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NETFLIX

Breaking Bad
Breaking Bad opowiada historię
Walter'a White'a, niedocenianego
nauczyciela chemii. Pewnego dnia
Walt dowiaduje się, że ma raka
płuc, więc postanawia zarobić 
pieniądze dla swojej rodziny
poprzez handel narkotykami. Wraz
ze swoim byłym uczniem Jesse'ym
Pinkman'em produkuje
metamfetaminę. Okazuje się, że
nikt nigdy nie stworzył czystszego
"towaru" niż on. Główny bohater
podczas "pichcenia" napotyka
wiele problemów np. takich jak:
DEA, inne kartele narkotykowe czy
rodzina, która się o całym
incydencie dowiaduje i
wyprowadza się z domu.

Maks

Dynasty
Serial opowiada o pewnej dynastii
Cariington'ów, kiedy w ich firmie
zwalnia się miejsce dyrektora
generalnego. Głowa rodziny i
właściciel firmy Blake zwołuje
swojego syna i córkę do
rezydencji. Z przyjemnością się
tam zjawiają, nie wiedząc jednak
na początku o sobie. Fallon i
Steven byli przekonani że chodzi o
przejęcie stanowiska dyrektora
generalnego,  jednak kiedy się
spotkali, zaczęli domyślać się, że
nie chodzi o pracę. Blake po
dawnym rozstaniu się z żoną,
chciał oficjalnie ogłosić zaręczyny
z pracownicą jego firmy. Od
tamtego momentu sprawy
zaczynają się komplikować.

Michał  

The End of the F***ing World
The End of the F***ing World to serial opowiadający o
siedemnastoletnim chłopaku James'ie, który twierdzi,
że jest psychopatą. Zabijał dużo zwierząt, jednak te
nie wystarczały mu. Chciał zabić człowieka.
Pewnego dnia w szkole zjawia się nowa uczennica -
Alyssa. James upatrzył ją sobie jako ofiarę.
Dziewczyna od początku zaczęła zwracać uwagę na
Jamesa. Ich znajomość jest bardzo skomplikowana.
Bardzo różnią się od siebie, jednak oboje są
niezrównoważeni i niestabilni.
Alyssa po części kieruje James'em, a ten zgadza się
na jej propozycje, aby łatwiej było mu dokonać
morderstwa. Coś jednak mu nie pozwala. Uciekają
razem samochodem jego ojca, odcinają się od
rodziny. Po długiej drodze samochód jednak zaczyna
się psuć, brakuje paliwa. Zmuszeni zostają do pieszej
wyprawy. Bohaterowie postępują bardzo
nieracjonalnie, a jedno złe wydarzenie powoduje
kolejne, niczym domino. Znajdują się w tarapatach.

Michał  

  Teen Wolf
Serial opowiada o  Scott'cie McCall'u, który jest
zwykłym uczniem i  niczym się nie wyróżnia. Jego
przyjacielem jest Stiles Stilinski. Pewnego dnia,
zainteresowani morderstwem przez tajemnicze
stworzenie Scott i Stiles udają się do lasu, czyli na
miejsce zbrodni. Pan Stilinski - szeryf w Beacon Hills 
i ojciec Stiles'a zauważa go i każe mu wracać do
domu. Niezauważony Scott przeszukuje teren i
upuszcza swój inhalator (jest astmatykiem). Kiedy go
odnajduje, zostaje zaatakowany i ugryziony przez
domniemaną tajemniczą kreaturę. Niczego
nieświadomy chłopak wraca do domu i kładzie się
spać. Następnego dnia jego przyjaciel zauważa, że
coś z nim jest nie tak. Scott od tej pory nie potrzebuje
swojego inhalatora, jest szybszy i silniejszy, co
zapewnia mu rolę kapitana w szkolnej
drużynie Lacrosse'a. Pewnej nocy, której miała
miejsce pełnia księżyca bohaterowie odkrywają
mroczną prawdę o McCall'u - tajemnicze zwierze,
które go ugryzło wtedy w lesie było wilkołakiem.

