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WSZYSTKO O

YOUTUBE

ACTA 2.0

DLACZEGO YOUTUBERZY
USUWAJĄ SWOJE FILMY?
AJGOR IGNACY CHCE ZMIENIĆ
POLSKI YOUTUBE I OTWIERA
"KINO"
Większość filmów na YouTube, a szczególnie te, które
są w karcie "Na czasie" to mało wnoszące i bazujące
na kontrowersji filmy. Naprzeciw temu stanął Ajgor
Ignacy, który wyszedł z ciekawym pomysłem
stworzenia swojego "cyber-kina".
Idea w swoich założeniach ma prosty, a jednocześnie
wyrazisty przekaz – jakość, nie ilość. W ostatnim
czasie
Igor
wyreżyserował
kilka
naprawdę
wartościowych obrazów, w tym ten pt. "Zachłanność".
Mimo świetnej realizacji i zaangażowania film nie odbił
się szerszym echem w porównaniu do innych filmów
na czasie.
Autor przyznał niechętnie, choć szczerze, że obecnie
na platformie główną rolę grają liczby. Przychody z
reklam umieszczanych przy filmach nie są
wystarczające na pokrycie kosztów produkcji, więc
konieczne było podjęcie współpracy z markami, a to
nakładało pewne odgórne ograniczenia. Aby tego
uniknąć, Ajgor poprosił o pomoc swoją widownię.
Maks

11 stycznia 2019 r. youtuber Boxdel poinformował, że
usuwa wszystkie filmy ze swojego kanału na
YouTubie, tym samym tracąc ponad cztery lata swojej
ciężkiej pracy. Dziewięć dni później to samo zrobił
Rafał Haju.
Wiele osób zastanawiało się, czym to jest
spowodowane. Otóż wyjaśniam: pierwszym powodem
są nowe "prawa YouTube'a", które zostały
wprowadzone 11 stycznia. Bardzo wielu twórcom
zostały zablokowane filmy, a jak dobrze wiemy, jeżeli
YouTube zablokuje trzy filmy, nasz kanał zostaje
wtedy usunięty. Drugim powodem jest nadchodząca
ACTA 2.0. Z tych właśnie powodów YouTuberzy
usuwają swoje filmy, aby zapobiec uśnięciu swojego
kanału.
Maks

YouTuber 'Boxdel'
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NAJPOPULARNIEJSZY FPS?

COUNTER-STRIKE:GO!
Counter Strike : Global
Offensive

W skrócie CS:GO, choć nie był najpopularniejszą grą
2018 roku, (o których mowa później) od 2012 roku
stale utrzymuje wysoką popularność. W swoich
najlepszych latach, czyli od 2014 do 2016 roku, ciężko
było znaleźć nastolatka niezainteresowanego CS'em.
Gra ta oczywiście cały czas utrzymuje wysoką
popularność, a ja sam, często gram w tę strzelankę z
przyjaciółmi.

NAJWAŻNIEJSZE RZECZY PODCZAS
GRANIA W CS'A

→ Opanowanie - często gracz zostaje w sytuacjach

1vX. Bardzo ważne wtedy jest spokojne myślenie, aby
sprytnie ograć przeciwników.
→ Trening celowania - do tego treningu powstało wiele
map. Ważne jest, aby celować w głowę, gdyż zabija
się wtedy przeciwnika na 1 strzał.
→ Sprzęt - im lepszy ma się sprzęt, tym łatwiejsza jest
gra. Bardzo przydatna jest, np. większa częstotliwość
odświeżania monitora czy dobre słuchawki.
→ Znajomość map i nazw poszczególnych miejsc jest ona bardzo potrzebna do podawania informacji o
przeciwnikach kryjących się na mapie po swojej
śmierci. (np. "Jeden za bombsajtem a drugi ławka,
50hp mniej!")
Michał

