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Od tego numeru gazetki postanowiliśmy prowadzić stałą rubrykę pt.
„Zwierzęta naszych Nauczycieli”, gdzie będziemy umieszczać wywiady z
nauczycielami właśnie na temat zwierząt. Pierwszym jest wywiad z naszą
Panią Dyrektor Moniką Musiał- Taźbirek, która również posiada urocze
zwierzątko.

  Słyszeliśmy, że ma Pani zwierzątko w domu. Jakie?
Posiadam ukochanego pieska - ma na imię Bella i jest rasy Cavalier King
Charles Spaniel.

 Kto najbardziej chciał mieć u was zwierzę?
Najbardziej to zwierzątko chciały mieć moje dzieci. Już wcześniej mieliśmy
rybki, królika i chomika, ale pies jest zwierzęciem bardziej kontaktowym.
Kiedy dzieci dostały bardzo dobre świadectwa, postanowiliśmy wraz z
moim mężem zrobić im właśnie taką niespodziankę. Do dziś pamiętam
chwilę, kiedy im o tym powiedzieliśmy oraz ogromną radość, która temu
towarzyszyła. Wtedy także zaczęliśmy poszukiwania przyjaznego dla dzieci
pieska, a także niezbyt wymagającego pod względem spacerów, ponieważ
mieszkamy w bloku.

 Z kim jest najbardziej związany Pani pies?
Myślę, że chyba ze mną. Najczęściej ja daję Belli jeść. Co prawda moje
dzieci również bardzo są z pieskiem związane- dużo się z nią bawią, ale
sądzę, że właśnie przez kwestię karmienia najbardziej jest przywiązana do
mnie.

 Czy były kiedyś takie sytuacje, gdy bała się pani o swojego psa?
Tak, absolutnie tak. Niestety nasza Bella parę lat temu przechodziła
poważną chorobę, prawdopodobnie spowodowaną ukąszeniem przez
kleszcza. Zaczęły się różne komplikacje. Bella była bardzo słaba, prawie
cały dzień leżała, a kiedy już wstała, potwornie bolały ją łapki. Nie chciała
nic jeść. Na szczęście udało się ją wyleczyć różnymi zabiegami,
antybiotykami i lekami. Mimo tego chorobę dało się jeszcze odczuć długo
po kuracji, kiedy na przykład Bella nagle, bez żadnej przyczyny zaczęła
kuleć, co miało związek właśnie z tą chorobą, którą przeszła.

 Czy Bella jest posłuszna i czy potrafi wykonywać polecenia?
Tak. Jest posłuszna, chociaż od razu dodam, że zawsze słucha mojej córki
Oli. Kiedy ja daję jej polecenie, zastanawia się, czy je wykonać czy nie,
natomiast Oli słucha za każdym razem. Ola nauczyła ją wielu śmiesznych
komend, chociaż z punktu widzenia treserów są one niepotrzebne i
bezsensowne, ale dla nas są zabawne i my je lubimy. Komendy, które
potrafi wykonać, to: siad, leżeć, turlaj się, szukaj smakołyka oraz „zdechły
pies”.

 

 Jaki jest Pani stosunek do tych, którzy krzywdzą zwierzęta?
To jest coś okropnego. Trudno mi jest wyobrazić sobie, że ktoś może mieć
na to chęć i to robić. Jak najbardziej jestem za tym, żeby te osoby
podlegały surowej karze.

 Czy taki piesek jest drogi w utrzymaniu?
Szczerze mówiąc, nigdy nie przeliczyłam całej tej miłości, którą piesek nam
daje, na pieniądze. Trzeba kupować karmę. Do posiłku „obiadowego”
dodaję Belli trochę gotowanego mięska, ziemniaczka, marchewki, ona
bardzo to lubi.
Nie ma kupowanych żadnych ozdób czy ubranek, chociaż jakiś tam
kubraczek ma. Kiedy są straszne mrozy i jest bardzo zimno, zakładamy jej
taki, żeby nie marzła. Coś tam jest w jej szafce, ale to nic kosztownego.
Poza tym Bella nie ma luksusowych zabawek co piszczą i hałasują, ona się
ich zwyczajnie boi. Woli się bawić rzeczami codziennego użytku, chociaż
przyznaję, kiedyś miała swojego ulubionego pluszaczka.

Czy chciałaby Pani w przyszłości adoptować kolejnego pieska?
Obecnie nie zastanawiam się nad tym, ale myślę, że generalnie jest to
dobry pomysł.

Bella

      Zwierzęta naszych Nauczycieli: 
         Bella - piesek Pani Dyrektor
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Czy kiedy Pani rodzina wyjeżdża na urlop, zabieracie ze sobą pieska?
Tak. Nasz piesek zwiedził już wiele miejsc, między innymi Chorwację.
Kiedy wyjeżdża się z psem za granicę, trzeba najpierw wyrobić mu
specjalny paszport i dokumenty. Bella także uwielbia z nami jeździć nad
Bałtyk!
 
Kto najczęściej wychodzi z psem na spacery?
Mamy takie „dyżury”, ponieważ Bella w ciągu doby wychodzi na spacery
cztery razy. A że członków rodziny jest również czterech, każdy idzie z
pieskiem na jeden spacer. 