rose  
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CO SIĘ DZIAŁO NA

FAMEMMA 3
FameMMA to w skrócie gala, na której rywalizują między sobą znane osoby. W większości przypadków para
rywali jest "pokłócona" lub w przeszłości był między nimi jakiś konflikt. Początkowo niewiele ludzi wierzyło w
powodzenie tego widowiska, a tym bardziej w ewentualną kontynuację w przyszłości. Pomysłodawcami i
członkami zarządu FameMMA są m.in. Michał "Boxdel" Baron (znany YouTuber) oraz Wojciech Gola (zasłynął
z uczestnictwa w Warsaw Shore).  Jednakże główni członkowie zarządu oraz właściciele (według Krajowego
Rejestru Sądowego) FameMMA sp. z.o.o. to Rafał Pasternak i Krzysztof Rozpara. Tym razem 30 marca 2019
roku mogliśmy oglądać już trzecią edycję tej gali, którą można było obserwować od 20:00 na Atlas Arenie w
Poznaniu lub na stronie internetowej. Kolejne edycja odbędzie się 22 czerwca w Częstochowie.

KTO WALCZYŁ NA FAMEMMA 3
Tym razem na gali odbyło się dziewięć walk. Jednak
większość publiki czekało najbardziej na "walkę
wieczoru", czyli starcie Daniela Pawlaka (znanego w
internecie pod pseudonimem DeeJayPallaside) i
Szymona "Isamu" Kasprzyka. Co ciekawe, pierwszy
raz w historii FameMMA można było również oglądać
walkę kobiet - Marty "Linkimaster" Linkiewicz przeciw
Monice Esmeraldzie Godlewskiej. Karta reszty walk
wyglądała następująco:
 • Kamil Hassan - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka
 • Krzysztof "Bodychrist" Ciesielski - Marcin "Mnich
Terminator" Wójcik
 • Krystian "Krycha" Wilczak - Bartek "Ruby"
Brzeziński
 • Adrian "Polak" Polański- Kasjo "DonKasjo"
Życzyński
 • Filip "Filipek" Marcinek - Patryk "Ryba" Karaś
 • Piotr "Bonus BGC" Witczak - Szymon "TAXI
ZŁOTÓWA" Wrzesień
 • Dawid Malczyński - Amadeusz "Ferrari" Roślik

Kacper 

Pierwsza walka skończyła się po 3 rundach, więc
sędziowie mieli za zadanie podliczyć punkty. Walka
była naprawdę dobra i mogę śmiało stwierdzić, że
była jedną z lepszych na tej gali. Po ogłoszonym
przez sędziów werdykcie wygrał Maksymilian
"wiewiór" Wiewióra. Druga walka była już o wiele
gorsza, panowie którzy walczyli nie pokazali nic w
ringu. Walkę wygrał Mnich Terminator. Trzecia
potyczka zakończyła się już w drugiej rundzie, a
mianowicie Krycha wygrał przez techniczny nokaut.
Czwarta walka była bardzo kontrowersyjna, mimo
bardzo widocznej przewagi Kasjusza to decyzją
sędziów Polak wygrał. Trzeba nadmienić, że 2 dni po
zakończeniu się gali federacja wydała przeprosiny i
walkę tę wygrał Kasjo.Ostatnimi, a zarazem dwiema
najważniejszymi walkami była bitwa kobiet i walka
wieczoru. Bitwa kobiet była po prostu śmieszna i
zwycięsko z niej wyszła Marta Linkiewicz, natomiast
walka wieczoru była naprawdę świetna, miło się ją
oglądało, a wygrał ją Isamu.

Maks 
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1.             Oświęcim
Uczniowie klas 8  w Auschwitz-Birkenau 

Zwiedzanie rozpoczęli od zobaczenia materiałów z
wyzwolenia obozu. Każdy z uczniów bardzo przeżył
tę wyprawę i na pewno pozostawi ona ślad w ich
umysłach i sercach. 
- Film i zdjęcia były najgorsze - powiedziała jedna z
uczennic.
Gdy podeszli pod bramę główną, wydała im się
bardzo mała i nie zapowiadająca ogromu tragedii,
która rozegrała się za nią. Jednak po jej
przekroczeniu, weszli jakby do innego świata. Główna
aleja doprowadziła ich do bloków, w których obejrzeli,
w jakich warunkach mieszkali więźniowie. 

