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Film, sport, literatura, teatr, muzyka… Ahh! Jest tyle rzeczy, które
możemy lubić. Ale gdyby nie ludzie, nie byłoby i możliwości
lubienia sportowca, czy ulubionej aktorki, nie byłoby… możemy tak
wymieniać w nieskończoność, więc ludzie tak, naprawdę są bardzo,
ale to bardzo potrzebni. Skupmy się szczególnie na tym ostatnim.
Muzyka to dźwięki, kompozycje dźwięków, infradźwięki i
ultradźwięki. Ale tak jak mówiłem, bez ludzi nie byłoby pianistów,
kompozytorów, a szczególnie piosenkarzy! Ed Sheeran, Taylor
Swift, Beyonce czy też Justina Biebera. Za to ja uwielbiam Arianę
Grande, o której będzie jeszcze więcej w dalszej części tej gazetki. 
                        Teraz opowiem o Arianie,, krótko i na temat.
Amerykańska piosenkarka Ariana Grande-Butera urodziła się 26
czerwca w 1993 roku w Boca Raton na Florydzie. Już od młodych
lat próbowała muzyki. W końcu po wydaniu swojego pierwszego
utworu „Put Your Hearts Up” w 2011 roku, wreszcie ruszyła z
prawdziwą muzyczną karierą. Ariana ma na razie 5 studyjnych
albumów i zrobiła sobie przerwę. 2 miesiące temu było bardzo dużo
szum wokół Ariany, która straciła wielu fanów przez odwołanie
koncertu w Polsce (gdzie koncert w Czechach i Niemczech został
przełożony). Wokół Ariany obecnie się nic nie kręci, ale nigdy nic
wiadomo!                                                 
   Ale dokładnie. Nie o Arianie miał być ten numer gazetki tylko o
stronie, na której wrzucam quizy o Arianie. Większość ludzi ma
smartfony oraz internet. Jeśli tak, możecie na nią wejść. Są to
„same Quizy”, za to konto, na którym wrzucam te quizy to
„KubaGrandeEDIT”. Możecie tam znaleźć takie quizy jak np. „Jak
dobrze znasz Arianę Grande?” czy też „Co wiesz o Sweetener
World Tour?". Możecie tam wpaść i zalajkować moje quizy.

Myślę, że tworzenie quizów jest bardzo fajna rzeczą. Nie dlatego, że patrzymy się w
komputer, ale też poznajemy samego Siebie.                                                                       
                                                                                                                           Kuba
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Już nie mamy siły!
W polskich szkołach jest przeładowany materiał dla uczniów.

Skutkiem tego są często złe oceny, ponieważ nie jesteśmy w stanie
wszystkiego nauczyć. Od klasy 4-do 6 mamy coraz więcej

przedmiotów, które sprawiają nam coraz większy problem w nauce
.Przybywa materiału. Do tego dużo sprawdzianów i kartkówek.
Najczęściej 3 sprawdziany w tygodniu, do tego kartkówki. Nie

mamy dla siebie czasu wolnego, ponieważ musimy się dużo uczyć.
Według nas powinno być mniej materiału do nauczenia. Jeżeli nie

rozumiemy jakiegoś tematu, to nauczyciel powinien to wytłumaczyć
jeszcze raz. Musi rozumieć to, że nie każdy z danego przedmiotu
jest orłem. Bo na przykład osoba, która lubi muzykę, nie będzie

dobra z matematyki a interesuje ją historia ,a plastyka nie powinna
być obowiązkowym, przedmiotem. Powinni chodzić na nią
uczniowie, którzy lubią rysować. Z języka polskiego lektury
powinny być ciekawsze i bardziej interesujące. Nasi rodzice

twierdzą, że oni też mieli taki zestaw książek. Brakuje nam książek
współczesnych, poruszających problemy nasze. Gdy rozmawiamy

z naszymi babciami to one też pamiętają , że takie lektury
poznawali w szkole podstawowej. Nie jesteśmy za tym, żeby

niektóre pozycje były, ale mamy 21 wiek i powinno się znaleźć coś
dla nas. Dopiero jesteśmy w klasie szóstej, a już zastanawiamy się,
co będzie w 7 i 8. Nasi starsi koledzy i koleżanki mają często po 8
godzin. A gdzie czas na rozwijanie swoich pasji? Na to pytanie na

pewno nie znajdziemy odpowiedzi…
Julka i Milena
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Co jest obecnie modne?
Tym razem postanowiliśmy zająć się problemem mody. Co obecnie nosi młodzież. 
Na przełomie lat moda bardzo się zmieniała, w różnych latach trendy zmieniały się szybko.
Dzisiaj w modzie mamy dużo stylowych ubrań z rożnych kategorii garderoby.
Szczególną uwagę przyciągają neonowe kolory, które dziś są bardzo popularne. Jesienią zazwyczaj
sięgamy po ciepłe, wygodne, i modne swetry.
Często puszyste i ciepłe w kolorach jesiennych, których mamy kilka w naszych szafach.
Do nich zestawiamy spódniczki typu jeans, razem wygląda to lekko, świeżo, i modnie.
Wielką popularnością cieszą się płaszcze! Zastępują one kurtki zimną porą.
Totalnym hitem wśród młodzieży są łańcuszki, przypinane do spodni lub spódniczek.
Możemy zaobserwować wzory kratki na częściach naszej garderoby. Okazało się że dzieła sztuki
bardzo chętnie kupuje młodzież, są to t-shirty z nadrukami słynnych obrazów np. Mona Lisy.
Tak samo nadruki starych postaci z Disneya, takich które pamiętają nawet nasi rodzice.
Moda "vasco" to między innymi plecaki z kankena, które niosą za sobą korzyści dla kręgosłupa.
Dawniej modne były buty "superstar", dzisiaj ten tytuł przypada marce Fila lub Vans.
Takie są nasze obserwacje mody młodzieżowej.
Wiktoria J. i Julia Sz.-ekspertki od mody. 
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Międzynarodowe warsztaty dziennikarskie.
23 pażdziernika 2019 roku nasi goście z czterech krajów: Włoch,
Rumunii, Portugalii i Turcji oraz koledzy i koleżanki, którzy ich
gościli w ramach projektu Erasmus plus , wzięli udział w
warsztatach dziennikarskich, których zadaniem było wydanie
wspólnej gazetki Dwójeczki w języku angielskim. Każda grupa
miała opisać swoje wrażenia z pobytu w naszej szkole i na
wspólnych wycieczkach. Tutaj nad całością czuwał zastępca
redaktora naczelnego Maks Małecki. W ten sposób powstała
gazetka, którą każdy z uczestników zabrał do swojego kraju.
Staś Suchcicki
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