Czy Bella ma jakiegoś przyjaciela?
Wychodząc na spacery, spotykamy różnych adoratorów. Jest taki jeden,
którego Bella bardzo lubi- wabi się Kaszmirek, jest mężczyzną i jest bardzo
kulturalny. Kiedy spotykamy go na spacerze idącego wraz ze swoją
właścicielką, ta pani zawsze mówi „Kaszmirku, przywitaj się z Bellunią” lub
„Kaszmirku, pożegnaj się z Bellunią” i rzeczywiście wydaje się, jakby się z
nią żegnał lub witał.  Często spacerują koło siebie. Sądzę, że Bella czuje
miętę do Kaszmirka.

Jak Pani córka nauczyła Bellę komend?
Myślę, że jest to jej słodka tajemnica. Nie jest jakimś znawcą tresury psów,
robiła to intuicyjnie, a niektóre komendy sama jej pokazywała. Gdy Bella
zrobi zadanie poprawnie, dostaje przysmak.

Gdzie piesek śpi?
Bardzo lubi spać z domownikami w łóżku lub pod nim. Niestety, Bella
potwornie chrapie, a że mojemu mężowi okropnie to przeszkadza, zwykle
sypia w pokoju mojej córki lub syna.

   Bardzo dziękujemy Pani za udzielenie ciekawego wywiadu!

Wywiad Autoryzowany
Gabriela Molenda, Elodie Begala, Gabriela Studzińska
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  W Szkole Podstawowej w Rząsce 5 lat temu w ramach innowacji
dziennikarskiej rozpoczęła swą działalność redakcja gazetki szkolnej
„Szczyt Wszystkiego”. Co roku do grupy dołączają nowi uczniowie mający
różne zainteresowania i pasje, poszukujący swej drogi życiowej,
autorytetów. Udział w projekcie daje im szansę wszechstronnego rozwoju,
gdyż dziennikarz powinien być otwarty na otaczający świat, na jego rozkwit
i problemy. 

Nikt lepiej nie przekaże młodzieży wiedzy i praktycznych wskazówek niż
osoby, które mają doświadczenie w tej dziedzinie i mogą podzielić się swoją
wiedzą. 

  Dlatego naszą szkolną redakcję odwiedził wyjątkowy gość – pan Andrzej
Bukowczan, przedstawiciel i wydawca lokalnego miesięcznika „Goniec
Zabierzowski” i „Jura”. Udzielił nam (uczniom i nauczycielom prowadzącym
innowację) wielu pożytecznych rad. Jako doświadczony redaktor stwierdził,
że nie trzeba skończyć studiów dziennikarskich, aby pisać do gazet. Sam
też takich nie skończył. Zapytany, czy pisał może artykuły do gazetki
szkolnej, będąc w naszym wieku, odpowiada: Nie. Byłem wielkim
rozrabiaką.

Powiedział także: „Gdyby ktokolwiek z was chciał zostać dziennikarzem, to
może wykonywać inny konkretny zawód (np. budowlaniec), a przy okazji
realizować swoją pasję pisania i tworzyć teksty do gazety (np. do
„Newsweeka” czy do „Polityki”). Można założyć własną gazetę, wtedy
będzie to połączenie pasji z zarobkowaniem, bo na wydawaniu gazet
można zarobić, jeśli wie się, jak to robić.” 

Dowiedzieliśmy się, że gazety, które są rozprowadzane bezpłatnie,
utrzymują są z reklam, zaś gazety sprzedawane- mogą liczyć na ok. 30%
zysku. Niestety wydawanie gazet jest też czasem ryzykowne, jeżeli nie
zostanie dobrze przemyślane. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, w
tym ekonomiczne, choćby to, że dziennikarzom trzeba zapłacić za
napisany tekst. Jest to ok. 100 złotych za artykuł w gazecie lokalnej, zaś w
gazecie ogólnopolskiej ok. 400 - 500 złotych. 

Wysokość stawki zależy również od nazwiska dziennikarza. Ta informacja
zainspirowała nas- młodych, początkujących „redaktorów” i zachęciła do
twórczego pisania. Każdy z nas wyobraził sobie siebie jako znanego
dziennikarza w popularnym czasopiśmie. Ważną wskazówką dla nas było
to, aby teksty własne włączyć do swojego port folio, które może być
wykorzystane w przyszłości podczas szukania pracy. Tym bardziej, że
wielu znanych dziennikarzy pisało swoje pierwsze artykuły właśnie do
gazetek szkolnych. 

Byliśmy ciekawi, kto decyduje o tym, czy otrzymany przez redakcję tekst
znajdzie się w danym numerze. Oto co usłyszeliśmy: Na początku jest
kolegium redakcyjne, które wybiera i łączy ze sobą różne materiały. To
ono zatwierdza teksty, które wydają się ciekawe. Unikamy tekstów
anonimowych. W gazecie prywatnej o wyborze decyduje właściciel.
Następnie redaktor techniczny tworzy makietę. Przed wydrukiem dokonuje
się ostatecznej korekty i sprawdza, czy kolejne strony pasują do siebie
tematycznie, czy nie ma rażących pomyłek.
Nasza młoda redakcja zawsze stara się rozszerzać wiedzę na temat
pisania artykułów i przy każdej okazji pyta swoich rozmówców, czytelników
o jakieś rady, by tworzyć lepszą i ciekawszą gazetkę, którą chce się
czytać. Dlatego na zakończenie pozostał najważniejszy dla nas temat, z
którym niestety mamy jeszcze problem, czyli gdzie szukać tematów do
pisania artykułów. 

