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W tym
numerze:
Dlaczego szachy
znowu są modne?
Diego Maradona pamiętamy.
Nietypowe
mikołajki.
O tym, ze warto
ostrożnie
wybierać
hodowlę.
Odliczamy do Świąt!
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Żabki - przemiłe
stworzonka (?) :)

Ważne pytanie...

Jak przetrwać ostatni tydzień w szkole?
Pewnie większość
uczniów odlicza
już dni do przerwy
świątecznej.
Zostało już
naprawdę niewiele
czasu i każdy
cieszy się z
powodu
zbliżającego się
wolnego (w tym
roku wyjątkowo
długiego).
Mimo to, że aż
chciałoby się nic
nie robić przez ten
najbliższy tydzień,
to jednak polecam
inne rozwiązanie.

Moim zdaniem
najlepiej jest
naprawdę
intensywnie
wykorzystać te
ostatnie dni. Warto
jest wykonać
wszystkie
obowiązkowe
zadania, aby nic
nam już nie
zalegało na czas
tak bardzo
wyczekiwanego
wolnego.
Dobrym pomysłem
jest zacząć powoli
czytać następne
lektury, nawet

jeżeli zaczyna się
je omawiać
dopiero na
miesiąc. Można
czytać małymi
fragmentami
codzienne. Wtedy
lepiej jest
zapamiętać fakty
z danego utworu i
nie trzeba będzie
się spieszyć lub
czytać na ostatnią
chwilę. Świetną
opcją jest
pozaliczać zaległe
sprawdziany i
projekty, tak aby
móc z czystym

sumieniem
zamknąć
Classrooma i
beztrosko cieszyć
się wolnym!
Aby jeszcze lepiej
poczuć klimat
nadchodzących
Świąt, warto jest
zaopatrzyć się w
choinkę.
Wspólne ubieranie
jej z rodziną na
pewno umili nam
czas. Niektórzy
mają już ubrane
swoje choineczki
w domach, więc
jeśli Ty nie masz,

albo jeszcze o tym
nawet nie
pomyślałeś, to
warto się za to
zabrać!
Przetrwać ostatni
tydzień w szkole
nie jest łatwo,
jednak zawsze
trzeba myśleć, że
pomęczyć się
wystarczy tylko
tydzień, żeby
potem mieć aż 26
dni swobody!
Emilia Łagun
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W tym roku było inaczej...

Mikołajki
6 grudnia
zgodnie z
tradycją
obchodzimy
mikołajki. W
tym roku
wypadały one w
niedzielę. Ale
co z klasowymi
mikołajkami?
Nasza klasa z
tej okazji na
angielskim
śpiewała
świąteczne
piosenki.
Niektórzy (ci,
którzy umieli)
grali na różnych
instrumentach,

takich jak
skrzypce,
pianino, flet,
dzwonki. Mimo
że było troszkę
inaczej, bo nie
mogliśmy się
spotkać, to ten
czas upłynął
nam bardzo
miło. Ci, którzy
mają młodsze
rodzeństwo,
które chodzi do
przedszkola,
mają szczęście,
bo żłobki i
przedszkola są
otwarte, więc
dzieci tam

Święty Mikołaj :)

dostają
prezenty i
można im ich
trochę
podebrać, tym
bardziej wtedy,
kiedy jeszcze
nie jedzą
słodyczy.
Mamy nadzieję,
że w
następnym roku
mikołajki będą
normalne.
Weronika
Starzec,
Maja Witczak

Diego Maradona
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Diego Maradona - legenda sportu
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Niedawno zmarł
słynny piłkarz
Diego
Maradona. Dla
niektórych, w
tym dla mnie,
był to ogromny
wstrząs. Diego
przyszedł na
świat 30
października
1960r.
Zaczął swoją
karierę w
Argentinos
Juniors mając
15 lat. 7 lat
później doszedł
do klubu FC
Barcelona, w
którym grał
tylko 2 lata,
ponieważ

nie miał tam
sprzedała
spokoju i
narkotyki Diego.
przeniósł się do Pierwsze mecze
SSC Napoli.
z Napoli
Jest to bardzo
skończyły się
zastanawiające, wielką klapą,
bo był to jeden ale w dwóch
z najgorzej
następnych
ustawionych
sezonach
budżetowo
Napoli wygrało
klubów świata, puchar Włoch.
nasuwa się
Diego
pytanie jak
Maradona to
Neapolitańczykówznana postać, a
było stać na ten jego śmierć to
bardzo drogi
duża strata.
zakup? Okazuje
się, że
Bruno Stąporek
pieniądze dała
im na to
neapolitańska
mafia, która
potem
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W ostatnim czasie Netfilx stworzył nową produkcję - "Gambit Królowej".

