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    Najbardziej popularną grą w naszej szkole jest 
"Brawl Stars'' gra której chyba nie trzeba jakoś
specjalnie opisywać. Wcielamy się w jednego z 32
zadymiarzy i eliminujemy jak najwięcej wrogów. Gra
jest cały czas aktualizowana i są co chwile nowe
postacie, które możemy otrzymać po wylosowaniu ze
skrzynki.
    Drugie miejscu zajmuje klasyczny Minecraft.
Jesteśmy postacią poruszającą po kwadratowym
świecie pełnym drzew, zwierząt, wiedźm i wielu innych
stworzeń, możemy walczyć z potworami atakujących
nas o zmroku ,mamy możliwość przetrwania w stylu
największych mistrzów surwiwalu oraz mamy okazję
do eksplorowania pięknego świata a wraz z modami
graficznymi gra staje się coraz to lepsza. 
Następne miejsce należy do dobrze znanego
Robloxa. Roblox tak właściwie jest platformą gier
gdzie możemy wybierać gry od symulatora pizzeri do
klasycznej strzelanki. Fortnite - gra która zmieniła
świat gier online na zawsze a dokładniej to ta gra
dodała tryb Battle Royale w tą grę grają miliony
ludzi.Jednak nie tylko chłopcy na świecie żyją,
również i dziewczyny mają swoje gry.
Najpopularniejszą grą wśród dziewczyn są
nieśmiertelne Simsy. :)
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Gdzie pojechać na ferie 
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    Na ferie można pojechać w
tysiące miejsc. Jednak ja Wam
zaproponuję kilka moich
ulubionych.  Jednym z nich jest
nasza górka środulka lecz to nie
będzie zjeżdżanie na sankach. Co
roku na górce jest rozkładany
sztuczny śnieg na którym możemy
pojeździć na nartach. Drugą moją
ulubioną  opcją jest wyjazd do
Zakopanego, gdzie można
podziwiać  skocznię narciarską,
znajduje się tam papugarnia a w
niej   dużo kolorowych papug.

papugi

W Zakopanem warto też wejść na
Kasprowy Wierch, z którego
można podziwiać widok jakże
pięknego miasta.  Atrakcją są
również termy w Bukowinie
Tatrzańskiej no i oczywiście targ
pod Gubałówką, gdzie możemy
kupić pyszne oscypki.
Nie możemy zapomnieć, że
również nasze miasto oferuje
różne atrakcje na ferie, można o
nich poczytać na stronie
Internetowej UM. 
Mam na dzieje, że pomogłem w
wyborze. Życzę miłych ferii 
Olaf Rybkowski
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PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS ZABAW
NA ŚNIEGU I LODZIE!!!

WAŻNE NUMERY ALARMOWE: Bądź rozsądny!!!

Jeśli czujesz się
w jakiś sposób
zagrożony, proś
o pomoc osobę
dorosłą!!!

112 
997
998
984
985
981

Każdy tam
pomoże !!! kk kk
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