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UDANYCH WAKACJI!

 Okazuje się,
że...
zakończenie
roku szkolnego
już w tym roku...
było... 
Miało miejsce w
listopadzie.......

 BEZPIECZNI W
WAKACJE

O.

 TO OCZYWIŚCIE 
       ŻART

 Na zdjęciach obok
pokazane są scenki
z lekcji twórczej
poświęconej
lekturze
"Mikołajek". Ta
lekcja odbyła się w
listopadzie.
Uczniowie klasy
czwartej
przygotowali
inscenizację
zakończenia roku
szkolnego
bohaterów książki.
To była naprawdę
świetna zabawa i
okazja do
pokazania
możliwości
aktorskich!

O.

   DO WAKACJI JEDEN KROK,
    ZA NAMI PRACOWITY ROK

NIECH TEN
WOLNY CZAS
BĘDZIE DLA WAS
CZASEM:
CUDOWNYM,
PEŁNYM
WRAŻEŃ,
RADOŚCI,
SŁOŃCA, LABY,
ŚMIECHU I
CZEGO TAM
JESZCZE
CHCECIE!
WSZYSTKIEGO
DOBREGO 
ŻYCZY
REDAKCJA

  Zawsze
informujcie swoich
rodziców o tym -
gdzie i z kim
przebywacie!
   Na zabawy
wybierajcie 
 bezpieczne
miejsca – z dala od
jezdni, torów
kolejowych,
wykopów... 
 Jeżdżąc na
rowerze, rolkach,
hulajnodze

czy desce –
zachowajcie
szczególna
ostrożność!
 Kąpcie się jedynie
w miejscach do
tego wyznaczonych
  Nie korzystajcie z
propozycji
przejażdżki lub
spaceru z
nieznajomym!
 Zawsze dbajcie o
środowisko
naturalne...

 Bądźcie ostrożni
wobec zwierząt!

A.

A.
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                  BLXXRY WSCHODZĄCA GWIAZDA

Dalszych    
sukcesów!!!

O.

                  "Lecimy tam"... 
          czyli wywiad z Oskarem 

 Oto uczeń
ósmej klasy -
Oskar
Wędzony, za
"chwilę"
absolwent
naszej szkoły. 
 Oskar tworzy
teksty, śpiewa i
nagrywa utwory
muzyczne. 
Można zaleźć
jego świetne,
ciekawe kawałki
na Youtube,

gdzie występuje
pod
pseudonimem
BLXXRY. 
 Swojego czasu
został
dostrzeżony
przez innego
wykonawcę,
rapera, który
pomógł mu
nagrywać.

Wywiad, który
znajdziecie,
drodzy
czytelnicy, na
następnej
stronie, został
przeprowadzony
w maju przez
Zosię Zając. Już
wcześniej
szkolni
dziennikarze
zapoznali się z
piosenkami
Oskara,
przesłuchaliśmy

je wszystkie.
"Śpiewać każdy
może", ale nie
każdy ma talent.
Oskar właśnie
ma talent!
Podziwialiśmy
jego możliwości
wokalne, na
uwagę też
zasługują
ciekawe i
głębokie teksty. 

A.
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    FLOW... CZYLI TAKA 
"NAWIJKA"

"Powiedział, że mam świetny głos i że musimy coś
nagrać. I tak to się potoczyło..."

MAM NADZIEJĘ NA
ROZWÓJ W PRZYSZŁOŚCI

MAM
WENĘ

O.

                    WYWIAD Z OSKAREM
                   CZARNO NA BIAŁYM

 Czy możesz wymienić tytuły
swoich utworów?
 
 Oto one: "Rozmazany", "Kwit",
"Saturn", "Lecimy tam", "Mam
dość" i najnowszy z nich to
"Beagle"

 Ile napisałeś
utworów?
 
Jest ich 6,
wszystkie
można
znaleźć na
Youtube.
Moja nazwa
to BLXXRY

 Skąd biorą się
tytuły Twoich
piosenek?

 Gdy napiszę
piosenkę, to
potem do niej
wymyślam tytuł.
 
Czy to Ty jesteś
twórcą tekstów?

 Tak, za każdym
razem to ja
tworzę teksty. 

 
 

Twoje niektóre
teksty są o
miłości,
prawda?
 Tak, kiedyś się
zdarzyła,
chciałem
przelać to na
papier.

