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Karnawał to okres od Święta Trzech Króli do wtorku „diabelskiego”
przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Słowo
„karnawał” pochodzi od włoskiego carne vale, czyli „mięso,
żegnaj”. Stąd powstała polska nazwa karnawału: „zapusty”, które
są od wieków porą wszelkiego rodzaju zabaw, widowisk, maszkar,
uczt i pustoty. Boże Narodzenie i Nowy Rok dały powody do
wesołości religijnej. Początki karnawałowych zabaw, połączonych z
przebieraniem się. W miastach urządzano w pięknych salach, np.
ratuszowych, bale karnawałowe, które często były balami
maskowymi, natomiast w prywatnych domach – potańcówki. W
czasie karnawału popularne były korowody przebierańców. Jednak
kończy już się nasz karnawał, ale za to nadchodzi wiosna. Za
oknem można już zauważyć, że drzewa i kwiaty kwitną. Wszyscy
będą szczęśliwi, bo wiosna wywołuje pogodę w duszy każdego z
nas. Julka
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Ferie 2020 W tym roku ferie zaczęły mi się od 10
do 23 lutego. Akurat mieszkam na Mazowszu i
ferie przypadają mi przedostatnie. W ostatnim
dniu ferii pojechałam z kilkoma osobami z mojej
klasy i innych klas na wycieczkę z księdzem na
łyżwy i do kina w Białymstoku. Jak już weszliśmy
do budynku, w którym znajdowało się lodowisko,
Ksiądz kazał stać w kolejce po łyżwy, jednak
niektórzy przywieźli ze sobą swoje łyżwy. Na
lodowisko weszliśmy równo o godzinie dwunastej.
Byliśmy tam około jednej godziny. Po łyżwach
pojechaliśmy do galerii ,,Białej''. Zdążyliśmy
akurat na reklamy i przez to mniej czekaliśmy na
film. Ten film nazywał się ,,Doktor Dolittle'' Po
filmie, kiedy już wyszliśmy z sali kinowej,
słyszałam, że większość osób mówiła, jak bardzo
się im podobał. Na koniec wycieczki pojechaliśmy
coś zjeść. Do mojej miejscowości w autokarze
jechałam razem z moją koleżanką, Wiktorią, która
też pisze artykuły. Gdy wróciliśmy pod kościół,
było już ciemno. Drugiego dnia (23.02 niedziela)
był to mój ostatni dzień ferii. Ja uważam, że ferie
powinny trwać dłużej. W każdym razie w tym roku
ferie minęły mi całkiem dobrze.
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Fortnite-gra Dla fanów gry fortnite 20.02.2020 r. Odbyła się
aktualizacja, która wniosła nowe skiny, mapę i pojazdy. Nowa
aktualizacja wniosła klimat szpiegowski. Zmieniło się lobby oraz
kiedy wybieramy, tryb zmieniły się ikonki, sklep i karnety. Na
środku mapy znajduje się baza szpiegów a w niej boty, które mogą
cię zabić, znajdują się na zewnątrz i w środku bazy. W środku bazy
znajdują się kamery. Obok głównego wejścia znajduje się budka, w
której można się przebrać jednego z botów. Na mapie znajduje się
nowy pojazd, którą jest łódź. Baza jest pomysłowa i ładna również
jak skiny. Ta aktualizacja była super! Dla tych, którzy nie wiedzą,
gra jest bezpłatna. Grać w nią można na komputerze, konsoli oraz
telefonie.                                                                                                 
Filip Polak
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Kto podpalił małą jedynkę? Czy są ranni?-Ostrów Maz. W piątek
(21.02.20) w płomieniach stanęła stara szkoła nr 1 w Ostrowi. Dym
rozprzestrzenił się po całym mieście. W akcji brało udział 20 jednostek
straży pożarnej. Na akcji był sam burmistrz Jerzy Bauer. Już wiadomo
na podstawie wstępnej oceny policji, że doszło do celowego podpalenia
budynku. Konieczne było rozebranie budynku. Około 15:30 pożar udało
się opanować, a dogaszanie trwało do późnych godzin nocnych.
Ogniska pożaru były na tyle silne, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo
szybko. Dodatkowo konstrukcja budynku oraz łatwopalne materiały, z
których był zbudowany, spowodowały niemalże jednoczesne ogarnięcie
ogniem całego obiektu. Starzy uczniowie załamani „Spłonęły ich
marzenia” Po pożarze pozostał pusty plac. Smutna wiadomość dla
bezdomnych nie będą mieli lokum :(.
Gabryś