Nasz gość odpowiedział: Tematy są wokół was. Wystarczy się rozejrzeć,
sięgnąć po zagadnienia od przeszłości do przyszłości. Internet nie może
być podstawowym źródłem wiedzy. Najwyżej ceniona jest kreatywność.

"Jak na tę chwilę, idziecie w bardzo dobrym kierunku"- powiedział nam na
zakończenie Pan Bukowczan. 

Zachęciło nas to do poszukiwań sponsorów, którzy być może zdecydują
się na wsparcie naszej redakcji, może opłacą wydruk naszych gazet w
kolorze, gdyż wtedy zyskają na jakości… a my w zamian na przykład
zamieścimy ich bezpłatną reklamę. W Nowym Roku marzenia mają
szansę spełnienia.

                                                     Patrycja Siastała 
                                                      Ewelina Trzaska 

               Spotkanie z panem
          Andrzejem Bukowczanem
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Co wiemy, a czego jeszcze nie- o naszym Przewodniczącym Szkoły

            
             W bieżącym roku szkolnym z woli wyborców w demokratycznych
wyborach społeczności szkolnej nowym przewodniczącym Szkolnej Rady
Uczniowskiej został uczeń klasy 8, Jerzy Kucharski. Dziennikarze naszej
gazetki postanowili zaprosić go i zadać mu kilka pytań, które przybliżą nam
choć trochę jego osobę. 

- Witaj Jerzy, chcielibyśmy dowiedzieć się, jaka jest Twoja opinia na
temat zakazu używania telefonów komórkowych w szkole?
- Uważam, że nie powinno być całkowitego zakazu, często dostaję jakieś
ważne wiadomości i po prostu chciałbym mieć możliwość na nie
odpowiedzieć.
- Przyszedłeś do naszej szkoły z Rudawy, gdy byłeś w szóstej klasie.
Czy uważasz, że była to dobra decyzja?
- Tak, uważam, że zmiana szkoły była dobrą decyzją.
- Gdybyś miał napisać artykuł do naszej gazetki, to czego by dotyczył?
- Mógłbym napisać o Ukrainie, ponieważ jest to bardzo piękny i ciekawy
kraj, a artykuł mógłby na przykład dotyczyć spraw historycznych.
- Czy oprócz Ukrainy podoba Ci się jakiś inny kraj?
- Tak, bardzo chętnie pojechałbym jeszcze raz do Szwecji
- Czy masz jakieś marzenie podróżnicze?
- Marzy mi się pielgrzymka rowerowa z Krakowa do Jerozolimy.
- Jak spędzasz wolny czas po szkole?
- Chodzę często do „Siemachy” na zajęcia dziennikarskie, teatralne i grupy
dyskusyjnej.
- Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
- Na pewno kimś, kto miałby kontakt z ludźmi, uwielbiam mówić do ludzi,
czyli np. mógłbym zostać nauczycielem lub politykiem.
- Który przedmiot szkolny sprawia Ci najwięcej radości i
przyjemności?
- Chyba fizyka, ponieważ jest dla mnie przedmiotem bardzo intuicyjnym.
- Czy lubisz kucharzyć, jak wskazuje na to Twoje nazwisko?
- Nie bardzo, ale lubię sprawiać innym przyjemność, np. gdy moja mamusia
zmęczona wraca z pracy, to chętnie przygotowuję jej coś do jedzenia.
- Jaką potrawę lubisz najbardziej?
- Oprócz pizzy, bardzo lubię sushi.
- Czy lubisz chodzić do kina? Jeśli tak, to na jakie filmy?
- Tak, lubię. Bardzo podobała mi się najnowsza ekranizacja „Króla lwa”,
natomiast co do filmów, to nie lubię horrorów.
-  Czy masz rodzeństwo?
- Mam dwóch starszych braci.
- Gdybyś miał możliwość pójść w najbliższym czasie na jakiś koncert,
to co by to było?
- Niestety wykonawca, którego chciałbym posłuchać na żywo, już nie żyje,
a jest to Jacek Kaczmarski.

-Minęło już pięć miesięcy, odkąd zostałeś wybrany na
Przewodniczącego szkoły. Czy pełniona przez Ciebie funkcja spełniła
Twoje oczekiwania? Czy tego się spodziewałeś?
- Tak, funkcja spełniła moje oczekiwania, a przynajmniej nie zaskoczyła
mnie, ponieważ już w ubiegłym roku działałem w Samorządzie i wiedziałem,
z czym się to będzie wiązać… Że nie należy mieć zbyt dużych oczekiwań,
gdyż tak naprawdę sam przewodniczący nie za wiele może. Większość
działań zależy od decyzji całego samorządu i opiekuna.
- Czy udało Ci się zrealizować już jakieś obietnice wyborcze i czy
jesteś z nich zadowolony?
- Jednym z ważniejszych punktów, który staram się realizować, jest muzyka
na przerwach. W mojej ocenie spodobało się to społeczności szkolnej.
Chciałem też, żeby wprowadzić nieco luźniejsze podejście do akademii,
apeli, ale znów szkopuł tkwi w tym, że nauczyciele podchodzą do nich zbyt
ambitnie.
-Kogo widzisz w roli swojego następcy?
-Moje kandydatury to Piotrek Futoma, Zuza Sionkowska lub osoby
działające w sklepiku, bo oni wszyscy mają już doświadczenie, aktywnie
działają na terenie szkoły.
-Gdybyś mógł cofnąć czas, czy stanąłbyś jeszcze raz do wyborów?
-Jestem trochę typem karierowicza (tu śmiech) i lubię być zauważany w
tym, co robię. Czuję się pewnie w większym gronie i nie mam problemu np.
z mówieniem do mikrofonu przed dużą publicznością.
- Dziękujemy Ci za rozmowę. Życzymy realizacji wszelkich planów. I
pamiętaj, że wybory na prezydenta są co 5 lat:)
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   10 Najlepszych Schronisk Górskich
     Okres zimowy to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża. Wyjeżdżamy w
różne miejsca. Ale ponieważ zima to idealna (a raczej jedyna)  pora roku na
narty, śnieżki i bałwany, to zazwyczaj jedziemy w góry. Jeśli jedzie się na
kilka dni (a zazwyczaj tak jest) to raczej trzeba gdzieś zanocować. Można
oczywiście mieszkać w hotelu, ale warto wejść nieco w głąb gór i
pomieszkać z dala od miasta. Jednak by nie wybrać złego miejsca warto
doczytać ten artykuł do końca. A zatem: 10 Najlepszych Schronisk
Górskich.