CS, pomimo tego że sprawia pozory gry banalnie
prostej, wcale taką nie jest. Wiele map pozwala
graczom na bardzo dużo możliwości taktycznych, od
tzw. rush'ów, czyli wchodzenia na strefę detonacji
bomby bez zatrzymywania się, do rzucania
wyćwiczonych granatów dymnych, odcinających
najgroźniejsze pozycje przeciwników. Drużyną
najlepiej przygotowaną taktycznie jest piątka
zawodników grających pod skrzydłami duńskiej
organizacji - Astralis. Cała piątka graczy została
uwzględniona w rankingu 20 najlepszych na świecie w
2018 roku. Najwyżej z nich uplasował się dev1ce, a
dokładniej na 2 miejscu. Ranking jak najbardziej
odzwierciedla tegoroczne poczynania zawodników. W
tym momencie Astralis znajduje się na 1 miejscu w
rankingu drużyn, z przewagą liczącą prawie 500
punktów nad drugim Team Liquid.
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WOLONTARIAT
O Szkolnym Klubie Wolontariatu Caritas Syberka pisaliśmy w 3. i 17. numerze naszej gazetki. Działa od ponad
10 lat. Założyła go p. Bogumiła Dudyńska i zaszczepiła tę inicjatywę wśród wielu uczniów. Każdego roku
przybywa wolontariuszy, którzy pomagają potrzebującym z naszego osiedla nie tylko w okresie świąt, ale cały
rok. Oczywiście wśród nich są również nauczyciele. Od kilka lat najaktywniejsza jest p. Katarzyna Trzcionka,
która razem z inicjatorką organizuje wszystkie przedsięwzięcia.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU CARITAS SYBERKA

Co zrobili w I semestrze - od września do grudnia? Przekonajcie się sami. Każdy może zostać wolontariuszem,
bo przecież „Każdy ma coś, co może dać innym” (Barbara Bush).

W e w rz eśniu zrobili 50 wyprawek z przyborami
szkolnymi, w plecakach z Caritasu.
W październiku wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
„Kromka chleba dla sąsiada”. W wolne dni w Biedronce
zbierali żywność dla osób potrzebujących z Syberki.
W listopadzie tradycyjnie zapalili znicze pod Krzyżem
Katyńskim.

W grudniu w szkolnej akcji „Szczęśliwa 13 pod
choinkę” zebrali słodycze, zapakowali 40 paczek i
wraz z kartami świątecznymi wykonanymi pod
kierunkiem p. Doroty Korus zawieźli pacjentom
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Będzinie.
Słodycze dostały również dzieci z pobliskiego
przedszkola.
Ania
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JAKIE GRY BYŁY POPULARNE
W 2018 ROKU
W 2018 roku mnóstwo gier miało swoje premiery.
Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że
poprzedni rok przyniósł na rynek wiele gier, też dużo
zostało "wypromowanaych". Niektóre aplikacje
powstałe w poprzednich latach dopiero w 2018 stały
się popularne i chętnie pobierane przez graczy.

Najpopularniejsza gra w 2018

Chyba najpopularniejszą grą w 2018 roku był Fortnite
(choć powstała ona już w lipcu 2017). Jest to gra typu
Battle Royale, ale można grać również w tryb fabularny
i spokojniejszy - Ratowanie Świata. Tryb Battle Royale
polega na tym, że na jedną mapę jest zrzucanych stu
graczy. Wybierają oni miejsce, gdzie chcą wylądować i
zebrać swoje pierwsze bronie oraz uzupełnić
ekwipunek. Należy jednak pamiętać, że mogą być tam
inni i konieczna będzie walka. Śmierć w tej grze jest
pokazana kreskówkowo i cała gra jest o
nierealistycznej grafice. Na wyspie pojawia się burza,
która z czasem coraz bardziej ogranicza teren walki.
Należy przed nią uciekać, bo inaczej, pozostając w
burzy, otrzymuje się obrażenia. Wygrywa osoba, która
pokona wszystkich i jako jedyna pozostanie na mapie.
Gra otrzymała 3 nagrody w 2018 roku, m. in.: za
najlepszą grę video wieloosobową.