Wdrap się na żurawia, albo  spróbuj Opiekun
sprawdzi, czy jesteś wierny Porozmawiaj z innym
„wielorybem” (graczem albo opiekunem) na Skype Idź
na dach, usiądź na krawędzi z dyndającym (?:) )
nogami Inne zadanie z szyfrem Sekretne zadanie
Spotkaj się z „wielorybem”  Każdego dnia wstawaj o
4:20 rano, oglądaj straszne filmiki, słuchaj muzyki,
którą „oni” [opiekunowie] ci prześlą, tnij się raz
dziennie, rozmawiaj z „wielorybem” Skocz z
wysokiego budynku. Odbierz sobie życie. Tymczasem
zjawisko niebieskiego wieloryba nie jest niczym
nowym, a zawrotną karierę zawdzięcza
bezrefleksyjnemu powielaniu niesprawdzonych
informacji. Najgorsze jest w tym, że wielu młodych
ludzi zachwycało się to grą. Jak dużo może zrobić
całkowite poddanie się grze. Czy warto, jest wiele
innych ciekawych propozycji spędzania wolnego
czasu np. sport. dlaczego o tym piszę, bo nie mogę
zrozumieć, jak można tak całkowicie poddać się grze,
która ma w nazwie takiego pięknego ssaka  jak
wieloryb. To jest moja antyreklama tej gry. Nie grajcie
w takie gry. A jeżeli chcecie zobaczyć do czego może
to doprowadzić, to zachęcam do obejrzenia filmu Sala
Samobójców, wtedy można wiele zrozumieć, jak
może się skończyć takie uzależnienie od gry.           
Dominik  Pańkowski.               

Niebieski Wieloryb Uwaga! Nie grajcie w tę grę! Ma
ona na celu samookaleczenia, niszczenie swej
psychiki i doprowadza do samobójstwa! Twój opiekun
, osoba, która daje ci zadania, każe ci je wykonywać.
jest bardzo popularna w wieku od 10 do 15 lat.
Gracze muszą dać swoje dane osobiste tak, jak
numer telefonu, na który dostają 1 zadanie . Brzmią
one tak: CHYBA NIE BĘDZIESZ ICH WYKONYWAĆ?
ALE OK TU MASZ WSZYSTKIE - Wytnij żyletką „150”
na twojej ręce, wyślij zdjęcie do swojego ‚opiekuna’
Wstań o 4:20 rano i obejrzyj straszne filmiki, które
wyśle ci opiekun Potnij swoje ramkę wzdłuż swoich
żył, nie za głęboko, tylko 3 rany. Wyślij zdjęcie do
swojego opiekuna Narysuj wieloryba na kartce, wyślij
zdjęcie do opiekuna Jeśli jesteś gotów, by zostać
‚wielorybem’ wytnij TAK na swojej nodze. Jeśli nie –
potnij się wiele razy.(ukarz się) Zadanie z szyfrem
Wytnij „f40” na ręce, wyślij zdjęcie do opiekuna
Napisz jestem wielorybem w swoim statucie na FB.
Musisz pokonać swój lek Wstań o 4:20, idź na dach
(im wyższy, tym lepiej) Wytnij wieloryba na swojej
ręce, wyślij zdjęcie.                       Słuchaj muzyki,
którą opiekunowie ci wyślą Potnij swoje usta Wbijaj
igłę w swoją rękę wiele razy   
  Zrób coś bolesnego dla siebie, obrzydź siebie. Idź na
najwyższy dach jaki znajdziesz, stań przez jakiś czas
na krawędzi Idź na most, stań na  krawędzi i inne
dziwne polecenia.        
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             Jak minęły mi ferie.                                                                   
              W tym roku miałam bardzo fajne ferie bo pojechałam w
najlepszą wycieczkę mojego życia, czyli do Omanu . Najpierw

mama przyszła do mnie że jedziemy na ferie . bardzo się
ucieszyłam. Mama powiedziała, że musimy najpierw pojechać do
Poznania, bo z Warszawy są za drogie loty . Spakowaliśmy się i

wsiedliśmy do samochodu .Jechaliśmy 4 godziny , byliśmy około
18.W Poznaniu; w  hotelu przenocowaliśmy noc a rano mieliśmy
lot. ; Weszliśmy do hotelu, wjechaliśmy windą na 10 piętro .  W

naszym apartamencie było naprawdę fajnie . Przenocowaliśmy noc
,a rano pojechaliśmy na lotnisko ,o godzinie 7. 30 a wylot mieliśmy

o 10. 30. Poszliśmy do naszej bramki i potem do autobusu i do
samolotu. Lecieliśmy 7 godzin ,podczas lotu, co chwila były

turbulencje .Gdy wysiedliśmy ,było około 39 stopni . Wszędzie byli
Arabii, z lotniska odwiózł nas miły taksówkarz .A że była 21 . 00 , to
od razu poszliśmy spać .Rano chcieliśmy udać się na główną plażę

,ale było za gorąco . Jednak mieliśmy szczęście ,bo obok nas
zatrzymała się taksówka i wsiedliśmy .Udało się, pojechaliśmy na

plażę obok zamku króla ,nie mogliśmy pływać, bo był zakaz kąpieli
.  Wchodziliśmy do wody do kolan i spędziliśmy tam cały dzień.

