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Miej
odwagę
być
mądrym

Historia ta
wydarzyła się nad
Morzem
Bałtyckim, na
jednym z
turnusów
rehabilitacyjnych,
gdzie byłem
razem z moim
niepełnosprawnym
bratem
bliźniakiem i
naszymi

rodzicami. W
ciepłe i
bezchmurne dni
chodziliśmy na
plażę, gdzie
bawiliśmy się w
piasku i w morzu.
Kiedy bawiliśmy
się z Mateuszem
na plaży, on
zachowywał się
„dziwnie” dla
innych osób, to
znaczy: głośno
krzyczał, śmiał się
i rzucał
zabawkami.
Przechodzące tam
dzieci śmiały się z
niego,
przyglądając się
mu z daleka.
Przeważnie przez

zachowanie
mojego brata
dzieci nie chciały
się bawić ze mną
ani z Mateuszem.
Wśród
uczestników
turnusu były także
inne dzieci w
różnym wieku,
cierpiące na różne
schorzenia i w
związku z tym
dziwnie lub
śmiesznie się
zachowujące.
Dlatego też inne
zdrowe dzieci,
oprócz mnie, nie
chciały bawić się z
osobami
niepełnosprawnymi,
często się ich
bojąc.

Gdy dzieci śmiały
się z Mateusza lub
innych osób
niepełnosprawnych,
ja zwracałem im
uwagę, że tak nie
należy robić,
ponieważ osoby te
są chore i to nie
ich wina, że tak
się zachowują.
Wokół nas jest
wiele chorych i
niepełnosprawnych
osób, dlatego
należy „mieć
odwagę być
mądrym”, to
znaczy
akceptować ich i w
miarę możliwości
pomagać im.

Łukasz Ciesielski,
kl. 5 c
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Segreguj śmieci
Hej, tu Milicjant Sowa!
Segregujesz śmieci!? Jeśli nie, to muszę Cię
zmartwić, bo trzeba to robić. Wiem, co teraz myślisz,
że wiecznie to powtarzają na apelach, w
wiadomościach i w internecie. Ale to naprawdę
ważne, bo przez to powstają zanieczyszczenia i nie
tylko. Dużo ryb umiera i Wisła jest bardzo
zanieczyszczona, a wiesz, że większość odpadów
oraz ścieków z Warszawy  wpada właśnie do naszej
ukochanej Wisły?
Nawet Ty możesz uratować  ryby, sarny itd. 

Jak to zrobić?
Np. w szkole należy uważać, do jakich koszy
wrzucasz śmieci, bo jak są kosze w strefie ciszy, to
widziałam, że w pojemniku na szkło są między innymi
brudne chusteczki, obierki z owoców, papierki z
batonów itd.
A i proszę Was wyrzucajcie gumy do żucia do koszy
na śmieci, bo ptaki to jedzą i mają zatkany przewód
pokarmowy.
Proszę Was, segregujcie śmieci.
Milicjant Sowa

Moje hobby

Moim hobby jest zbieranie magnesów. W kolekcji
mam ich ponad 50. Wiszą one w moim pokoju nad
łóżkiem na tablicy. 

Zbieram magnesy od ok 7-8 roku życia. Najczęściej
przywozi mi je wujek, który podróżuje po świecie.
Posiadam pamiątki z Egiptu, Australii i Jerozolimy.
Moja babcia podróżuje po Polsce, więc mam też
magnesy, np. z: Bieszczad, Biskupiej Kopy i Parku
Ojcowskiego oraz z moich wakacji, np. z: Wisły,
Ustronia Morskiego, Ustronia i Piasków.

Polecam to hobby osobom, które lubią podróżować i
mieć z tego miłe wspomnienia oraz tym, którzy lubią
pokazywać to zainteresowanie innym.