1.  Schronisko PTTK „Przysłop” pod Baranią Górą.
Coś tu jest nie tak. We wstępie piszę, żeby rezygnować z hoteli, a na
pierwszym miejscu stawiam… hotel? Owszem na zdjęciu obok wygląda to
jak hotel, ale w środku prezentuje się znacznie lepiej. No i jedzenie
pierwszej klasy.

2.  Schronisko PTTK „Stara Roztoka” w Tatrach.
Trzykrotny laureat „Najlepszego Schroniska w Polsce”. Klimat i jedzenie jak
nigdzie. Super baza wypadowa.

3.  Schronisko PTTK „Orlica” w Pieninach.
Jeśli chodzi o jedzenie to jest najlepsza z tych wszystkich. Nigdzie nie
zjecie takiego pstrąga jak tam. Tuż obok stok narciarski, łatwe dojście. Coś
pięknego!
  
4.  Bacówka PTTK „Mała Rawka” w Bieszczadach.
Chyba najprzytulniejsze miejsce na świecie. Poza tym mają tam bardzo
przyjaznego kota wielkości rysia, który dotrzyma wam towarzystwa.
Jedzenie też niczego sobie.

5.  Schronisko PTTK „Hala Rysianka” w Beskidzie Żywieckim.
Taki widok jest warty wysiłku. Z okien widzimy wspaniałą panoramę gór. Na
dodatek mają tam ogromny stok saneczkowy. Tylko trzeba uważać na
drzewa.

6.  Schronisko PTTK „Hala Lipowska w Beskidzie Żywieckim.
Znajduje się zaledwie 10 minut drogi od numeru 5. Super jedzenie i klimat.
Polecam placki.

7.  Bacówka PTTK „Maciejowa” w Gorcach.
Super miejsce na długi wiosenno-zimowy spacer.

8.  Bacówka PTTK „Rycerzowa” w Beskidzie Żywieckim.
Miejsce jak z bajki: Mała chatka na pustej hali z pięknym widokiem. Warto
wyjść tam na dwór o zachodzie słońca.

9.  Schronisko PTTK „Ornak” w Tatrach.
 Schronisko to słynie z szarlotki. Dojście piękną wapienną doliną.

10.  Schronisko PTTK „Turbacz” w Gorcach. 
W tym miejscu można spędzić ferie na różne sposoby: Spacerować, jeździć
na sankach, lepić bałwany i jeść. Zwłaszcza to ostatnie. 
                                                                                   Grzegorz Lenda
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Ferie minęły a zimy wciąż brak

Co robić w zimie?
 W czasie PRAWDZIWEJ zimy można zapisać się na różne kursy np.
pływania, narciarstwa, łyżwiarstwa czy pół kolonie.
 
Pływanie.
 Jest to naprawdę świetny sport i choć jest on wydolnościowym sportem, to
bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę i nasze ciało szybciej się
regeneruje np. po złamaniach.  Do tej rekreacji nie potrzebujemy żadnych
sprzętów, tylko strój kąpielowy i dobry humor. Warto wziąć ten sport pod
uwagę przez cały rok, ponieważ  jest on dostępny cenowo.

Narciarstwo.
 Jest to chyba najlepszy i najpopularniejszy sport zimowy. Jeżeli uczymy się
jeździć na nartach, to polecam wybierać łagodny stok i na początek dobrze
zapisać się do szkółki narciarskiej, 
wybierając naukę indywidualną lub w grupie o podobnych umiejętnościach.
Jeżeli umiemy już dobrze jeździć na nartach, to lepiej wybierać stromy stok.
Do tego typu sportu możemy mieć sprzęt, a jeśli nie mamy sprzętu, to nic
do stracenia, bo możemy wypożyczyć go w wypożyczalni obok stoku. Jest
to kosztowny sport, ale wart swojej ceny.
Ośrodki narciarskie blisko Krakowa: Podstolice SKI ( ok. 34km. ), "Szklana
Góra" ski (ok. 47km.),  Sport Arena Myślenice (ok. 48km.).
Kilometry podane od SP. w  Rząsce im. Wandy Rutkiewicz.

