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Dzień Edukacji
Narodowej 
w tym roku był
inny niż zwykle.
Z powodu
pandemii  również
w naszej szkole
obchody były
raczej kameralne.
Minirecital
przygotowali
uczniowie z
zespołu
wokalnego
"Akcent" pod
opieką pani
Doroty Fąs oraz
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
pod opieką pani
Karoliny
Pawłowskiej.
Przedstawiciele
Rady Rodziców
zadbali o słodki
poczęstunek. 
Choć był to dzień
wolny od zajęć
dydaktycznych,
uczniowie złożyli
życzenia dyrekcji,
nauczycielom,
pracownikom
szkoły w formie
zdalnej lub
następnego dnia.

 Michał

.
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Marta ma
obecnie 17
tysięcy
subskrybcji i
piętnaście
filmów. Oprócz
śpiewu
nagrywa
również
tutoriale

i vlogi na temat
swojego życia.
Dołączyła do
Youtube
16.09.2016, ale
ma też
instagrama,
facebooka i
tiktoka.

Jej rodzice i
rówieśnicy
podziwiają jej
talent i
wytrwałość do
robienia filmów.

Nadia

Nasi YT ulubieńcy
Zainspirowani reportażem Justyny Sucheckiej w książce "Young Power" o Oli Sobol twórczyni kanału
Stricte Rap przedstawiamy Wam nowy cykl o ciekawych kanałach na YT i ich twórcach.

Obecnie moją
ulubioną
youtuberką jest
Marta
Majchrzak, ma
12 lat i zebrała
dwadzieścia
tysięcy
wyświetleń w
niespełna
tydzień! Ma
piękny głos,
dlatego
zdecydowała
się śpiewać
covery swoich
ulubionych
utworów. Marta
śpiewa sama
lub z
akompaniame-
ntem ukulele.

Zaśpiewała już
jedenaście
coverów takich
jak: Adore you -
Harry Styles,
GIRLS JUST
WANNA HAVE
FUN - Cyndi
Lauper,
SZUBIENICA
PESTYCYDY
BROŃ -
Quebonafide
(Ten utwór
bardzo
spodobał się
internautom.
Zdobył aż
jedenaście
tysięcy 
like'ów),

I don't know my
name, Takiego
chłopaka, ONA
BY TAK
CHCIAŁA -
Ronnie Ferrari,
Toxic, Lovley -
Billie Eilish x
Khalid,
PAPARAZZI -
LADY GAGA, 7
rings - Ariana
Grande i
SWEET BUT
PSYCHO; A jej
autorskie
utwory to 
KORONA-
ŚWIRUS i
#hot16
challenge2.

PewDiePie to
amerykański
youtuber z
kanałem o
tematyce
gamingowej .
Nagrywa filmy 
o takich grach  

jak: Minecraft,
Among us i o
wielu innych.
Ma wielu
widzów, dzięki
którym zyskał
pieniądze i
sławę.

Jest jednym 
z nielicznych
„Youtuberów”,
którzy osiągnęli
próg 
100 milionów
subskrybentów.

i popularna na
całym świecie. 
Tak więc
wniosek z
Youtuba jest
prosty: Banalne
tematy to
popularne filmy.

Tymek

Jego
działalność
rozpoznawalna
jest na całym
świecie.
Oglądają go
dorośli, jak i
dzieci. Jego
kanał przerasta
wszystkie
oprócz jednego:
T-series . Nikt
nie wie za wiele
na jego temat,
ale wszyscy
zadajemy sobie
pytanie: „Jak on
to zrobił?”,

Jakim cudem
jego filmy mają
po ledwo 2
miliony odsłon
przy jego 107
milionach
subskrybcji?
Film, który go
wybił
jest piosenką 
o lazanii.
(Serio?) Teraz
nic tylko robić
filmy o lazanii 
i zbierać
subskrybcje!
Nie, ta
piosenka jest
znana

.
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Niebieska 
apka

Emanuel 
Football Player

mamy opcje
wybrania koloru
czatu czy
emotki, którą
będziemy mieli
zawsze pod
ręką, aby ją
wysłać.
Messenger
posiada 4,3
gwiazdkową
ocenę na pięć

oraz wiele
pozytywnych
zdań
użytkowników.
Sama
korzystam z
Messengera i
uważam, że jest
to przydatna
aplikacja. 