Maja Bagsik, kl. 5 a

Finał WOŚP

Przyszła fryzjerka
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Moje zwierzątka domowe
Cześć! Jestem Łukasz. 
Dzisiaj opowiem wam o moich dwóch
kochanych zwierzątkach domowych.
Mam pieska, który zwie się Hugo. Jest on
rasy labrador retriever o maści
biszkoptowej. Urodził się 11. stycznia
bieżącego roku, więc jest jeszcze
szczeniakiem, choć jest już bardzo duży.
Hugo uwielbia chodzić na długie spacery
i aportować swoją ulubioną piłeczkę.
Potrafi wykonywać różne komendy –
„siad”, „daj łapę”, „leżeć, poproś”.
Czasami bywa jednak niegrzeczny i
niszczy różne rzeczy, ale myślę, że to
dlatego, iż jest jeszcze szczeniakiem i
figle mu w głowie.

A teraz opowiem wam o moim drugim
zwierzątku, którym jest papużka
świergotka o imieniu Jeffery [czyt.:
dżefrej]. Mój ptasi przyjaciel lubi huśtać
się na swojej huśtawce z lusterkiem,
gdzie się przegląda i stuka dzióbkiem, bo
myśli, że po drugiej stronie jest inny
kolega. Jeffery ładnie śpiewa, a gdy idę
spać i gaszę światło, to momentalnie
przestaje świergotać i zasypia razem ze
mną.

Łukasz Ciesielski, kl. 5 c

Hugo ŁC
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Concordia Knurów
Pewnego dnia moja mama zauważyła, że lubię grać w
piłkę, było to 24 kwietnia 2017 r.
Pomyślała, że zapisze mnie do klubu o nazwie
Concordia Knurów. Zapytała mnie, czy bym chciał
chodzić na treningi, mecze ligowe i turnieje, to się
zgodziłem.
Poszedłem na pierwszy trening i powiem, że było
fajnie. Mama zapytała mnie, czy było fajnie i czy mnie
przyjęli. No to powiedziałem, że jest dobrze i chcę
chodzić na piłkę.
Trenuję dwa lata i nauczyłem się kiwać innych
przeciwników. Nadal uczę się współpracy z innymi.
Zachęcam was do gry w piłkę nożną, abyście rozwijali
umiejętności sportowe. 

Olivier Karkoszka, kl. 5 a

Louis Armstrong

Niektórzy go znają, ale chciałabym wam przybliżyć
temat. Louis Daniel Armstrong - tak brzmi jego pełne
imię. Urodził się 4 sierpnia 1901 roku w Nowym
Orleanie, zmarł 6 lipca 1971 roku w Nowym Jorku.
Jest jednym z najbardziej popularnych trębaczy
jazzowym i wokalistą w historii muzyki. Ciekawostką
jest to, że w 1990 r. został wprowadzony do Rock and
Roll Hall of Fame - muzeum rocka i osób które
wniosły coś do tego gatunku muzycznego.
Jego najpopularniejszy utwór to What a wonderful
world. Armstrong w 1922 r., przeprowadził się do
Chicago, gdzie został zaproszony przez Joe „King”
Olivera do gry w Creole Jazz Band. Po drugiej wojnie
światowej prowadził mniejszy zespół pod nazwą All
Stars. Louis zmarł na atak serca na miesiąc przez 70.
urodzinami. Został pochowany na cmentarzu we
Flushing w Queens w Nowym Jorku.

Inspirowałam się tą stroną:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong

Karolina Wolf, kl. 8 b

https://pl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
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Produce 101
Hejka! Wracam po długiej przerwie. Ogólnie mówiąc Produce 101 to koreańskie show, polegające na
wyłonieniu idoli. Do tego programu różnego rodzaju agencje muzyczne wysyłają kilku bądź jednego artystę,
który jeszcze nie jest popularny, lecz szkoli się w danej agencji. Każdy ze 101 trainee [z ang. oznacza stażystę]
przygotowuje występ, który później ocenia jury oraz przydziela im klasy: A, B, C, D i F.
Klasa A posiada najwięcej umiejętności i jest dobra zarówno w rapie/ śpiewie (zależy w czym się specjalizuje)
oraz w tańcu i nie potrzebuje dużej pomocy. Klasy B, C oraz D to klasy pośrednie. Klasie B niedużo już brakuje
do ideału. Klasa C jest po środku, umiejętności w tej klasie zajmują połowę, lecz przed nimi jeszcze dużo
ćwiczeń. Klasa D ma pewnego rodzaju umiejętności, ale dużo jej brakuje do awansu do klasy A. Z kolei klasa F
jest klasą najgorszą - umiejętności trainee w tej klasie są naprawdę malutkie i brakuje im najwięcej do debiutu.
Po przydzieleniu klas, wszyscy uczestnicy poznają 1. zadanie, po którym mogą spaść w klasach w dół bądź
awansować do klasy wyżej. Czyli np. z klasy A do klasy F. Z klasy F do klasy A. Z D do C. Z B do A. Awans,
spadek bądź zatrzymanie się w swojej klasie będzie zależał od tego, jak wypadną w 1. zadaniu. 
Przez cały program widzowie oddają głosy na trainee, którą/ którego najbardziej polubią. Po 3 tygodniach
odsłaniany jest ranking, który utworzony został poprzez głosowanie. W pierwszym rankingu odpada ok. 35 osób
i tak dzieje się co 2-3 tygodnie. Aż na samym końcu zostanie finałowa 11, która stworzy zespół gotowy do
debiutu. 
Produce 101 miało oryginalnie 2 sezony. W pierwszym udział mogły brać jedynie dziewczyny oraz kobiety, a w
drugim tylko chłopcy i mężczyźni. Mimo tego, że pierwszy sezon odbył się w roku 2016, a sezon drugi w 2017,
więc już chwilę temu, większość osób uczestniczących w tym show na dzień dzisiejszy kontynuuje karierę
muzyczną z powodzeniem. 
Po wielkim powodzeniu Produce 101 rok później postanowiono zrobić coś podobnego, mianowicie Produce 48,
ale niestety ten program nie przyjął się już tak dobrze. Po niedługim czasie na wierzch wypłynęły informacje o
sfałszowaniu całego tego programu. W tym roku wypuszczono jeszcze jedną odmianę wielkiego Produce
101,mianowicie: Produce x 101.W sumie niczym nie różni się to od naszego zwykłego Produce. I ten sezon
również bardzo dobrze się przyjął, ponieważ znów była to odmiana z samymi chłopcami oraz mężczyznami.
Z zespołów utworzonych z całego Produce największy sukces odniosła grupa Wanna One. Byli grupą
debiutancką z drugiego sezonu. W pierwszym sezonie sukces odniósł zespół pod nazwą I.O.I. W nieszczęsnym
Produce 48 sukces miała odnieść grupa IZ*ONE.Niestety, tak jak już powiedziałam, cały program okazał się
klapą na wieść o sfałszowanych rankingach. Z kolei z wersji X  powstał zespół o nazwie X1.
I w taki sposób zapoznałam was z tym oto show!
Amelia Hajok, kl. 7 a

Wybory opiekuna SU PW
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Mam talent

Mam talent

Mam talent

Mam talent (hobby) klasy
5 a
Dnia 18.11.2019 zrobiliśmy całą klasą coś podobnego
do Mam talent, tylko nazwaliśmy to Mam talent. Mam
hobby. Po kolei przedstawialiśmy nasze talenty.
Najpierw była Julka, która upiekła pyszne babeczki
cytrynowe, później była Sara, która opowiedziała o
tym, jak się jeździ na rolkach, następnie Nadia
opowiedziała nam o śpiewaniu i pochwaliła się swoimi
dyplomami i przyszedł czas na Maćka, który pokazał
swoje modele z lego i opowiedział o tym, jak był w
Legolandzie. Później Natalka dała nam zobaczyć
swoje obrazki, które sama rysowała i pokazała
kolorowankę, a ostatnia osoba na dzisiaj to Maja -
zaprezentowała jak robić fryzury.
Podzieliliśmy nasze Mam talent… na dwie lekcje, bo
niektóre osoby nie zdążyły wystąpić. Uważam, że ten
pomysł był super.