 Łyżwiarstwo .                   
 Łyżwiarstwo to super sport, ponieważ możemy uczyć się różnych jego
odmian np. łyżwiarstwo figurowe czy szybkie itp. Choć to sport niełatwy, to
gdy się go nauczymy, sprawia nam wielką radość. Nie przejmuj się, jeśli Ci
się nie udaje, tylko dąż do celu! Do łyżwiarstwa możemy mieć własne
łyżwy, ale lepiej nie wydawać pieniędzy na kupno sprzętu, tylko właśnie
wypożyczyć wyposażenie, a jedynie mieć własny kask (bo nie wiemy kto go
wcześniej nosił). Jest to niedrogi sport w porównaniu do narciarstwa. 

 Jeżeli nie lubisz sportu, to nic do stracenia. Możesz na przykład
pójść do kina, teatru, filharmonii, czy spotkać się z kolegą/koleżanką.

 Kino
 Chyba każdy lubi kino, więc warto o nim pomyśleć. Możesz pójść do kina
na różne seanse filmowe, których nie zobaczysz tak szybko w telewizji. 
Co jeszcze warto zobaczyć w kinie?  
" Gang zwierzaków", " Szybcy i śnieżni", " Superpies i turbokot ",                
" Śnieżka i Fantastyczna Siódemka "," Chłopiec i wilk" .
 Kino jest przystępne cenowo i stanowi świetną rozrywkę.
Teatr.
 Jedni lubią teatr, a inni nie. Nawet jeśli nie lubisz teatru, to warto się do
niego wybrać, bo a nóż go polubisz. W naszym wieku lepiej iść na
komedie dla młodzieży, ponieważ są one zazwyczaj ciekawsze i
weselsze.
 Spotkanie z koleżanką/kolegą.
 Jeżeli możemy spotkać się z kolegą/koleżanką a nie ma w co się pobawić
w zimie na podwórku, to wato zagrać w jakąś grę planszową. Niektóre gry
planszowe rozwijają nasz mózg np.w zapamiętywaniu, jak i  w szybkości
myślenia, zdolnościach taktycznych i kreatywnym myśleniu, taki wpływ
mają m.in. gry quizowe.
 Rozwijaj swoją pasję.
 W czasie zimy nie musimy uprawiać sportów, ani  iść do kina, lecz
możemy rozwijać swoje pasje. Możemy wziąć udział w zajęciach
plastycznych, tanecznych lub muzycznych, których jest dużo
organizowanych w czasie ferii.
Pasję można rozwijać także w domu. Pogotuj, porysuj albo zrób to co
kochasz. Ważne jest, żeby robić to co lubisz.

                                                            Oby zima do nas doszła życzy
                                                                        Piotr Futoma.
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Dużo ludzi ma problemy z odpalaniem
samochodu.
Jak z tym problemem sobie poradzić?

Auta takie jak ferrari
zasłynęły dość szybko!

Problem z odpaleniem pojazdu. Od czego zacząć?
Brzmi to banalnie, ale jest jednym z najważniejszych elementów – nie panikujmy i nie złośćmy się –
to nic nie pomoże. Zamiast tego myślmy racjonalnie. Czy nasz pojazd nie został z włączonymi
światłami na noc? Czy samochód otworzyliśmy za pomocą pilota, czy z wykorzystaniem grota w
kluczyku? Czy kluczyk naszego samochodu wygląda tak jak zawsze – nie jest popękany?

Problem z odpaleniem – najczęstsza przyczyna
Najczęstszą przyczyną problemu z odpaleniem pojazdu jest rozładowany akumulator bądź
poluzowana klema. Co w takim przypadku zrobić? Na początek najlepszym rozwiązaniem będzie
otwarcie maski pojazdu i sprawdzenie, czy klemy na akumulatorze są odpowiednio zamocowane,
czyli nie mają „luzu”. Jeżeli nie ma luzu, to najprawdopodobniej problem leży w akumulatorze. Co
dalej? Najłatwiejszym sposobem będzie wezwanie pomocy i skorzystanie z wariantu Assitance.
Jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości bądź chcemy problem rozwiązać samodzielnie, pozostaje
nam skorzystanie z odpalania na kable.

Wybrał i opracował Michał Soliński.

     Ferrari 458 Italia to dwudrzwiowe, sportowe
coupé, zaprezentowane w 2009 roku podczas
targów motoryzacyjnych we Frankfurcie.
Zastąpiło ono produkowany w latach 2004-2009
model F430. Za stylistykę mierzącego 4527 mm
długości, 1937 mm szerokości i 1213 mm
wysokości Ferrari 458 Italia było odpowiedzialne
słynne biuro projektowe Carrozzeria Pininfarina.
W konstruowaniu 458 Italia brał udział Michael
Schumacher.
       Pod maską włoskiego supersamochodu
znajduje się ułożona centralnie, widlasta, 32-
zaworowa jednostka V8 o mocy 570 KM (420
kW), osiąganej przy 9000 obr./min. Maksymalny
moment obrotowy wynoszący 540 Nm jest
uzyskiwany przy 6000 obr./min. 458 Italia to
pierwszy model Ferrari z bezpośrednim
wtryskiem paliwa (elektroniczny sekwencyjny
Bosch Motronic ME7). Moc jest przekazywana za
pomocą 7-biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów
firmy Getarg z podwójnym sprzęgłem F1. Została
ona stworzona specjalnie dla tego modelu
Ferrari. Rozstaw osi to 2650 mm. Stopień
sprężania wynosi 12,5:1. Te wartości pozwalają
ważącemu 1380 kg Ferrari 458 Italia na
osiągnięcie pierwszej setki w 3,4 s, a 200 km/h w
zaledwie 10,4 s. Prędkość maksymalna
przekracza 325 km/h. Za hamowanie od 100-0
km/h, które wynosi 32,5 m, odpowiedzialne są
węglowo-ceramiczne hamulce Bremo. 
       Średnica tarcz to 380 mm (przód) i 380 mm
(tył). Rozmiar kół przednich wynosi 235/35, tył:
295/35 z oponami Bridgestone Potenza RE050A
Scuderia. Ferrari 458 Italia emituje 320 g CO2 na
kilometr, czyli aż 100 g mniej niż poprzedni
model F430. Dzięki ograniczeniu masy
samochodu Ferrari spala 13,7 l benzyny na 100
km.