Codziennie chodziliśmy na inną plażę, tylko ostatniego dnia
byliśmy na mieście . I powrót  do domu, był dłuższy, bo  lecieliśmy
10 godzin . Uważam ferie za udane ,szczególnie polecam Oman .     

                                                                                                     
 Joanna Zyśk 4b 
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	Karnawał to okres od Święta Trzech Króli do wtorku „diabelskiego” przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Słowo „karnawał” pochodzi od włoskiego carne vale, czyli „mięso, żegnaj”. Stąd powstała polska nazwa karnawału: „zapusty”, które są od wieków porą wszelkiego rodzaju zabaw, widowisk, maszkar, uczt i pustoty. Boże Narodzenie i Nowy Rok dały powody do wesołości religijnej. Początki karnawałowych zabaw, połączonych z przebieraniem się. W miastach urządzano w pięknych salach, np. ratuszowych, bale karnawałowe, które często były balami maskowymi, natomiast w prywatnych domach – potańcówki. W czasie karnawału popularne były korowody przebierańców. Jednak kończy już się nasz karnawał, ale za to nadchodzi wiosna. Za oknem można już zauważyć, że drzewa i kwiaty kwitną. Wszyscy będą szczęśliwi, bo wiosna wywołuje pogodę w duszy każdego z nas. Julka
	Ferie 2020 W tym roku ferie zaczęły mi się od 10 do 23 lutego. Akurat mieszkam na Mazowszu i ferie przypadają mi przedostatnie. W ostatnim dniu ferii pojechałam z kilkoma osobami z mojej klasy i innych klas na wycieczkę z księdzem na łyżwy i do kina w Białymstoku. Jak już weszliśmy do budynku, w którym znajdowało się lodowisko, Ksiądz kazał stać w kolejce po łyżwy, jednak niektórzy przywieźli ze sobą swoje łyżwy. Na lodowisko weszliśmy równo o godzinie dwunastej. Byliśmy tam około jednej godziny. Po łyżwach pojechaliśmy do galerii ,,Białej''. Zdążyliśmy akurat na reklamy i przez to mniej czekaliśmy na film. Ten film nazywał się ,,Doktor Dolittle'' Po filmie, kiedy już wyszliśmy z sali kinowej, słyszałam, że większość osób mówiła, jak bardzo się im podobał. Na koniec wycieczki pojechaliśmy coś zjeść. Do mojej miejscowości w autokarze jechałam razem z moją koleżanką, Wiktorią, która też pisze artykuły. Gdy wróciliśmy pod kościół, było już ciemno. Drugiego dnia (23.02 niedziela) był to mój ostatni dzień ferii. Ja uważam, że ferie powinny trwać dłużej. W każdym razie w tym roku ferie minęły mi całkiem dobrze.