Sara Pogrzeba, kl. 5 a 

PW

PW

PW
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Wycieczka do Ojcowa
Dnia 24 października pojechaliśmy z klasą 4 a na
wycieczkę do Ojcowa. O godzinie 7:30 wyjechaliśmy
spod szkoły. Jechaliśmy około 2 godziny. Po około 1
godzinie i 30 minutach zatrzymaliśmy się na placu
zabaw.

Na miejscu, na początku poszliśmy do zamku na
Pieskowej Skale, weszliśmy na punkt widokowy, z
którego było widać labirynt z krzaków.
Następnie spacerkiem poszliśmy do Maczugi
Herkulesa, na górze maczugi widniał krzyż. Zeszliśmy
do autobusu. Pojechaliśmy do zamku w Ojcowie.
Podczas jazdy oglądaliśmy skały o różnych
kształtach. Obok zamku była studnia, która miała 48
m głębokości.

Po oglądaniu studni, wchodziliśmy do Jaskini
Łokietka. Brama, którą wchodziliśmy, miała kształt
pajęczyny. W środku były tylko 4°C. W środku było
wilgotno, ślisko i ciasno. Widzieliśmy nietoperze,
stalagnaty, stalagmity i stalaktyty.
Na koniec szliśmy Bramą Krakowską do źródełka
miłości.

Duża grupa osób mówiła, że wycieczka była bardzo
męcząca i ciekawa. Coś za coś.

Maja Bagsik i Paulina Maślanka, kl. 5 a

Pieskowa Skała

Brama Krakowska

PW

PW
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Zaskakująca wiadomość
W dniu 04.08.2019 r., około godziny 20, Ochotnicza
Straż Pożarna z Pilchowic została zadysponowana do
nietypowego zdarzenia, a mianowicie do uratowania
bociana, który wpadł do komina kotłowni Szkoły 
Podstawowej w Żernicy.
Po przybyciu straży okazało się, iż  sąsiedzi uwolnili
bociana, otwierając dolny właz komina.
Wystraszony, ranny w skrzydło bocian uciekł w róg,
gdzie znajduje się zsyp węgla.
Dzielni strażacy złapali bociana i oczekiwali na
przyjazd weterynarza.

Źródło: informacje od rodziców
Rafał Swonke, kl. 5 c

Moje wakacje w tym roku

Na wakacje byłem w Turcji w Hotelu Yasmin Bodrum
Resort. Bardzo go polecam na wakacje. W tym hotelu
były 4 baseny. Poniżej znajdowało się Morze
Egejskie. Były w nim delfiny i małe rybki. W jednym z
basenów były trzy zjeżdżalnie, był też klub malucha.
Była również scena, gdzie odbywały się polskie
animacje. W głównym hotelu był barek – miejsce,
gdzie można wypić kawę i pogadać. Na dworze też
był barek.
Z mamą, tatą i ze znajomymi pojechaliśmy na
targowiska, tam kupiłem sobie mały głośnik
Bluetooth.  Któregoś dnia z rodzicami popłynąłem
statkiem na wyspę Kos, co zrobiło na mnie
największe wrażenie. Najpierw poszliśmy pozwiedzać.
Zobaczyłem na stoisku trzy motory z BMW, które
bardzo mi się podobały. Z tatą poszliśmy oglądać
sziszę. Szisza to taki jakby wazon ze szkła, w tym się
pali tytoń. Potem poszliśmy z mamą oglądać okulary.
Wszyscy poszliśmy na plażę i kąpaliśmy się, a pod
koniec był przypływ. 
Moje odczucia po wycieczce są takie, że chciałbym
tam jeszcze wrócić.
Dawid Wróbel, kl. 5 a 