Wybrał i opracował Michał Soliński.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 24 02/2020 | Strona 9 

www.juniormedia.pl Szczyt Wszystkiego

   Payday to bardzo niszowa gra pełna bugów, niezaładowanych tekstur itp. Ale mimo to jest 
naprawdę fajna, ponieważ jest coś pięknego w tych drżących ciałach wrogów na ziemi albo
strzelaninie z niewidzialnej broni. Ale trzeba pamiętać jedno- nie są to bugi niszczące grę. Jednak to
nie jest rzecz, którą chciałem dziś przedstawić, bo Payday 2 dostał nowy update: Crossing Border
Heist: cała historia opiera się na tym, że kiedy inni próbują uwolnić pierwszego twórcę gangu
przestępczego, Ty jesteś na skraju Meksyku, gdzie potrzeba ukraść samolot i trochę pieniędzy.
Napad jest podzielony na dwie części. W pierwszej jesteś na granicy Ameryki, celem jest znalezienie
tajnego przejścia do Meksyku ukrytego za jedną z kurtyn na mapie, następnie wysadzenie drzwi
znalezionymi w między czasie bombami. Podczas czekania na ich otwarcie musisz obronić je
własnym życiem. Na mapie jest też dużo dodatkowych pieniędzy i innych szczegółów.
     To była krótsza część, teraz jesteś w Meksyku na drugiej granicy. Zlokalizuj samolot w jednym z
hangarów, zbierz pieniądze z klatek w budynkach po bokach, otwórz stalowe drzwi, nalej benzynę,
zniszcz bramę wylotową i ucieknij. Mimo że opis drugiej części napadu jest krótki, to właściwa misja
jest dłuższa, gdyż zajmuje mi zwykle 25 minut. Ogólnie polecam ten napad mimo swych wad typu
powtarzanie przedmiotów, ponieważ firma Overkill jest na skraju bankructwa. Ale napad jest fajny,
zabawny i ma dużo "znajdziek", więc polecam z całego serca!
    
   Ocena: 7,4/10
                                      Autor: Mateusz Krzywicki

    Doom to gra typu FPS, gdzie wcielamy się już w słynnego Doom Marine, który pierwszy raz pojawia
się w Doom (1993). Doom Marine wstaje z dziwnego sarkofagu, bierze swój strój, później to już tylko
strzelanie. Największą zaletą jest jego szybkość i brutalność. Doom nie zwalnia ani trochę, czasami są
"spokojne sekcje" ale najdłuższa zajęła mi jakieś 5 minut. Zawsze jest co zabić i co rozdrobnić w mak.
Pozwala na to funkcja "Zabójstw Chwały" czyli krótkich animacji niszczenia demona w strzępy.
Zabijanie niektórymi przedmiotami dają inne dodatki na przykład piła daje amunicję, skok z góry daje
więcej mini apteczek itp. Zabójstwa nigdy się nie nudzą, bo animacja zależy od wielu czynników
takich jak: pozycja, odległość, broń, zabijanie demonów. W Doomie to jedna z przyjemniejszych
rzeczy, jaką robiłem od bardzo dawna. Do tego tryb Snap Map dużo więcej frajdy, gdyż możesz
tworzyć mapy, grać w całe kampanie, a nawet w stare poziomy z Doom (1993). Zatem możliwości są
nieskończone. Gra się nie nudzi prawie w ogóle i nawet po 68 godzinach nadal jest dużo do roboty.
Ogólnie polecam grę Doom. Nie tylko jest to odświeżające ale i prostota gry daje frajdę.
                                                                                                 Ocena: 9.8/10
                                                                                               Autor: Mateusz Krzywicki
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Sepak Takraw

Szybko rozwijająca się i popularna w Azji południowo-wschodniej
dyscyplina sportu drużynowego będąca skrzyżowaniem siatkówki oraz piłki
nożnej. Dyscyplina ta jest uważana, obok boksu tajskiego, za sport
narodowy Tajlandii. W latach 40. powstała zmodyfikowana wersja gry,
przypominająca bardziej siatkówkę, nazwana sepak takraw. Nazwa jest
mieszana, malajsko-tajska, będąca wynikiem kompromisu ustalonego w
1965 roku podczas igrzysk azjatyckich pomiędzy przedstawicielami
Tajlandii i Malezji, posiadających najsilniejsze drużyny. Słowo sepak w
języku malajskim znaczy "kopnięcie", zaś takraw w języku tajskim "pleciona
piłka"

Borys Szutkowski, Michał Krawczyk

Boks szachowy

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że boks i szachy nie mają ze sobą nic
wspólnego. A jednak! Boks szachowy łączy te dwie dyscypliny sportowe.
Zawodnicy rozgrywają 11 rund, 6 rund grając w szachy i 5 boksując.
Między rundami jest 1 min. przerwy. Koncepcję szachowego boksu stworzył
w roku 1992 Enki Bilal, francuski twórca komiksów, który wykorzystał ją w
swojej graficznej powieści "Zimny Równik".W roku 2003 powstała Światowa
Organizacja Szachowego Boksu, której motto brzmi „walki toczą się na
ringu, wojny toczą się na planszy”.
Do najlepszych polskich zawodników szachoboksu należy Paweł
Dziubiński, który w 2006 r. pokonał w Nantes Franka Stoldta, ale pomimo
tego nie został zaproszony do rozegranych w 2007 r. mistrzostw świata.