Serial o szachach - to nie może być nudne!
Tytuł nawiązuje
do nazwy
jednego z tzw.
debiutów lub
otwarć
szachowych gambitu
królewskiego,
który polega na
poświęceniu
jednej z figur w
celu uzyskania
lepszej pozycji.
Pasjonujący
miniserial
składa się z
ośmiu
odcinków, z
których każdy
trwa około
godzinę.
Szybko rosnąca
popularność
sprawiła, że
serial trafił na
listę TOP 10 w
Polsce.
Opowieść
zaczyna się
bardzo smutno:
mała
dziewczynką o
imieniu Beth po
śmierci jej
mamy w
wypadku
samochodowym
trafia do domu
dziecka. Beth
przeżyła kraksę,
a o jej ojcu
dowiadujemy
się niewiele. W
trakcie zajęć
szkolnych
przypadkiem
trafia na
starszego

pana
pracującego w
przytułku - pana
Scheibel'a,
który grał w
nieznaną jej
wcześniej grę szachy.
Dziewczynka od
razu się nią
zainteresowała i
postanowiła się
jej nauczyć.
Graczem
okazała się
bardzo dobrym,
a dodatkowo,
dzięki tabletkom
psychotropowym,
które dostawała
w sierocińcu,
mogła
wyobrażać
sobie rozgrywki
i ruchy figur na
suficie. To
pomogło jej być
coraz lepszą i
lepszą. Beth
dorastała, a w
jej życiu
zachodziły
zmiany - mimo
wszystko nadal
grała, a jej
kariera wciąż
się rozwijała.
Rozgrywała
partie z
najlepszymi
graczami, a jako
dziewczyna w
świecie
zdominowanym
przez mężczyzn

była jeszcze
bardziej
rozpoznawalna.
Mimo wielu
ciężkich chwil
nie poddawała
się, bo
wiedziała,
czego chce od
życia. Jednak
nie była typową
postacią z
serialu, której
wszystko się na
początku nie
udaje, a potem
jest ślicznie

Szachy...

i kolorowo.
Potrafiła być
oschła,
odrzucała od
siebie ludzi, na
szczęście
niewielka grupa
dobrych
przyjaciół
pozostawała jej
wierna.
Produkcja
pochodzi z
Ameryki, więc
oczywiste jest,
że kończy

się dobrze. W
rolę Beth
Harmon wcieliła
się Anya
Taylor-Joy,
której
wizerunek jest
bardzo
wyrazisty, a rola
ujawniła, że jest
dziewczyną z
charakterem.
Serial bardzo
pozytywnie
wyróżnia się na
tle pozostałych

produkcji. Nie
ma strzelania,
nie ma
potworów, ale
są emocje.
Serial zasługuje
na wielkie
brawa, jednak
chyba nie
należy brać
przykładu z
głównej
bohaterki…
Milena
Kaczmarek
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Uwaga
na pseudohodowle!
W tej gazetce
zajmę się
sprawą
pseudohodowli.
Musimy bowiem
uważać na nie,
kiedy kupujemy
szczenię.
Pierwsza rzecz
to cena. W
normalnej
hodowli pies
kosztuje kilka
tysięcy, a w
pseudo około
500. Druga
sprawa to
pytania
zadawane
właścicielowi.

Uważaj!

Na przykład:
„Czy mógłby
(mogłaby)
podesłać pan
(pani) zdjęcia
rodowodu?”,
„Czy mógłby
(mogłaby)
podesłać pan
(pani) zdjęcia
rodziców i
szczeniaków?”
oraz „Czy
mogłabym
(mógłbym)
przyjechać i
zobaczyć
szczenię i
rodziców?”.
Normalny

hodowca nie
będzie mieć nic
przeciwko, a ten
prowadzący
pseudohodowlę
będzie wymyślał
różne problemy.
Kiedy jednak
zobaczycie taką
hodowlę
natychmiast
zawiadomcie
policję. Sama w
przyszłości chcę
założyć małą
hodowlę
owczarków
niemieckich lub
samojedów.
Oliwia
Kulczycka
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Żabka :)
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Czy żaby
mogą być słodkie?
Na co dzień nie
spotykamy się
z żabami, bo
teraz jest okres
zimowy i już
zbytnio w
stawach nie
pływają.
Niektórym
ludziom żabki
kojarzą się z
obślizgłymi
płazami a dla
niektórym ze
słodką, małą
żabcią. Ludzie
czasem mylą

ropuchę z
żabą, ale tak
naprawdę
ropucha to nie
żaba, pomimo
że jest do niej
podobna i
kumka, ale to
nie znaczy, że
jest żabą. Na
świecie jest
obecnie 340
gatunków żab i
niektóre z nich
nie potrafią
skakać, bo
mają za krótkie

nóżki. Żaby
mają ok. 5 cm
wzrostu. Są
bardzo
przydatne dla
ogrodników, bo
zjadają np.
ślimaki, pająki
itp. Jak dla
mnie żaby to
urocze
zwierzęta, bo
mam z nimi
dobry kontakt.
U mnie nie ma
roku, żebym nie
spotkała żaby.
Zosia Sieja
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