Uczniowie zobaczyli też miejsce, w
którym przechowywane są
przedmioty osobiste więźniów. 
- Gdy patrzyłem na stosy walizek,
protez i butów, nie mogłem
uwierzyć w ich ilość. Ogarnęło
mnie przerażenie - rzekł jeden
uczeń.
- Łzy same płynęły nam z oczu -
skomentowały uczennice. 
Jak zwiedzający stwierdzili, im
dalej szli w głąb obozu, tym
bardziej byli przygnieceni ciężarem
tego miejsca.

Kolejno zwiedzane: sale śmierci, ściana śmierci i
krematoria tylko pogłębiły szok`spowodowany
wcześniej oglądanymi przedmiotami. Zwiedzający nie
mogli się otrząsnąć po wszystkim, co usłyszeli.
Oczyma wyobraźni widzieli torturowanie, rozstrzelanie
i gazowanie niewinnych ludzi, przetrzymywanych w
nieludzkich warunkach i walczących o przetrwanie
każdego dnia. Świadomość, że każda próba
zachowania resztek godności osadzonych kończyła
się natychmiastową śmiercią, wprawiała w okropny
nastrój nawet najbardziej niezainteresowanych
wcześniej uczestników wycieczki. Zło i zapach śmierci
oraz rozpacz wymieszana ze strachem można było
odczuć na każdym kroku. Uczniowie zastanawiali się,
jak człowiek człowiekowi mógł zgotować tak straszny
los i nieludzkie traktowanie. W jednym z bloków
wystawiono zdjęcia osadzonych, mężczyzn, kobiet,
dzieci. Ludzie stawali się tylko numerami - bez imienia
i nazwiska. 
W obozie zginęli nie tylko Polacy i Żydzi, ale również
wielu Romów i jeńców radzieckich.

Liczba zabitych oszołomiła
uczniów i nauczycieli. Dopiero
dzięki informacjom przekazanym
przez przewodniczkę wiele
istotnych danych dotarło do ich
świadomości. Ich ogrom był
przerażający dla wszystkich. 
Każdy w ciszy i skupieniu kierował
się do autokaru, przeżywając na
swój sposób wydarzenia tego dnia.
Wszyscy musieli poukładać sobie
na spokojnie w głowach nowe
informacje. Wycieczka ta nie
należała do łatwych. Nie była też
przeznaczona dla osób o słabych
nerwach. Była jednak potrzebna i
na pewno pozostanie w pamięci
każdego uczestnika.

Wiktoria
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KWIATY WE WŁOSACH

WIOSNA NA GŁOWACH
Nasza klasa, czyli VIII a miała okazję obejrzeć na żywo konkurs fryzjerski w Powiatowym Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. Tematem tegorocznej edycji konkursu były „Kwiaty we włosach”.
Wzięli w nim udział uczniowie z naszego miasta i okolic. Zostało przedstawionych 10 zawodników, którzy za
zadanie mieli zrobić swoim modelom fryzury pasujące do tematu konkursu. Na wykonanie zadania mieli 1
godzinę zegarową. 
Parę minut po rozpoczęciu odliczania czasu do zakończenia pracy nad fryzurami zostaliśmy zabrani na
najwyższe piętro budynku i wprowadzeni do pracowni gastronomicznej. Opowiadano nam o tym jak wyglądają
zajęcia. Następnie poszliśmy do sali fryzjerskiej, a później do kosmetycznej. 
Gdy wróciliśmy, dowiedzieliśmy się, że czas uczestników na przygotowanie oryginalnego uczesania dobiega
zaraz końca. Uważnie przyglądaliśmy się (prawie skończonym) fryzurom, ponieważ mieliśmy wytypować, który
przyszły fryzjer poradził sobie najlepiej. 
Nagle ogłoszono, że VI Regionalny Konkurs Fryzjerski dobiegł końca, a uczestniczy mieli „odłożyć grzebienie
na stoliki”. Gdy modelki prezentowały fryzury na swych głowach, jury wyłaniało zwycięzców. 