Fortnite
Nie należy zapominać, że z każdym rokiem lepsze są
możliwości techniczne, co przynosi lepsze rezultaty
końcowe. Ciągły oraz szybki rozwój elektroniki
pozwala na tworzenie nowych technologi, które później
przyczyniają się powstawania nowych gier o lepszej
grafice, efektach specjalnych czy o lepszej stabilizacji
klatkowej.
Jedną z gier powstałych w 2018 roku była FIFA 19.
Jest to kolejna odsłona serii gier o piłce nożnej
polegająca na rozgrywaniu meczu, kierowaniu
własnym zespołem itp. Do najważniejszych nowości
charakteryzujących tę wersję od poprzednich należą:
nowy tryb Przetrwanie (ang. Survival); Własne Zasady
(ang. House Rules), w których możemy tworzyć
własne ustawienie (przykładowo: za strzał zdobyty zza
"szestnastki" naliczane są dwa gole).
W 2018 roku swoje premiery również miały gry np.:
»Spider-Man - przygodowa gra akcji, w której
wcielamy się w tytułowego bohatera.
»Far Cry 5 - gra typu first-person shooter, stworzona
przez firmę Ubisoft Montreal.
»Battlefield 5 - również gra typu first-person shooter.
Szesnasta odsłona serii gier Battlefield.
Kacper
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ZAJĄCE NA SZKOLNYM BOISKU
W czasie spotkania redakcji nagle zobaczyliśmy za oknem zające. Skakały po boisku szkolnym. Trudno było im
zrobić zdjęcia, ale się udało. I tak utrwaliliśmy ich pobyt przed szkołą. Zastanawialiśmy się, skąd u nas zające.
Lasu nie ma. Dookoła same bloki. Kilka drzew i droga szybkiego ruchu. Zapytaliśmy panią Katarzynę Trzcionkę,
która uczy nas przyrody i dowiedzieliśmy się dużo na temat kolegów z boiska.

SKOKI SŁUCHY I TURZYCA

foto. Zuzia

MIESZKANIE SZARAKÓW

Zając może poruszać się z prędkością do 80 km na godzinę. Bez
rozbiegu potrafi skoczyć na odległość 2 m, z rozpędu jego skok może
mierzyć nawet 4 m. Nogi zająca nazywają się skokami, natomiast
uszy - słuchami. Jego tylne nogi są znacznie dłuższe od przednich.
Wielkie stojące uszy są bardzo ruchliwe, a zwierzę może poruszać
nimi we wszystkich kierunkach. Uszy pozwalają na wyłapanie
najdalszego dźwięku. Futro zająca (turzyca) ma szarobrązowy kolor.
W zimie staje się jaśniejsze i bardziej gęste niż w lecie.
Jeśli tak szybko się poruszają, mogły do nas przybiec z okolicznych wsi.
Może pomyliły boisko z łąką lub polem i dlatego trafiły na teren szkoły.
Zuzia

Najczęściej zające przebywają na polach, łąkach,
rzadziej w lasach. Jednak zimą, zmuszone głodem,
żerują, na przykład w sadach.
Okazuje się, że nie tylko. Były na boisku szkolnym.
Biegają też po osiedlu. I chyba coś im się pozmieniało
w diecie, bo podgryzają opony. Może miały po tej
przekąsce problemy żołądkowe i chciały skorzystać z
pomocy szkolnej higienistki.
Maja

ZAJĘCZA KUCHNIA
Zające są roślinożerne. Wodę piją rzadko.
Wystarcza im rosa z roślin, którymi się żywią.
Wiosną i latem jedzą nadziemne części roślin.
Jesienią korzonki lub wydobyty spod ziemi pokarm
roślinny. W zimie obgryzają gałązki drzew i
krzaków. Wiosną zjadają młode pędy.
Krzaków dookoła boiska trochę jest. Może przybiegły
na śniadanie.
Łukasz

MILCZĄCE SSAKI
Zające bardzo rzadko wydają
głos.
Ich
charakterystyczny
dźwięk, tak zwane kniazienie,
można usłyszeć tylko wtedy, gdy
są ranne lub czują się zagrożone.
Nie usłyszeliśmy ich kniazienia,
więc niczego się nie bały. Chyba,
choć uciekały w krzaki, gdy tylko
otworzyliśmy okno. Może coś
mówiły, ale nic nie usłyszeliśmy.
Zuzia

CIEKAWOSTKA

foto. Sebastian

W tradycji wielkanocnej zając
pojawił się w XIII wieku. Ludzie
oddawali hołd wielu bogom i
boginkom. Jedna z nich - Eoster była boginią płodności i wiosny. Jej
symbolem natomiast było zwierzę
szybko się rozmnażające. Od
imienia tego bóstwa pochodzi
angielska nazwa Wielkiej Nocy Easter.
Kuba