Popeye Village
Polska nazwa tego miejsca to Wioska Popeye’a.
Wioska znajduje się na Malcie w Miellieha.
Zbudowano ją w 1979 r., na potrzebę filmu Popeye.
Film został nagrany w 1980 r., opowiada o
mężczyźnie, a w sumie piracie Popeye’u, który po
zjedzeniu szpinaku dostaje niesamowitą siłę. Jego
ukochaną jest Olivia Oyl, a znajomym kapitan Bluto.
W wiosce jedną z atrakcji jest rejs łódką po
zielononiebieskiej wodzie, jest też przedstawienie
kukiełkowe, są także atrakcje dla starszych np.:
nawodne trampoliny. W niektórych budynkach
zamieścili też rekwizyty, które były wykorzystywane w
filmie. W czasie zwiedzania można spotkać postacie z
filmu i zrobić z nimi zdjęcie. Nie wiem, czy to prawda,
ale najprawdopodobniej we wiosce znajduje się ponad
20 domków z drewna, z Holandii, natomiast dachy
pokryto deskami z Kanady.
Byłam na Malcie, lecz niestety nie udało mi się
zwiedzić wioski, myślę że następnym razem na
pewno ją zwiedzę.
Inspiracje: https://turystyka.wp.pl/wioska-popeye-
bajkowa-atrakcja-malty-6043967758602881g/7
Karolina Wolf, kl. 8 b

https://turystyka.wp.pl/wioska-popeye-bajkowa-atrakcja-malty-6043967758602881g/7
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Lucy
Film Lucy z 2014 r. opowiada o dziewczynie, która dostała dawkę substancji CPH4 uaktywniającą wysoki
procent potencjału mózgu. 

Lucy miała tylko dostarczyć torbę z nieznaną zawartością do mężczyzny w hotelu. Jak na złość została
porwana z torbą, budzi się w jakimś biurze, gdzie jest otoczona jakimiś mężczyznami. Dowiaduje się, że musi
otworzyć teczkę, bo jak nie, to dla niej dobrze nie wróży. Po otwarciu zostaje zaatakowana, budzi się
następnego dnia z rozciętym brzuchem. Dowiaduje się, że do jej brzucha dali paczkę z CPH4, którą ma
dostarczyć do pewnego kraju, którym najprawdopodobniej są Chiny. Na miejscu budzi się przywiązana do
krzesła, gdzie została pobita przez tamtych strażników, którzy ją pilnowali, przez to paczka z CPH4 rozwala się
i przenika do jej krwi. 

W międzyczasie, w filmie pojawiają się sceny, w których profesor omawia potencjał mózgu, opisuje
wykorzystywanie mózgu w procentach. Ale wrócimy do Lucy, substancja po dostaniu się do środku, do mózgu
dziewczyny, wykorzystuje ona 20% potencjału, który według profesora powinien „kontrolować własne ciało”.
Gdzie w następnej scenie Lucy bez żadnego problemu podtrzymuje ochroniarza, co dowodzi, że hipoteza
profesora jest słuszna. Przez ten incydent dziewczynie udaje się wydostać z miejsca gdzie ją przetrzymywali,
zostaje postrzelona, jednak nie czuje bólu, zabija wszystkich, zabiera broń i rusza w stronę taksówki. W trakcie
jazdy orientuje się, że przez szybę słyszy rozmowy innych ludzi i rozumie ich język (chiński). Taksówka zawozi
ją pod szpital, gdzie pod przymusem lekarz wyciąga z jej ciała torbę z CPH4. 

Po jakimś czasie Lucy odnajduje mężczyznę od tej paczki, jedzie do jego hotel i próbuje od niego wydusić,
gdzie poleciała reszta przemytników, on nie chce powiedzieć i wtedy Lucy wchodzi do jego mózgu.
Po tym spotkaniu dziewczyna wraca do swojej dawnej współlokatorki, gdzie przez jej komputer kontaktuje się z
profesorem. Przy rozmowie wynika, że ma już 28% potencjału mózgu, nie odczuwa już emocji, kontroluje
urządzenia elektryczne. Im mniej ma ludzkich odczuć, tym więcej wie o wszystkim. Dziewczyna wybiera się po
resztę paczek z CPH4. Na lotnisku dzwoni na policję, żeby zgłosić handel narkotykami. Informuje o 3 osobach,
które w swoich jelitach przetrzymują narkotyki. Sama jednak udaje się do Francji. W trakcie lotu okazuje się, że
Lucy wykorzystuje już 40% potencjału swojego mózgu, przez co jej komórki wybierają nieśmiertelność. 