Julka

Messenger to
aplikacja
ciesząca się
wielką
popularnością
na całym
świecie. Ma ona
powyżej
jednego
miliarda
użytkowników,
w tym dorosłych
i
młodzieży.
Służy ona
głównie do
komunikowania
się między
sobą poprzez

pisanie
wiadomości.
Jednak posiada
ona jeszcze
wiele innych
funkcji. Jedną
z nich jest
połączenie
video oraz
robienie zdjęć
za pomocą
różnych filtrów.
Podczas
połączenia
przez kamerkę
można zagrać
w różne gry

z osobą lub
osobami, z
którymi
rozmawiamy.
Gry te są
darmowe, a
Messenger daje
nam
wybór, w którą
mamy ochotę
zagrać.
Aplikacja
umożliwia też
robienie zdjęć,
które potem
możemy 
wysłać do
wybranej osoby

 albo ich grupy.
Mamy
również opcję
stworzenia
grupy
składającej się
z wielu osób.
Dzięki temu
możemy
komunikować
się z wszystkimi
na raz. Kiedy
musimy
przekazać
jakąś długą
wiadomość
zamiast pisać
możemy wysłać
ją w postaci
głosowej. 
Gdy wejdziemy
w ustawienia
aplikacji,

int.

ale do tego
potrzebuję
większej
popularności,
więcej czasu,
ale głównym
moim celem
jest zostanie
piłkarzem, 

a żeby nim
zostać trzeba
trenować –
dlatego ten
kanał pozostaje
drugorzędnym
zajęciem.

Przedstawiam
wam mój
własny kanał na
YT, o nazwie
Emanuel
Football Player.
Ma on 95
subskrypcji, a
łączna ilość
wyświetleń
wynosi około 5
tysięcy,  suma
czasu
oglądania
moich
filmów przez 

internautów
wynosi około
4,5 tysiąca
minut.
Najpopularnie-
jszym
odcinkiem jest
ostatni, który
nagrałem, ma
on ponad 1250
wyświetleń i 44
like-i, ten film
nosi nazwę ''10
Most
Spctacular Air
Skills in
Football''.

Na tym kanale
pokazuję moje
umiejętności
piłkarskie min.
zwody, triki,
strzały i
freestyle z
piłką.
Stworzyłem
kanał z myślą,
że może jakiś
trener lub skaut
z
zagranicznych
klubów mnie
zauważy,

Teraz muszę
się skupić na
footballu, aby
móc się w pełni
rozwijać.
Zapraszam do
oglądania i
subskrybowa-
nia.

Emanuel

.
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Co w szkole piszczy?

Europejski Dzień 
Języków Obcych

Wszyscy wiedzą, że nauka języków obcych daje
wymierne korzyści. Ich znajomość pozwala
najlepsze,wzajemne zrozumienie i pokonywanie
różnic kulturowych. 19 lat temu po raz pierwszy
obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. 
W naszej szkole od lat poszerzamy swoją wiedzę na
temat różnorodności językowej. 28 września
uczniowie przyszli do szkoły ubrani w barwy flag
różnych państw,  na przerwach z radia płynęły
piosenki w językach obcych, odbyły się wystawy
prezentujące ciekawostki dotyczące różnych języków.
Każdy uczeń, który włączył się w obchody, został
nagrodzony oceną z języka obcego.Najliczniejszą
reprezentacją okazali się uczniowie z klas DSD,
którzy wybrali barwy flagi Niemiec.

Miło nam poinformować, że uczennica Julia Bureta
została laureatką XVII edycji konkursu plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży "Mój Kościół na Pomorzu" 
pod hasłem Eucharystia - Wielka tajemnica wiary.
Jury konkursu doceniało jej pracę plastyczną
przedstawiającą Ojca Świętego Jana Pawła II 
na tle Sanktuarium w Skrzatuszu.

Gratulujemy.

.
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