
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Fryderyka Chopina
Leśna 15
07-320, Małkinia Górna

Numer 49 01/20



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 49 01/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plDwójeczka

Moją ulubioną serią książek są ''Wojownicy''/''Warriors''(cats).
W książce są cztery klany: Klan Wiatru, Klan Cienia, Klan
Pioruna,Klan Rzeki, Klan Gwiazdy i Klan Nieba (zaginiony klan)
oraz Dark Forest.
Pierwsza część, która zaczyna  całą serię książek to ''Ucieczka w
dzicz''
Historia zaczyna się w domu dwunogów (ludzi, kiedy małemu
rudemu kotkowi o imieniu Rusty (rdzawy,rudy) przyśnią się, że...
poluję na mysz a potem widzi lisi rudy ogon.Nagle budzi go dźwięk
wsypywanej karmy do miski. Kotek budzi się i wychodzi na
podwórko, pomyślał sobie, że złapie myszkę … Gdy kotek
wychodzi za płot nagle, wyskakuje mały szary kotek.Kotki się
bawią, walcząc. Okazuje się, że to Szara Łapa, który pochodzi z
klanu Pioruna.One bardzo się zaprzyjaźniły ze sobą. Zostają
przyjaciółmi. Nagle z krzaków wychodzi wielki jasnorudy kocur i
drobna, ale wielka błękitna kotka. Okazuje się, że to przywódczyni
klanu Pioruna, czyli Błękitna Gwiazda a kocur to Lwie Serce. Mówią
do szarego kotka, że musi popracować nad walką, ale jest dobrze,a
do rudego kotka (głównego bohatera) mówi, że jest całkiem dobry i
być może dołączy do klanu. Następnego dnia kotek opowiada
swojemu przyjacielowi Kleksowi (to młody czarno biały kocurek,
który jest bardzo miły) Gdy kleks dowiaduje się, co spotkało
Rdzawego. Kłócą się, bo Kleks nie chce stracić swojego
przyjaciela, ale kotek przysięga ,że się na pewno spotkają się.
Polecam młodzieży i fanom kotów,Większość możecie znaleźć w
książce
(Taki mały spoiler kotek staje się potem Ognistą Łapą, Ognistym
Sercem a na końcu Przywódcą Klanu Pioruna) Niektóre sceny są
urocze a niektóre nawet podnoszą krew w żyłach! Serdecznie
polecam :) Książkę można znaleźć w księgarniach i bibliotekach :)
Wiktoria 
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Jak dostałam się do szkoły baletowej
Na początku bardzo prosiłam  mamę, że chce chodzić na balet