Borys Szutkowski, Michał Krawczyk

Podwodny Hokej

Jest niekontaktowym sportem rozgrywanym w basenie, typowo na
głębokości 2-3 metrów. Podczas gry gracze dwóch sześcioosobowych
drużyn starają się tak manewrować ciężkim krążkiem, aby skierować go do
bramki przeciwnika. Gra przebiega na dnie basenu, zawodnicy wypływają
na powierzchnię, aby nabrać powietrza. Mecz składa się z dwóch części,
każda po 15 minut.
Zawodnicy wyposażeni są w płetwy, maski i fajki do nurkowania
swobodnego, ochraniacze na twarz, krótki kij (o długości do 35 cm), grubą
rękawicę na dominującej ręce oraz czepek, taki jak do piłki wodnej.

Borys Szutkowski, Michał Krawczyk

źródła z Wikipedia

Extremalne prasowanie

Ten sport polega na tym, że zawodnicy prasują ubrania w bardzo trudno
dostępnych miejscach. Sport ten powstał latem 1997 roku. Po ciężkim dniu
pracy Brytyjczyk Phill Steam w ramach relaksu chciał się wybrać na
wspinaczkę w okoliczne skałki, ale czekało na niego prasowanie. Połączył
więc przyjemne z pożytecznym. Do uprawiania sportu potrzebna jest deska
o długości minimum metra i szerokości 30 cm w najszerszym miejscu oraz
żelazko.     

Borys Szutkowski, Michał Krawczyk

         Najdziwniejsze sporty   
                 na świecie!    
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Tłumaczenie

Miroir
Dis moi qui est le plus beau
Quitte à devenir mégalo
Viens donc chatouiller mon ego
Allez allez allez

Laisse moi entrer dans ta matrice
Gouter à tes délices
Personne ne peut m’en dissuader
Allez allez allez

Je ferai tout pour t’accompagner
Tellement je suis borné
Je suis bien dans ma bulle
Allez allez allez

Tout est beau
Tout est rose
Tant que je l’impose
Dis moi qui est le plus beau
Allez allez allez

Allez allez allez

Miroir
Qu’as dont tu fait de ma tête
Cette transformation malhonnête
Ce n’est pas ce que je demandais
Allez allez allez

Le buzz n’était que factice
Je ne suis plus dans la matrice
Y’a plus personne pour en parler
Allez allez allez

Je ferai tout pour récupérer
Ce que je suis en train de gâcher
Enfin sortie de ma bulle
Allez allez allez

Tout est beau
Tout est rose
Avant que mon ego s’impose
J’ai fini de te regarder
Allez allez allez

Allez allez allez
Allez allez allez

Ego Ego (x7)

Allez allez allez

Kuba

Kuba

Kuba

Kuba

Lustereczko
Powiedz mi kto jest najpiękniejszy, 
Kto ryzykuje megalomanię
Przyjdź, połechcz moje ego
Idź idź dalej

Pozwól mi wejść do twojego świata,
Aby nacieszyć się/skosztować twoimi
wdziękami
Nikt nie może mnie do tego zniechęcić
Idź idź dalej

Uczynię wszystko aby ci towarzyszyć
Jestem tak bardzo ograniczony
Jest mi dobrze w mojej bańce
Idź idź dalej

Wszystko jest ładne
Wszystko jest różowe
Dopóki ja o to narzucam
Powiedz mi kto jest najpiękniejszy
Idź idź dalej

Idź idź dalej

Lustereczko
Co robisz z moją głową?
Ta nieuczciwa przemiana
To nie jest to, o co prosiłem
Idź idź dalej

Szum był tylko fikcją
Nie jestem już w twoim świecie
Nie ma już z kim o tym rozmawiać
Idź idź dalej

Zrobię wszystko, aby odzyskać
To, co właśnie niszczę
W końcu poza moją bańką
Idź idź dalej

Wszystko jest piękne
Wszystko jest różowe
Zanim moje ego się narzuci
Skończyłem patrzeć się na ciebie
Idź idź dalej

Idź idź dalej(x2)

Ego Ego (x7)

Idź idź dalej

           Willy William
             tytuł: ego 

Figiel

Figiel

Figiel

Figiel
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   Ciekawostki z Bajek
Zapewne wszyscy z nas oglądali wiele bajek, ale czy wszyscy jednakowo dokładnie. Czy zwróciliście
uwagę na zbieżności i podobieństwa ??  Między innymi:

