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               Czytaj uczniu, będziesz wielki!

           SPIS TREŚCI

„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”
 jest uchwalonym przez Radę Ministrów
programem wieloletnim na lata 2016-2020,
w celu poprawy stanu czytelnictwa w
Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych
jako lokalnych ośrodków życia
społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten
realizowany będzie przez finansowe
wsparcie modernizacji, budowy lub
przebudowy placówek bibliotecznych w
mniejszych miejscowościach, oraz
bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek
publicznych i szkolnych.

(źródło: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego)
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Gazetkę przygotowali: Jan Ryś, Paweł Bieryt, Wiktoria
Lisowska, Grzegorz Sibielak, Adrian Nalepa, Wojciech Gryzło,
Sebastian Lach, pod czujnym okiem Pani mgr Izabeli Kożuch.

26X16 r. odbył się RAJD Szlakiem K. Pułaskiego. Wzięło w nim
udział 49 uczniów z naszej szkoły. Trasa obejmowała Muszynkę-
Okopy Konfederatów Barskich-Pustą-Kamienny Horb-Studnię
Królewską. Zarówno drużyna z SP jak i Gim. zajęły 1. miejsca.

            
             BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS
                     "SUPER POŻERACZA KSIĄŻEK"

Zbieraj pieczątki i zostań SUPER POŻERACZEM KSIĄŻEK!
Za każdą wypożyczoną książkę czytelnicy otrzymują pieczątkę
do specjalnie przygotowanej książeczki. Czytelnik z największą
ilością pieczątek na koniec miesiąca otrzyma dyplom oraz
nagrodę. 
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KINO HELIOS-NOWY SĄCZ
ADRES: Lwowska 80 ( Trzy Korony), 33-300 Nowy Sącz

TELEFON: 18 440 11 73

STRONA INTERNETOWA: www.helios.pl

                                    PREDYSPOZYCJE     
                     FILMOWE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

                      PREMIERY FILMOWE

"Inferno,, *Thriller* reż. Ron Howard

"Bociany,, *Film animowany* reż. Nicolas Stoller

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć,, *Fantasy*

"Siedem minut po północy,, *Dramat, Fantasy* reż. J.A
Bayona

"Trolle,, *Film animowany* reż. Anand Tucker 

"Za niebieskimi drzwiami,, *Młodzieżowy* reż. Mariusz
Palej

. .
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    SZKOŁA W ZŁOCKIEM WIDZIANA OCZAMI          
  UCZNIÓW Z ŻEGIESTOWA I POWROŹNIKA

OD WRZEŚNIA TEGO ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE
POJAWILI SIĘ NOWI UCZNIOWIE. DZIENNIKARZE "SG" BYLI
BARDZO CIEKAWI, CO SĄDZĄ O SZKOLE W ZŁOCKIEM.
DLATEGO POSTANOWILI Z NIMI POROZMAWIAĆ. OTO TREŚĆ
ROZMOWY
..

„W tej szkole podoba mi się to, że są bardzo sympatyczni nauczyciele. Panuje bardzo przytulna atmosfera. Jak
wstaję rano, to wiem, że tam są ludzie, którzy na mnie czekają. Mam bardzo miłych kolegów w klasie."

"Jest super! Szkoła jest bardzo nowoczesna, jest wiele możliwości.”

"Nauczyciele starają się, aby uczniowie powiększali swoją wiedzę przez dodatkowe zajęcia."

"Chodząc przez miesiąc do tej szkoły, stwierdzam, że ta szkoła to mój drugi dom.”

"Sale lekcyjne są duże. Lustra w łazienkach, praktycznie w większości szkół nie ma luster.”

"Ludzie w tej szkole starają się, aby klasy były zgrane. Próbują zaakceptować nowe osoby. Jest bardzo miło!"
                         
                                                                                             (oprac. Wiktoria Lisowska)
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Dziennikarz „SG” (Paweł Bieryt) : Od kilku lat obserwuje się ogromne zainteresowanie bieganiem, co jest
takiego w tej dyscyplinie, że cieszy się taką dużą popularnością?
Henryk Szost: No tak. Bieganie w Polsce jest bardzo popularne. W tym momencie jest wiele biegów, w
których można wystartować. Nawet w Muszynie są takie biegi. Bieganie jest bardzo łatwą dyscypliną
sportową. Wystarczy mieć buty, spodenki, jakiś dres, po prostu biegać. Nie trzeba jakiegoś
wyspecjalizowanego sprzętu, jak przy innych dyscyplinach. Nieograniczony jest też czas. Możemy iść do
szkoły, skończyć zajęcia i wieczorem sobie pobiegać. Nie jesteśmy przywiązani do godziny treningu. Myślę,
że to jest największym plusem biegania. Sportowcy namawiają nie tylko dzieci, ale dorosłych, żeby uprawiali
sport. Ja was również do tego namawiam. Przestrzegam was przed zwolnieniami lekarskimi z wuefu. Wuef
jest jednym z lżejszych zajęć szkolnych. Pomoże wam rozwinąć się. Jeżeli będziecie uprawiać sport,
dostaniecie się na lepszą uczelnię. Szkoły będą na was patrzyły, tak troszeczkę inaczej. Więc myślę, że
popularność biegania i innych sportów jest dla was bardzo na plus.
Dziennikarz „SG” (Adrian Nalepa): Bieganie wykształca dobrą kondycję, jesteśmy bardzo ciekawi, jak udało
się Panu osiągnąć taką formę?
Henryk Szost: Akurat o taką fomę, jaką tutaj prezentuję, starałem się przez kilka lat. Przez 5 lat…

Dalsza część rozmowy znajduje się na internetowej stronie szkoły, w zakładce CIEKAWE ROZMOWY
                                                                  Wywiad przeprowadzili: P. Bieryt, A. Nalepa,G.Sibielak         
                                                                                                       Zdjęcia: W. Lisowska, S. Lach

„TAK, BĘDĘ SPORTOWCEM NA WYSOKIM
POZIOMIE!” – interesujący wywiad z maratończykiem,
mieszkańcem Muszyny- HENRYKIEM SZOSTEM
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         Machu Picchu      -----      MIASTO TAJEMNIC

Suche Suche Suuuuche

.