 Skąd bierzesz
melodię, czy
sam ją
tworzysz?
 Flow. To jest
taka nawijka.
Sam tworzę
melodię.

 Kiedy zaczęła
się Twoja
przygoda z
muzyką?
  

 Czy Twoje
teksty są
przypadkowe?

 Nie,
przelewam na
papier moje
przeżycia w
trudnych
sytuacjach.

 Moja przygoda
z muzyką
zaczęła się tak
około półtora
roku temu.
Wydałem swoją
pierwszą
piosenkę,

bo poznałem
kolegę, który
miksuje i
napisałem do
niego.
Poznaliśmy się
bardziej i
spotkaliśmy się.

 Od kiedy
interesowałeś
się muzyką?
 Tak "od
małego"
podśpiewywałem
sobie, np. pop,
bo wtedy kręcił
mnie pop.
Później
zainteresowałem
się rapem.

Potem
poznałem
pewnego rapera
i zacząłem go
słuchać. Tak
jest do dziś.
 Jak nazywa się
ten raper?
 XXXTENTACION.
On ma swoje
studio nagrań. 
cdn

A.
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  WYWIAD Z BLXXRY 

 Niektórych uczuć nie da
się ująć w słowa..

 W muzyce o to chodzi, by
odnaleźć w niej siebie...

    c.d.

 

O.

  Czy wyjawisz
nam, jak się
nazywa twój
kolega raper?
 Nazywa się
Eryk Chmiel.
 Czy on pomaga
Ci w nagraniach
Twoich
utworów?

 Tak, Za
każdym razem,
gdy piszę w
opisie mix.
Miniaturkę robię
samodzielnie.
  Czy on jest
starszy od
Ciebie?
 Jest młodszy
ode mnie.

O.

 Oskar, czy
masz swoje
wybrane studio
nagrań?
 Tak, mam.
 Masz na
przyszłość jakiś

pomysł
związany z
muzyką?
 Tak, chcę
znaleźć
sponsora.
Kiedyś jeden

do mnie napisał
z propozycją,
ale za późno
odpisałem.
 Czy masz
dziewczynę?
 Tak, mam.

 Czy Twoją
karierę
muzyczną
postrzegasz
jako zajęcie
dodatkowe? Ile
czasu

poświęcasz
swojej pasji?
 Staram się
dzielić muzykę i
szkołę po
równo, bo
nauka jest
bardzo ważna.

 Co możesz
powiedzieć
więcej o Twojej
dziewczynie?
 Jest okej,
wspiera mnie w
tym, co robię,
 Kiedy będzie
nowy utwór?
 Od około
dwóch miesięcy
nie było nowych

piosenek,
jestem w trakcie
układania
utworów i chcę
"wrzucić" nowy
album.

Dziękujemy za
udzielenie
wywiadu.

 MUZYKA USPOKAJA UMYSŁ, UŁATWIA WZLOT MYŚLI,
JEST KLUCZEM DO WSPOMNIEŃ, EMOCJI I UCZUĆ.

Int.

A. A.
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  MIGAWKI Z ŻYCIA
SZKOLNEGO W       
 MIJAJĄCYM ROKU

SZKOLNYM

Więcej fot na
następnej stronce

Nie tylko nauką
szkoła żyje... :)

    NAUKA TO
POTĘGI KLUCZ

  Prawie każda
klasa
odwiedziła zimą
żorskie
lodowisko
MOSiR. Było
super! Na
szczęście obyło
się bez
wypadków!!!

O.

O.

O.

  W tym roku
szkolnym
bardzo dużo
działo się w
życiu naszej
szkoły.
Począwszy od
akcji

ogólnoszkolnych,
na przykład
akademii,
różnych akcji
podejmowanych
głównie przez
Samorząd
Szkolny. Życie

kwitło też w
poszczególnych
klasach. Miały
miejsce
konkursy,
imprezy
kulturalne i
rozrywkowe.

Każda klasa ma
na pewno co
wspominać...
Sporo działo się
poza szkołą z
powodu wyjść i
wycieczek.

  Dzień Misia to
tylko jeden
przykład
atrakcyjnych
przedsięwzięć
Samorządu. W
sumie to nie
było miesiąca
bez jakiejś
super akcji.