1.  Kraina Lodu - Dwoje bohaterów z innej bajki czyli Roszpunka i Flin występowali w tym filmie 
2.  Wielkie podobieństwo dwóch różnych postaci czyli: Elzy z Roszpunką 
3.  Vaiana oraz Lilo i Stich – Maui tak jak Puga był czczony  przez ludzi i uważany za Boga Kontroli
pogody
4.  Ariel  i Krainia Lodu  –  statek, którym płynęli rodzice Elzy i Anny, był taki sam jaki Ariel znalazła na
dnie w morzu.
5.  Arielka i Herkules - Są rodziną ponieważ Posejdon był dziadkiem Arielki a Zeus (brat Posejdona)
był ojcem Herkulesa!
6.  Ratatui- w pewnym momencie pojawia się złoczyńca z Iniemamocnych
7.  Dzwonnik z Notre Dame - jedna z figur na katedrze przypomina Pumbę z Króla Lwa
8.  Tarzan - zastawa porcelanowa w obozie ludzi przypomina Panią Imbryczek i jej syna z Pięknej i
Bestii.
9.  Potwory i Spółka- Randi, prezentując swoje umiejętności pokazał tło identyczne jak tapeta na
ścianie u dziecka w bajce  Toy Story
10.  Vaiana- kiedy Maui odnalazł swój magiczny hak, przypadkowo przemienił się w Svena z Krainy
Lodu !!
                                                               
                                                                 Olga Urbańska  Oliwia Gajda
                                                             Natalia Nowak  Bruno Szutkowski
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    Jako że ostatnim czasem nie znalazłem żadnego ciekawego filmu animowanego, to wziąłem się za
film fabularny ,,Jak poślubić milionera''. Film opowiada o biednej Alicji, którą porzucił mąż dla dużo
młodszej dziewczyny. Alicja ze swoim mężem mieli dziecko, którym (jak zwykle dzieje się w Polsce)
większość czasu zajmowała się babcia. Alicja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ żyła z
kilkuletnim synem, pracowała jako sprzątaczka, a z drugiej pracy wyrzucili ją za spóźnienie. Na
domiar złego  w mieszkaniu wyłączyli jej prąd. Pewnego razu, gdy Alicja sprzątała w jednym z hoteli,
zaproponowano jej darmowe zajęcia, dzięki którym miała bez problemu znaleźć i poślubić milionera.
Na zajęciach grupa uczyła się o tym, jak zachowywać się w towarzystwie bogaczy. Udało im się
dostać na wyjątkowo drogi bal, na którym nasza bohaterka poznała bardzo bogatego mężczyznę.
Nazywano go Mistrzem Parówek, ponieważ dorobił fortuny na parówkach. Ten milioner jednak nie
przypadł do gustu Alicji. Następnie grupa udała się na pogrzeb żony milionera. 
      W filmie było jeszcze wiele takich ciekawych wątków, ale postanowiłem wam ich nie zdradzać,
abyście sami się przekonali.                   
                                                    Autor: Maksymilian Pabis     

                                                                THE CONCERT

    Every week students in class 1,2,3 have a concert. On last Thursday the concert was about Jaś &
Małgosia. Reactions were different. A lot of children said that it was amazing but several didn’t listen
and they blocked their ears. When witch went to a stage and sang very high and loudly children didn’t
understand but when actors sang quietly they bored and they even dozed. 

    When show finished I asked students: “Did you enjoy the concert?” Some students said that was
amazing, but a lot of children: “It was boring” or “I don’t like concerts”. I think that they wanted to do
“show” because when concert lasted I saw: they listened careful and didn’t boring. I think concerts are
good idea for students in class 1,2,3 but it should be for children who interestand that because some
student (I think that) wanted to be in another place. I encourage students in class 1,2,3 to go and
listen careful on concerts. 

Author:
Matylda Kula

                            
                             UWAGA!!          KONKURS!! 
      Ogłaszam konkurs! Kto sam (bez pomocy translatora) przetłumaczy poniższy tekst na język polski
i dostarczy w ciągu tygodnia na innowację dziennikarską (w pon. o godz . 14:25 - 15:15) czeka go
nagroda. (Przykładową podano na zdjęciu numer 1). 
    Jeśli zaś przetłumaczy na język niemiecki lub inny (francuski, hiszpański, włoski? Liczę na waszą
wiedzę i pomysłowość) i dostarczy w ciągu tygodnia na innowację dziennikarską (w pon. o godz .
14:25 - 15:15) niech spodziewa się nagrody wyższego szczebla. (Przykładową podano na zdjęciu
numer 2).
     
                Zapraszam do udziału (i pamiętajcie: kto pierwszy, ten lepszy),
                                                                                             Matylda Kula

2
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    Wspomnienia świąt ciągle żywe

                                       Jingle bells
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! What fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! What fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
All the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! What fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! What fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! What fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! What fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Kuba Figiel

PRZEPIS NA CIASTKO W KUBKU

Składniki: mąka pszenna, cukier, proszek do pieczenia, masło,  sól,
kakao, jajko i oczywiście kubek.

1) Daj pół kostki masła do kubka i wstaw do mikrofali na około 2 minuty
2) Wbij jajko i dodaj 2 łyżki cukru, następnie porządnie wymieszaj
łyżeczką 
3) Dodaj 2 łyżki mąki i 1 łyżkę kakao, mniej więcej pół łyżeczki proszku
do pieczenia i szczyptę soli. Wszystko dokładnie wymieszaj, włóż na 3
minuty do mikrofali.
I ciesz się ciastkiem.

Smacznego, życzy Kuba Figiel
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