Lucy musiała zażyć dawkę CPH4, żeby zostać jeszcze w swoim ciele. Traci przytomność, budzi się w szpitalu,
gdzie jednym ruchem unieszkodliwia grupę policjantów.  50% potencjału to kontrolowanie wszystkich rozmów
na całym świecie. Lucy słyszy rozmowę Koreańczyków, z której wywnioskuje, że po drugiej stronie miasta w
szpitalu są uzyskiwane torby z CPH4. Wsiada do auta i rusza w drogę. Dziewczyna wreszcie dotarła na
miejsce, wykorzystuje już 60% potencjału, oznacza to kontrolowanie ciał i rzeczy. Dzięki tym umiejętnościom
przechwytuje walizkę z torbami narkotyku. Po przechwyceniu substancji, Lucy kieruje się na uniwersytet, gdzie
obecnie jest profesor z ekipą, omawiają przypadek dziewczyny. Mężczyzna, który załatwił to całe CPH4,
dowiaduje się, że Lucy jest na uniwersytecie, kieruje się żeby ją zabić. Na uniwersytecie Lucy zdecydowała, że
chce osiągnąć 100% potencjału mózgu człowieka…

Karolina Wolf, kl. 8 b
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18.10.19 w teatrze
To właśnie tego dnia pojechałam do Teatru Stu w Krakowie na spektakl Balladyna Juliusza Słowackiego.
Spektakl reżyserował Krzysztof Pluskota.
Aktorzy świetnie odwzorowali postacie z książki. Balladyną była Kamila Bestry a Aliną była Joanna Pocica, ale
najbardziej podobał mi się Krzysztof Pluskota, który według mnie najlepiej odwzorował swoją rolę Grabca,
świetnie udawał pijanego mężczyznę i tworzył miłą atmosferę na sali.
Scenarzystką była Katarzyna Wójtowicz. Scenografia była skromna - wykorzystano różne kolory i wzory
świateł, w niektórych momentach światła przeszkadzały w oglądaniu występu. Po bokach sceny były kolumny,
które zostały udekorowane na wzór drzew. Rekwizytów też nie było za wiele - 2 dzbanki, nóż, korona Lecha,
tron i lampa na wzór lampy naftowej. Kostiumy oceniam dobrze, Balladyna miała piękną czarną sukienkę z
wycięciem na plecach, a na spódnicy miała piękne wzory kwiatów, a Alina miała niebieską sukienkę do kolan.
Goplana (a zarazem Matka sióstr) miała długą niebieską sukienkę z cekinami. Ogólnie stroje podobały mi się.
Jeśli chodzi o muzykę, uważam, że była ok, lecz w niektórych momentach można by było ją ściszyć (kwestia
gustu). Światło odgrywało dużą rolę podczas spektaklu, gdy Balladyna zabijała siostrę - światło stawało się
czerwone i to dawało lepszy efekt na scenie. Zaskoczeniem według mnie było to, że widownia była cicho, nikt
nie rozmawiał, na końcu występu były gromkie brawa.
Teraz odstępstwa od lektury, w lekturze Balladyna była bardziej doceniana od Aliny, a podczas spektaklu Alina
była bardziej złośliwa i traktowana lepiej. Nie zauważyłam większych odstępstw. Sztuka mi się podobała,
zachęciła mnie do odwiedzania teatru i naprawdę polecam ją każdemu.
Karolina Wolf, kl. 8 b

Turniej gier planszowych PW
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Cs:Go (Countre-Strike: Global Offensive)

