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Popularna gra o walce roślin z
zombie została stworzona w 2009
roku.

Gra jest dla młodzieży
od 7 lat. Płyty są
dostępne na
komputery
stacjonarne, Xbox
one i PlayStation 4.

.

Gra polega na tym,
że wybierasz
postać roślin lub
zombie i walczysz z
którymś z nich. W
grze są misje,
dzięki którym
dostajesz dostęp
do nowych postaci
i  monety

do paczek, które
kosztują 75.000
tysięcy monet. Za
paczki dostajesz
skiny do postaci i
różne dodatki.

.
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Gra survivalova o otwartym świecie stworzona w 2011 r.
przez Markusa Persona i rozwijana przez studio Mojang.

Główną
postacią w
minecraft jest
Steve , atakuje
on moby i musi
przetrwać.

                                    MINECRAFT



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 7 11/2019 | Strona 3 
WWW.JUNIORMEDIA.PL Info Szkoła

Sezon 1 chapter 2 rozpoczął się 14 października 2019
roku. Zupełnie nowa mapa. Zupełnie nowy wątek.

                                         Fortnite
                             Gra zarabiająca miliony!

Komputerowa
gra
wieloosobowa
z trybem
rozgrywki
battle royale
opracowana i
wydana przez
Epic Games w
2017 roku na
platformy
Windows,
macOS,
PlayStation 4 i
Xbox One oraz
w 2018 roku na

iOS, Nintendo
Switch i
Android.
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                       3 miliony dolarów

Jedno z
największych
wydarzeń w
świecie
 e sportu.Odbył
się w Nowym
Jorku do
wygrania na
turnieju solo 
za zajęcie
pierwszego
miejsca było 3
milionów
dolarów 

   

 

                           Fortnite World Cup 2019

P M
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Roblox to gra komputerowa stworzona dla graczy w
wieku 8-18 lat.

Akcja gry toczy się w świecie wykreowanym przez
samych graczy- tworząc postacie, budynki itd.

Karol

Jak twierdzą
producenci, jest
to gra
edukacyjna,
która uczy
dzieci
programowania
komputerowego,
elementów
matematyki
oraz rozwija
wyobraźnię
przestrzenną i
zdolności
kreatywnego
myślenia.

Jednocześnie
jest to gra, w
której można
zarobić duże
pieniądze -
liczone w
milionach
dolarów
(prawdziwych
dolarów).          

Karol
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Scratch - to edukacyjny program stworzony do nauczania
dzieci i młodzieży (od lat 8). 

Wygląd postaci przypisanych do obiektów można
wybierać z zasobnika i tworzyć.

ZD

Scratch
umożliwia łatwe
tworzenie
interaktywnych
historyjek,
animacji, gier,
muzyki.
Programowanie
odbywa się w
sposób
wizualny.
Elementy języka
mają kształt
puzzli i  mogą
być układane w
określonym

porządku. W ten
sposób tworzy
się kod
przypisany
określonemu
obiektowi.

Z.D

Zuzia

ZUZIA
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Akcja co roku organizowana jest na
 terenie całej Europy i dedykowana wszystkim.

W tym roku Code Week odbył się już po raz szósty!

Hania

Codeweek to
Europejski
Tydzień
Kodowania -
oddolna
inicjatywa, w
ramach której
świętujemy
kreatywność w
programowaniu.

Hania
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Jest to wspaniała okazja do zabawy z grami logicznymi.
W tym roku ,,Coode week'' odbył się po raz szósty!

  Jest wiele gier,
programów i
stron w
internecie oraz
tych do
pobrania. Na
pewno każdy
ma ulubioną grę
czy stronę, z
której korzysta. 
  
  Moją ulubioną
grą jest ,,Naruto
online".
 Jest to gra
online

na podstawie
anime ,,Naruto''
oraz
pozostałych
sezonów
(,,Naruto
shippuden'',
,,Boruto'') .
 

                                 !CODE WEEK 2019!
 Ludzie z całej Europy zlatują się żeby wziąć w nim udział
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                            Call of Dudy Mobile

Na start gra przyjęła 5 milionów pobrań.

P

 W grze są
tryby: Bąba
z CS:GO
Battyle
Royale I
niedługo
tryb Zombi
VS Boty
Team
Dethmache.
Realistyczna
grafika.

P
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                  Fortnite Battle Royale

         Na start na mapie jest 100 graczy.

SZ

SZ

Fortnite Battle
Royale jest to
gra, w którą gra
ćwierć miliarda
graczy. Na
mapie jest 100
graczy. Na
początku trzeba
poszukać broni
,aby zabić
przeciwnika. 
Głównie chodzi
o to, aby
przeżyć jako
ostatni i wygrać
grę. Za wygraną

grę dostaje się
parasolkę. W
grze jest
ciekawa grafika.

SZ

SZ


