, NikolayFrolochkin/Pixabay, OpenClipart-Vectors/Pixabay, Myriams-
Fotos/Pixabay, Myriams-Fotos/Pixabay 
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

recenzja NikolayFrolochkin


	W tym numerze:
	Małe żyjątka są wśród nas (str. 2.)
	Czy chłopaki nigdy nie płaczą? (str. 2.)
	Gry ukryte w Google (str. 3.)
	Polecam kreskówkę (str. 3.)
	Polecam horror (str. 4.)
	Ostatnio na lekcjach polskiego omawialiśmy lekturę pod tytułem " Syzyfowe prace". Autorem książki jest Stefan Żeromski.

	Rusyfikacja w polskiej szkole
	Kolejna nurtująca sprawa...

	Czy mężczyźni powinni okazywać uczucia?
	Biedronki, muchy, żuki...

	Małe żyjątka
	Ukryte gry w wyszukiwarce Google
	Recenzja filmu
	„Jak wytresować smoka 3”
	Rodzina Freeling nigdy nie doświadczyła prawdziwego strachu, do momentu, w którym w ich własnym domu zaczęli być świadkami paranormalnych zdarzeń.


	„Duch” Tobe Hooper