Cs:Go to gra akcji, w której są dwie strony: terroryści i
antyterroryści. Cel tej rozrywki jest taki, żeby zabić
całą drużynę poprzez podłożenie bomby i
doprowadzenia jej do wybuchu zanim drużyna
przeciwna rozbroi paczkę.
Czas akcji jest współczesny, jednak miejsca akcji nie
da się określić, ponieważ są różne mapy np.: Mirage,
Inferno, Nuke itd.
Gra jest typu multiplayer. Rozgrywka jest dla graczy
od 16 lat. Gierka została wydana przez Valve
7.10.2004 r., jednak to była wersja 1.6, dopiero
później była aktualizacja i tak powstał Counter-Strike:
Global Offensive. Rozgrywka jest za darmo na
platformach Steam.
Dużą popularność zdobywa otwieranie skrzynek ze
skinami do broni. Ze skrzynek można dostać noże lub
skórki. Twórcą paczek jest Polak, który ukrywa się po
pseudonimem Gaben [czyt.: gejben]. W grze można
trafić na graczy, z którymi można się dogadać lub z
osobami, które używają dużą ilość wulgaryzmów.
Tym artykułem chciałem was zachęcić do podjęcia tej
rozgrywki, ponieważ jest najczęściej bardzo fajna
atmosfera, ale niestety czasami można trafić na
kogoś nienadającego się do gry. 

Jakub Stachowicz, kl. 7 a

Minecraft

W tym artykule przedstawię wam grę, która nazywa
się Minecraft. Twórca tej oto rozgrywki zapewnił nam
świetną zabawę i różne inne możliwości.

Gra powstała 17.05.2009 r., lecz na komputery gra
została wydana 18.11.2011 r. Rozrywka polega na
tym, że jest się człowiekiem, który zwiedza świat,
jednak wszystko jest kwadratowe. Powstały różne
ciekawe podrodzaje tej gry, jednak zmienione w
dużym stopniu. Najpopularniejsza taka gra nazywa się
Minecraft Story Mode. Sam pomysł dał Markus
Persson znany w Minecraft jako „Notch”.  

Co parę miesięcy wychodzą nowe wersje tej gry takie,
jak 1.13.2 lub 1.14. Najnowszą aktualizacją jest
dodanie trybu 1.14.2 [pływanie, stwory pasywne (które
nie atakują gracza) i stwory atakujące gracza (moby)]. 

Tym artykułem chciałem zachęcić was do
zainstalowania gry, ponieważ pobudza wyobraźnię i
rozwija kreatywność.

Jakub Stachowicz, kl. 7 a
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Myślisz że dużo wiesz?
No to sprawdźmy, czy wiesz dużo o różnych
gatunkach zwierząt. Oto pytania:

I. Tygrys bengalski:
1. Tygrysy uwielbiają się kąpać.
a) prawda
b) fałsz
2. Które tygrysy są najgroźniejsze?
a) najmłodsze
b) średnie
c) najstarsze

II. Lew afrykański:
1. Łacińska nazwa lwa to:
a) garbus pospolity
b) pantea lion
c) panthera leo
2. Istnieją białe lwy.
a) prawda
b) fałsz 

Milicjant Sowa

Rebus

Zagadka

...

Hania Dębska
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BOHATEROWIE MITÓW 
Mity to opowieści. Wydarzenia z nich rozegrały się
około 3000 lat temu w starożytnej Grecji. Ich
bohaterowie to:
- Zeus - król i pan Olimpu.
- Hermes - skrzydłonogi boski posłaniec.
- Hera - żona Zeusa, opiekunka małżeńska,
strażniczka wierności.
- Atena - najmłodsza z bogiń, bogini mądrości i sztuki.
- Ares - bóg, który uwielbia kłótnie i wojnę.
- Apollo - najprzystojniejszy spośród bogów, patron
piękna i sztuki.
- Artemida - bogini lasów, dzikich zwierząt, sztuki
myśliwskiej.
- Afrodyta - bogini piękna i miłości.
- Hefajstos - bóg ognia, który nie lubi tracić czasu.
- Posejdon - potężny władca mórz, rzek i jezior.
- Hades - nieubłagany władca świata podziemnego.
- Hestia - strażniczka praw i opiekunka domowego
ogniska.
- Dionizos - wielbiony przez Greków bóg wina, życia i
rodności.
Sara Pogrzeba, kl. 5 a 

Maczuga Herkulesa

Sąd nad Mirazem

CLIVE STAPLES LEWIS
Clive Staples Lewis niedawno obchodził rocznicę
urodzin i rocznicę śmierci, dlatego postanowiłam wam
o nim trochę opowiedzieć.