Maja, Wiktoria, Kacper, Karol

O KONKURSIE KWIATY WE WŁOSACH POWIEDZIELI:
KAROL: Wycieczkę uważam za udaną, ponieważ pierwszy raz miałem okazję obejrzeć taki konkurs oraz
mogliśmy trochę odpocząć od zajęć lekcyjnych. 
KACPER; Podsumowując, konkurs nie należał do najciekawszych atrakcji, jednak niektóre fryzury były dosyć
profesjonalnie wykonane, a efekt końcowy zachwycał. Pokazanie tamtej szkoły było zorganizowaniem wolnego
czasu, podczas tego całkiem długiego VI Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego.
MAJA: Konkurs był spokojny i miałam okazję obejrzeć naprawdę ciekawe i fikuśne fryzury. Nie podobało mi się
jedynie to oprowadzanie po całym centrum bez możliwości zostania na konkursie. Można powiedzieć, że
zostaliśmy wrobieni w dni otwarte. Sam konkurs nawet mi się podobał i był intrygujący. Choć niestety nie
wygrała moja faworytka, która z włosów miała ułożoną różę, a z warkocza jej łodygę. 
ALEKSANDRA: Uważam to wyjście za udane. Było to na pewno ciekawe i nowe doświadczenie. Sądzę, że
reszcie klasy również się podobało.

zebrała: Wiktoria
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POZNAJMY VI D

W 2006 roku wprowadzono do polskich szkół obowiązkowe mundurki. Krótko przetrwały, bo kojarzyły się z
dawnymi latami, gdy uczniowie nosili fartuszki szkolne.

O MUNDURKACH I NAUCE
Gdyby znów wróciły i uczniowie mieliby wybór kolorów, VI d nosiłaby niebieskie bluzy i czarne spodnie, bo te
kolory wygrały z sześcioma innymi. Podobają się aż 16 dziewczynom i chłopcom. Pasowałyby też do koloru
oczu siedmiorga uczniów, bo mają niebieskie. Pięcioro ma szaroniebieskie, więc też strój by pasował. A propos,
oczy jednej istoty są zielonożółte! Powinna stanąć do jakiegoś konkursu na oryginalne. 
Najbardziej ulubiony przedmiot to wf, ale dwa punkty mniej dostała matma. Zaskakujące! Tuż za nią przyroda.
Zainteresowaniami nie odbiegają od przeciętnego nastolatka. Po prostu najbardziej lubią grać.

Azjatka

RAZEM NA BEZLUDNEJ WYSPIE
Ich team nie ma żadnego przywódcy, bo prawie każdy zabrałby na bezludną wyspę inną osobę. Prawie, gdyż
troje podało Mateusza. Ze wspólną kuchnią nie mieliby większych problemów, ponieważ lubią spaghetti i pizzę.
Jedliby te posiłki na zmianę, pod warunkiem, że znaleźliby sposób na upieczenie ciasta pod pizzę. I nie
mogłaby być ze szpinakiem, bo aż ośmiu uczniów go nienawidzi. Z rzeczy, które by zabrali na bezludna wyspę,
podali 11 i tylko piłka i telefon dostały po parę głosów. Ciekawe, jak ładowaliby komórkę? 

W DOMOWYM ZACISZU
W domu najbardziej lubią grać, ale też oglądają telewizję i słuchają muzyki. Jeśli chodzi o obowiązki, to aż 11
osób sprząta, nie tylko swój pokój, 5 wynosi śmieci i wychodzi z psem. Tylko jeden uczeń nie ma żadnych
obowiązków domowych. Pracowita klasa. Zwierzątek też mają sporo, ale najwięcej właśnie psów, bo 6.Są też
po dwa: króliki, ryby, ślimaki, myszoskoczki, świnki morskie i ... krewetki. 

Matylda

PO SZKOLE
Ogólnie są
bardzo aktywni.
Po lekcjach
szlifują
angielski. I to
spora grupa, bo
prawie połowa
klasy. Troje
dokształca się z
matmy. Ale też
grają na gitarze,
ćwiczą karate i
uczą się tańca
towarzyskiego,
malują, biegają,
robią graffiti.

DUŻE
STOPY

Mają duże
stopy, jak na
swój wiek.
Siedmioro
podobno nosi
buty o
rozmiarze 45,
46. Czworo
kupuje obuwie
nr 40. Tyle
samo
39.Pięcioro nosi
41, a tylko
jedna osoba ma
małą stópkę 34.

Julia
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