Przecież nie
samą nauką
szkoła żyje... 
 na uwagę
zasługuje też
angażowanie
naszych
uczniów w akcje
charytatywne.

 Ten rok to jak
każdy miniony -
czas wytężonej
nauki, testów,
sprawdzianów,
wykorzystywania
możliwości
twórczych i
umysłowych.   A
co nowego? Na
pewno Egzamin

w klasie ósmej.
Okazało się, że
wszyscy sobie
poradzili w
mniejszym lub
większym
stopniu. 
  

A.

A.

A.
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Niezapomniany
bal karnawałowy!

  Dzień Języków   
         Obcych

DZIAŁO SIĘ... MIGAWKI 

Z ŻYCIA SZKOLNEGO

C.D.

O.

O.

O.

O.O.

O.

  Jednym z
konkursów
szkolnych był
Konkurs
Recytatorski.
Wzięło w nim
udział sporo
chętnych

i zdolnych. Jury
miało twardy
orzech do
zgryzienia.
Ostateczne
wyniki to: w
kategorii klas 7-
8: I miejsce
zajął:

Konrad
Górecki, II
- Karolina
Wilczek; w
klasach IV-VI: 
I - Paulina
Forajter
i II - 

Jagoda
Sztefka i Zosia
Gawliczek.

 Czechy - Krecik
 klasa siódma "a"

A.

A.

A.

A.A.

A.
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          Brawl Stars

      Zadymiarze

                        Poziomy

       Tryby
Dostępne tryby
gry:GEM
GRAB,
SHOWDOWN,
HEIST,
BOUNTY,
BRAWL BALL,
SIEGE

  NR 1

wykonali
Szymon
Majewski i Olek
Jeżak

W Brawl Stars
występują
również
pucharki.Za
zdobywanie
pucharków
również można
zdobyć 7
postaci.

Brawl Stars
to gra,która
powstała od
twórców
supercell 

W Brawl Stars
występują rangi
oraz poziomy. 
Maksymalna
ranga postaci to
20 a poziom to
9,lecz można
także zdobyć 10
poziom ze
skrzynek.
Za zdobycie 10
poziomu dana
postać z tym

poziomem ma
dodatkową
umiejętność.

Występują tam
postacie takie 
jak:Szelly,Nita,Colt,Bull,Jesse,Brock,Dynamike,Bo,
ElPrimo,Barley,Coco,
Rosa,Rico,Darryl,Penny,Carl,
Piper,Pam,Frank,Bibi,
Mortis,Tara,Gene,
Spike,Leon,Crow

m

 Brawl Stars to gra na telefon i
komputer,w tej grze występują
różne postacie o różnej płci.Jest
tam 26 różnych postaci,występuje
tam język polski.W tej grze
występuje 58 trybów.

s
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     SPODNIE ?

   JAKIE BUTY ?

ZOSTAŁY
JESZCZE OKSY 

Dużo 
dziewczyn z
naszej szkoły
ma takie
spodnie z
łańcuchem. Są
one dość
modne,głównie
przez ten
łańcuch.

            CO SIĘ TERAZ NOSI ? 
   JAKIE SĄ NAJNOWSZE TRENDY ? 
                                 

Według nas
najnowszymi
trendami
obuwniczymi są
buty VANS w 
 szachownice. 
 Są one w stylu
OLD SKOOL. 
 Nie tylko vans
jest modny

dużą
popularność
zrobiły tez buty 
FILA . One też
są niczego
sobie.  Każda z
tych par zrobiła
duży rozgłos w
modzie.

A CO Z
BLUZKAMI ?
No tak jeszcze
bluzki! 

Najnowszymi
trendami jeżeli

chodzi o bluzki
są to koszulki
lub bluzki 
ASYMETRYCZNE. 
  Czyli ?
 Są to takie
koszulki , które

jeden rękaw
mają 

długi a z 
 drugiej strony
na       
 ramiączkach, 

  lub mają     
 jakieś dziwne 
   asymetryczne
kształty .

Są to oksy
nazwane ,, 
SZYBKIE OKSY
'' ale jednak 
bardziej mówi 

się na to 
,,OKULARY
KOCIE OKO''.
Zosia Zając
Agata Malec

Ja.

Ja

Ja.

Ja.
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