Clive Staples Lewis urodził się 29 XI 1898 roku a
zmarł 22 XI 1963 roku. Urodził się w Belfast, pracował
na Uniwersytecie w Oksfordzie i Cambridge. 
Jego znanymi książkami są utwory z cyklu Opowieści
z Narnii: Lew  czarownica i stara szafa, Książę
Kaspian, Podróż wędrowca do świtu, Srebrne krzesło,
Koń i jego chłopiec, Siostrzeniec czarodzieja, Ostatnia
bitwa. 

Źródło informacji: pwn.pl

Sara Pogrzeba, kl. 5 a

PW

PW
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Wigilia klasowa

Klub latających ciotek
Klub latających ciotek to książka opowiadająca o
dwójce dzieci, które przyjeżdżają na wakacje do cioci.
Autorem tej książki jest Rafał Witek.

Dzieci te odkrywają stara wieżę i planują lot balonem.
Dowiadują się, kim są dla siebie i czy ciocia Stasia jest
taka zła. Pozostali bohaterowie to: ciocia Józia, ciocia
Ula i dziadek Ksawery.

Czy lot się udał? Czy ciocia Stasia naprawdę jest taka
zła? Przeczytajcie tę książkę, a poznacie odpowiedzi
na te pytania.

Książka ta nie jest bardzo długa, ale jak się ją zacznie
czytać, to bardzo wciąga. Ta powieść jest dla
miłośników historii i wielbicieli książek, które się łatwo
czyta. Są momenty smutne, śmieszne i straszne.

Maja Bagsik, kl. 5 a

Martin Widmark i jego książki
Martin Widmark urodził się 19 marca 1961 r. w
Linköping, jest szwedzkim autorem literatury
dziecięcej i młodzieżowej. Martin Widmark mieszka w
Sztokholmie od 1982 r. 

W 2000 r. Widmark zadebiutował książką Catching a
tiger. Od tego czasu napisał ponad 120 książek dla
dzieci i młodzieży. Jego najpopularniejsze książki to:
Antykwariat pod błękitnym niebem, Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai, Długa wędrówka i
Dom, który się przebudził.
Wiadomości wzięłam z Wikipedii.

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai to ciekawa
książka o dwójce dzieci. Znajdują one złodziei w
każdej książce. Moje ulubione części to: Tajemnica
miłości, Tajemnica kawiarni i Tajemnica więzienia.
Bardzo polecam te książki.

Maja Bagsik, kl. 5 a

PW
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Głosowanie

Trzy kroki od siebie

Autorami tej fascynującej opowieści są Rachel
Lippincott, Mikki Daughtry i Tobias Iaconis. Książka
została napisana na podstawie filmu, który był
niedawno w kinie.

Książka opowiada o osobach z mukowiscydozą.
Szansą Stelli na wyzdrowienie są nowe płuca, dzięki
nim będzie mogła się wyrwać ze szpitala.Wierzy ona,
że leczenie jej pomaga, a żeby się nie nudzić,
nagrywa filmiki na YouTube. Will nienawidzi szpitali,
uważa, że leki mu nie pomagają, oczekuje do
osiemnastych urodzin, żeby się wyrwać ze szpitala i
podróżować. 

Bohaterowie pewnego dnia spotykają się razem i od
razu coś zaiskrzyło. Niestety oboje wiedzą, że jeden
pocałunek, dotyk, oddech wystarczy,by zarazić
drugiego i to oznacza dla obojga śmierć. Po stracie
najlepszego kumpla, Stella się buntuje i chce powziąć
jeden krok, co doprowadza do zetknięcia się
ukochanych. Reszty wam nie chce zdradzać, o
dalszych losach przekonajcie się sami.

Karolina Wolf, kl.8b
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