	Fortnite-gra Dla fanów gry fortnite 20.02.2020 r. Odbyła się aktualizacja, która wniosła nowe skiny, mapę i pojazdy. Nowa aktualizacja wniosła klimat szpiegowski. Zmieniło się lobby oraz kiedy wybieramy, tryb zmieniły się ikonki, sklep i karnety. Na środku mapy znajduje się baza szpiegów a w niej boty, które mogą cię zabić, znajdują się na zewnątrz i w środku bazy. W środku bazy znajdują się kamery. Obok głównego wejścia znajduje się budka, w której można się przebrać jednego z botów. Na mapie znajduje się nowy pojazd, którą jest łódź. Baza jest pomysłowa i ładna również jak skiny. Ta aktualizacja była super! Dla tych, którzy nie wiedzą, gra jest bezpłatna. Grać w nią można na komputerze, konsoli oraz telefonie.                                                                                                  Filip Polak
	Kto podpalił małą jedynkę? Czy są ranni?-Ostrów Maz. W piątek (21.02.20) w płomieniach stanęła stara szkoła nr 1 w Ostrowi. Dym rozprzestrzenił się po całym mieście. W akcji brało udział 20 jednostek straży pożarnej. Na akcji był sam burmistrz Jerzy Bauer. Już wiadomo na podstawie wstępnej oceny policji, że doszło do celowego podpalenia budynku. Konieczne było rozebranie budynku. Około 15:30 pożar udało się opanować, a dogaszanie trwało do późnych godzin nocnych. Ogniska pożaru były na tyle silne, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Dodatkowo konstrukcja budynku oraz łatwopalne materiały, z których był zbudowany, spowodowały niemalże jednoczesne ogarnięcie ogniem całego obiektu. Starzy uczniowie załamani „Spłonęły ich marzenia” Po pożarze pozostał pusty plac. Smutna wiadomość dla bezdomnych nie będą mieli lokum :(. Gabryś
	Niebieski Wieloryb Uwaga! Nie grajcie w tę grę! Ma ona na celu samookaleczenia, niszczenie swej psychiki i doprowadza do samobójstwa! Twój opiekun , osoba, która daje ci zadania, każe ci je wykonywać. jest bardzo popularna w wieku od 10 do 15 lat. Gracze muszą dać swoje dane osobiste tak, jak numer telefonu, na który dostają 1 zadanie . Brzmią one tak: CHYBA NIE BĘDZIESZ ICH WYKONYWAĆ? ALE OK TU MASZ WSZYSTKIE - Wytnij żyletką „150” na twojej ręce, wyślij zdjęcie do swojego ‚opiekuna’ Wstań o 4:20 rano i obejrzyj straszne filmiki, które wyśle ci opiekun Potnij swoje ramkę wzdłuż swoich żył, nie za głęboko, tylko 3 rany. Wyślij zdjęcie do swojego opiekuna Narysuj wieloryba na kartce, wyślij zdjęcie do opiekuna Jeśli jesteś gotów, by zostać ‚wielorybem’ wytnij TAK na swojej nodze. Jeśli nie – potnij się wiele razy.(ukarz się) Zadanie z szyfrem Wytnij „f40” na ręce, wyślij zdjęcie do opiekuna Napisz jestem wielorybem w swoim statucie na FB. Musisz pokonać swój lek Wstań o 4:20, idź na dach (im wyższy, tym lepiej) Wytnij wieloryba na swojej ręce, wyślij zdjęcie.                       Słuchaj muzyki, którą opiekunowie ci wyślą Potnij swoje usta Wbijaj igłę w swoją rękę wiele razy
	Zrób coś bolesnego dla siebie, obrzydź siebie. Idź na najwyższy dach jaki znajdziesz, stań przez jakiś czas na krawędzi Idź na most, stań na  krawędzi i inne dziwne polecenia.

	Jak minęły mi ferie.                                                                                  W tym roku miałam bardzo fajne ferie bo pojechałam w najlepszą wycieczkę mojego życia, czyli do Omanu . Najpierw mama przyszła do mnie że jedziemy na ferie . bardzo się ucieszyłam. Mama powiedziała, że musimy najpierw pojechać do Poznania, bo z Warszawy są za drogie loty . Spakowaliśmy się i wsiedliśmy do samochodu .Jechaliśmy 4 godziny , byliśmy około 18.W Poznaniu; w  hotelu przenocowaliśmy noc a rano mieliśmy lot. ; Weszliśmy do hotelu, wjechaliśmy windą na 10 piętro .  W naszym apartamencie było naprawdę fajnie . Przenocowaliśmy noc ,a rano pojechaliśmy na lotnisko ,o godzinie 7. 30 a wylot mieliśmy o 10. 30. Poszliśmy do naszej bramki i potem do autobusu i do samolotu. Lecieliśmy 7 godzin ,podczas lotu, co chwila były turbulencje .Gdy wysiedliśmy ,było około 39 stopni . Wszędzie byli Arabii, z lotniska odwiózł nas miły taksówkarz .A że była 21 . 00 , to od razu poszliśmy spać .Rano chcieliśmy udać się na główną plażę ,ale było za gorąco . Jednak mieliśmy szczęście ,bo obok nas zatrzymała się taksówka i wsiedliśmy .Udało się, pojechaliśmy na plażę obok zamku króla ,nie mogliśmy pływać, bo był zakaz kąpieli .  Wchodziliśmy do wody do kolan i spędziliśmy tam cały dzień. Codziennie chodziliśmy na inną plażę, tylko ostatniego dnia byliśmy na mieście . I powrót  do domu, był dłuższy, bo  lecieliśmy 10 godzin . Uważam ferie za udane ,szczególnie polecam Oman .                                                                                                             Joanna Zyśk 4b