Długo szukaliśmy jakiejś szkoły baletowej . Gdzie zadzwoniliśmy,
to nigdzie nie było miejsca . W końcu mama powiedziała ' mam ',
bardzo się ucieszyłam , ponieważ rzeczywiście mama znalazła 
Młody Balet Polski . Ale problem w tym że ta szkoła była w Pałacu
Kultury w Warszawie.  Mama powiedziała, że będziemy musiały
jeździć samochodem , bo mam chorobę lokomocyjną .Stwierdziła,
że jak nie samochodem to pociągiem, więc się zgodziłam. Mama
kupiła bilety ,Wsiedliśmy do pociągu i dojechaliśmy do Warszawy
Centralnej. Gdy byliśmy na miejscu,  trochę zgubiliśmy, ale po kilku
minutach doszliśmy do Złotych Tarasów i w w końcu dotarliśmy do
szkoła baletowa, jest w pałacu kultury i nauki na szóstym piętrze 
Powitała nas pani Ania, czyli dyrektorka i pani od klasyki i
gimnastyki, ale okazało się, że już po eliminacjach. Pani Ania
powiedziała, że mogę iść na jedne zajęcia i potem powie czy mogę
zostać. Po zajęciach pani Ania powiedziała, że mogę zostać . Teraz
chodzę do lvl 1, a zajęcia mam 4 razy w tygodniu. Poznałam dużo
koleżanek i występuje w teatrze Palladium. Teraz przygotowujemy
się do spektaklu " Księżniczka Szeherezada i piraci" My jesteśmy
małymi piratami. Ja już to kiedyś tańczyłam, mamy długą
choreografię.  Większość zajęć mam z panią Aliną i panią Anią. Te
zajęcia bardzo mi się podobają, chociaż są bardzo trudne i zajmują
mi bardzo dużo czasu. 
Asia
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Harry Potter i kamień filozoficzny
O bohaterze
Harry jest zwykłym inteligentnym i pomocnym dzieciakiem.
Nie jest bardzo wysoki ale nie jest też niski. Ma czarne włosy i
zielone oczy nosi też okulary.
O książce
Nagle do Harrego przychodzi list ,w którym jest zaproszenie do
szkoły magii Hogwartu. Jego wujek szczególnie nie chciał żeby on
zobaczył dany list,ponieważ Harry nie wiedział że jego rodzice byli
czarodziejami. Lecz w końcu Harry znajduje list.
Jego wujek i ciocia wysyłają go do szkoły magii.
W pociągu poznaje Rona Weasleya i Hermione Greanger.
Kiedy już dojechali poznali dyrektora szkoły
profesora Dumbledora. Po kolacji nauczyciele przynieśli tiarę
przydziału. Harry trafił do Gryfindoru tak samo Ron i Hermiona.
Na drugi dzień wszyscy poszli na pierwsze lekcje. Na lekcji
latania Draco Malfoy wyrzucił przypominajke Nevila Longbotoma
po ,którą Harry poleciał mimo zakazu nauczycielki.
Zauważyła to profesor McGonagal opiekunka Gryfindoru.
Postanowiła zaproponować Harremu dołączenie do drużyny
Qitditcha. Razem z Ronem i Hermioną chcieli rozwiązać spisek
,który ktos uknuł. Okazało się że to Voldemort.
Chętnie bym pisał dalej ale jeśli chcecie więcej polecam sięgnąć po
książkę. :)   Gabryś
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Dlaczego niektóre rzeczy recenzujemy?
Nie zawsze podobają Nam się pomysły naszych kolegów czy koleżanek. Prawda?
Jednak jeśli wymyślą coś, co wzbudza nasze zaciekawienie, a jest niebezpieczne
głupota rządzi Nami. Jednak wróćmy do recenzowania. A właściwie co to jest
recenzja?
Recenzja
Założę się, że nieraz już Nam się coś spodobało. Książka, fiLm, gra, piosenka.
Ostatnio, a właściwie już od tamtego roku podoba Mi się książka Roberta Santiago
„Najfutbolniejsi” pt. „Tajemnica Nawiedzonego Zamku”. W książce występuje bohater,
który nazywa się Franciszek Garcia Casas i ma przezwisko Łamaga. Z Nim są również
Antek, Maruda, Camunas, Ósemeczka i Tomaszek oraz dziewczyny Marylin, Anita,
Helenka oraz Greta. Przyjechali z miasta, które wszyscy nazywają Sewilka z Hiszpanii
do Szkocji żeby wziąć udział w Międzynarodowym Turniej Sześciu Klanów. Greta z
Nimi nie przyjechała, mieszka w Szkocji ze Swoim tatą. Oczywiście FC Soto Alto, bo
tak się nazywa drużyna Łamagi przyjechała z dorosłymi m.in. Panem Estebanem –
dyrektorem szkoły, Panią Marimar – mamą Helenki i Panem Morleyem, który jest
trenerem FC Soto Alto. Nocują w zamku, gdzie dzieją się dziwne rzeczy. Ktoś
podrzuca Łamadze czarne krzyże. Igor, który wiózł drużynę tłumaczy wszystkim, że
jeśli ktoś znajdzie 3 czarne krzyże stanie się duchem. Czemu duchem? Ponieważ w
zamku według niektórych panuje duch. Sprawa się komplikuje. Łamaga znajduje 2
krzyż. Na koniec książki jest zdanie „W Szkocji każdy zamek ma swojego ducha”. Czy
wierzycie w prawdziwość tego zdania?
A więc co to jest ta recenzja?
Bardzo lubię tę książkę, szczególnie sceny w których jest opisywany duch. Te
fragmenty trzymają w napięciu i delikatnym strachu. Polecam ta książkę szczególnie
młodzieży, fanom sportu oraz tym, którzy lubią się bać. Książkę można znaleźć w
bibliotekach :-). Jeszcze, co to jest ta recenzja Wam powiem. Jest to ocena czy coś się
Nam podoba czy nie. To narka! Trzymajcie się! ;-D.)
Kuba
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