Ile pompek zrobi chińczyk w minutę?
Dwie do roweru i jedną do piłki.
Dlaczego Pazdan nie ma znajomych na fejsie?
Bo ich zablokował.
Jaki jest alfabet dla informatyka?
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
Panie doktorze zostało mi 59 sekund życia. - mówi
pacjent.
A lekarz - Proszę poczekać minutę.
Jaki most jest najdłuższy?
Wzdłuż rzeki.
                                            oprac./Xgreg1/

Jakie są objawy przeziębienia u Małysza?
Skacze mu teperatura.
Co Małysz ma w kuchni?
Małyszki.
Co ma fryzjer w lodówce?
Maszynkę.
Rozmawia dwóch kumpli.
- Dostałeś list ode mnie?
- Ten w którym prosisz mnie żebym ci oddał 200 zł?
- Tak, Ten.
- To jeszcze nie doszedł
                                                 oprac/Xgreg1/

   Machu Pikchu–stary szczyt-najlepiej zachowane
miasto Inków, w odległości 112 km od Cuzco.
Położone jest na wysokości 2090-2400 m n.p.m., na
przełęczy pomiędzy Huayna Picchu i Machu
Picchu w Andach Peruwiańskich. Poniżej płynie
rzeka Urubamba.

   Miasto zbudowano w II połowie XV wieku podczas
panowania jednego z najwybitniejszych
władców Pachacuti Inca Yupanqui(1438–1471).
Pełniło wówczas funkcję głównego centrum
ceremonialnego, ale także gospodarczego i
obronnego. Zamieszkiwali je kapłani,
przedstawiciele inkaskiej arystokracji, żołnierze oraz
opiekunowie tutejszych świątyń. Miasto składało się
z dwóch części. W górnej, zwanej Hanman,
znajdowały się: Świątynia Słońca, Grobowiec
Królewski, Pałac Królewski oraz Intihuatana,
największa inkaska świętość.
   W dolnej mieściły się domy mieszkalne kryte
strzechą oraz warsztaty produkcyjne. Na stromych
zboczach otaczających miasto znajdowały się
tarasy uprawne o szerokości 2-4 m  z pionowymi
ścianami między nimi wzniesionymi z kamieni.
                       

Miasto opuszczono ok. 1537 roku. Współczesna
nazwa miasta jest połączeniem machu (stary) i
piccho (szczyt). Oryginalnie miasto nazywało się
Patallaqta, (stopień, schodek) i llaqta(miasto).

                                         /oprac. Dragon_1254/

źródło: Internet
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Angry Birds Epic
RECENZJA 
część 1.

Gdybym się ciebie spytał :"Gra, w której strzelasz z katapulty?"
Powiedziałbyś, że Angry Birds. A gdybym dodał:"Gra, w której
walczymy turowo to..." Na  pewno nie pomyślałbyś o Angry Birds. A
jednak! Istnieje gra o nazwie Angry Birds Epic RPG. 

Kampania:
Świnie ukradły ci 5 jaj, twoje zadanie to zebrać ptasią ekipę i odzyskać
te jaja.
Grywalność:
Na początku mamy naprawdę świetnie przygotowany samouczek
pokazujący, jak walczyć i używać rzeczy na ptasiej wyspie.
Poziom przeciwników jest bardzo dopasowany do obecnych
umiejętności twoich i twoich ptaków. Warto wspomnieć, że każda
świnia i każda klasa ptaków jest inna. Na naszej drodze do zwycięstwa
stoją też naprawdę mocni boss'owie, których pokonanie wymaga
myślenia.
Dodatkowo po odzyskaniu 2. jaja możemy walczyć z innymi ptakami
na arenie.

Ciekawostki:
Gdy przejdziemy poziom Cobalt Plateaus 2, odblokujemy kino z
możliwością oglądania filmów.
Jest jeszcze jeden ukryty level, zaznaczyłem go strzałką na zdj. obok.
Ale to nie wszystko. W tej grze odkryłem dosyć dziwny błąd.
Gdy wyłączymy wifi w naszym telefonie i nie będzie uwagi o braku
połączenia z internetem, możemy zobaczyć kilka dziwnych rzeczy.
Najlepiej można to ukazać w Jaskini. 1. Nie ma naszych znajomych z
Facebook'a 2. W menu wypożyczania świń do walk-nie ma świń tylko
są ptaki, ptaki z obniżoną mocą. O ile Piggy McCool ma swoje ptaki tak
inne świnie ich nie mają. 3. Normalnie jest do wyboru jeszcze jeden
mocarny ptak, który ma moc troszkę większą od naszej, np.(75) A w
tym błędzie ma moc 999, co jest trochę dziwne.
                                                                          oprac./Xgreg1/

Dostępne ptaki
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