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INNA SZKOŁA
W naszej szkole, jak w każdej, od 1 września jest obowiązek noszenia maseczek. Tylko
na lekcjach możemy je zdjąć.
Zaczęła się więc nowa szkolna moda - maseczkowa.

MASECZKOWA MODA
Czasami na twarzach uczniów, głównie chłopców (na
ich maseczkach) znajdują się różne postacie oraz
wzory z ﬁlmów i bajek np. Superman, Batman,
Spongebob. To nie znaczy, że dziewczyny nie mają
swoich kolorowych, ciekawych i dziwnych masek.
To nowy styl w modzie.
Plusy maseczek:
1. Maseczki są kolorowe i nawet gdybyśmy mieli zły
humor, maseczka go szybko zlikwiduje.
2. Kiedy po wczesnej pobudce nasza twarz nas się
nie słucha i wyglądamy jak potwory, maseczka
zawsze wkroczy do akcji.
Maja, Kacper, Maciek

Mając ograniczone możliwości poruszania się po szkole, zachęcam do zabawy
niewymagającej dużo przestrzeni. Moja klasa już w nią gra na przerwach. Dzięki temu
czas płynie szybko i nie mamy głupich pomysłów.

KENDAMA
Kendama to drewniana, prosto zbudowana, japońska zabawka w kształcie młotka z miseczkami i kolcem oraz
piłką połączoną z trzonkiem sznurkiem. Posiada również mniejszą miseczkę na dole trzonka.
Ta gra polega na odbijaniu piłki od części i odwrotnie. Poszczególne części nazywają się tak: ken (trzonek),
miseczki (cup'y), kolec (spike), piłka (tama).

Można wykonywać na tej zabawce wiele tricków i kombinacji. Możliwości
kendamy są nieskończone. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Kendama
bardzo wciąga. Gdy zrobimy jeden trick, chcemy go zrobić ponownie. Co
najważniejsze, ta japońska zabawka szybko się nie nudzi. Organizowane
są również różne zawody kendamy. Są różne konkurencje, min.: szybka
drabinka, rywalizacja jeden na jednego, dowolny styl i Mistrzostwa
Świata Kendamy. Każda konkurencja różni się zasadami i sposobem
oceniania sędziów.
Oceniam zabawkę bardzo pozytywnie z powodu prostoty wykonania gry,
tricków i nieograniczonych możliwości, o czym pisałem wcześniej.
Kacper Kuna
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Europejski Dzień Języków obchodzi 47 państw.
Oczywiście Polska też.
Ile to już lat? Dziewiętnaście.
Kiedy? Zawsze 26 września.
Język polski trzeci wśród najtrudniejszych języków
świata.

JĘZYKA POLSKA TRUDNA MOWA
Należymy do czołówki najtrudniejszych języków
świata. W Europie zajmujemy pierwsze miejsce, bo
przed nami jest chiński i arabski.
W pierwszej dziesiątce z Europy są też: Islandia na miejscu 6, Grecja, która ma miejsce 7, Albania 9 i Walia 10.
Oczywiście są różne rankingi, ale prawie we wszystkich wygrywamy, jeśli mowa o najtrudniejszym języku
Europy.
Dlaczego? Sami nie znosicie polskiej gramatyki i pytacie polonistów: "Po co mi ta wiedza?" Wyobraźcie sobie
obcokrajowców, którzy muszą poznać te wszystkie odmiany, rodzaje i jeszcze nasze szeleszczące głoski i
powiedzieć: "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie." Koszmar! I ta ortografia.
Martyna

Dlatego postanowiliśmy wprowadzić do naszej gazetki nowy cykl – mówię po polsku, czyli poprawnie.
Zacznijmy od sytuacji lekcji polskiego w naszej klasie…

NIEPOPRAWNY JĘZYKOWO...
Polonistka, tłumacząc czasowniki dokonane i niedokonane, pisała coś na tablicy, a my przepisywaliśmy
przykłady do zeszytów.
- Proszę panią, co tam pisze? – odezwał się kolega z ostatniej ławki (imię nazwisko znane redakcji).
- Podejdź i zobacz – odpowiedziała dziwnym tonem głosu nauczycielka.
- Przyszłem i dalej nie wiem – rzekł uczeń stojący przy tablicy.
- Nie rozumiesz? – głos pani nie był spokojny.
Po klasie przeszedł szmer.
- Oni też nie rozumią – stwierdził kolega, machnął ręką i wrócił do ławki.
- Kogo ja uczę – szept polonistki usłyszeli tylko uczniowie siedzący w pierwszych ławkach.
W tym momencie „Słownik poprawnej polszczyzny” zadrżał, cichutko wysunął się z półki i… z hukiem padł na
ławkę, w której siedział… niepoprawny uczeń.
Maja. Klara

Cztery błędy językowe!

NIEPOPRAWNIE ŹLE NIE PO POLSKU
proszę panią co tam pisze przyszłem rozumią -

PROSZĘ PANI (panią można prosić do tańca)
JEST NAPISANE (pisze ktoś)
PRZYSZEDŁEM (bo przyszedł)
ROZUMIEJĄ (uszy bolą, jak się coś takiego słyszy)
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JESIENNIE
Na polskim omawialiśmy jesienny wiersz Tadeusza Różewicza
"Bursztynowy ptaszek" i pomyśleliśmy, że przecież należy o tej porze
roku wspomnieć w gazetce. Poeci o jesieni pisali dużo wierszy, wesołych
i smutnych, bo podobno ta pora roku ma dobry, ale też zły wpływ na
ludzi. Po pięknych wiosennych i kolorowych letnich dniach ciepłych i
długich jest więcej chmur, deszczu, zimna i na dodatek wcześniej się
ściemnia.
Dla nas jesień jest piękna...

Jesień
ptaszek bursztynowy
przejrzysty
z gałązki na gałązkę
nosi kroplę złota.
T. Różewicz
Bursztynowy ptaszek

JESIEŃ
Jedna z 4 pór roku. Rozpoczyna się 22 września. W ciągu jesieni
maleje dzień. Występuje w niej dużo opadów deszczu. W świecie
przyrody jest to czas na zgromadzenie zapasów. Liście tracą swój
barwnik i spadają z drzew. Wieloletnie rośliny usychają. Na niebie
można obserwować jak bociany i inne ptaki, które nie lubią zimnego
klimatu odlatują do ciepłych krajów.
Karolina Szopińska

KOLORY JESIENI
Jesień jest ładną porą roku, bo
liście zmieniają kolor. Można
podziwiać piękne drzewa, które
przybierają różne barwy. Będąc
w parku, można znaleźć
kasztany. Kiedyś jak byłem
mały, często robiłem ludziki z
kasztanów, które połączyłem
zapałkami. Często w okresie
jesieni
zbierałem
liście
i
suszyłem je w domu.
Szymon Pawlik

Wypatrzyliśmy oczy za jaskółką
odlatującą.
Latem stało po drogach tak
upalne tak upalne gorąco ,
od księżyca nad dachem było
aż do głębi serca srebrzyście!...
Teraz serce rozsypane po dro‐
gach leży jak liście ...jak liście...
K. Iłłakowiczówna
Jesień

DARY JESIENI
Sezon na grzyby wciąż trwa.
Zbierać je lubią dzieci i dorośli.
Chyba
najwięcej
jest
podgrzybków, które można
suszyć, mrozić i zamknąć
szczelnie w słoiku.
Często liście płatają nam ﬁgle,
udając grzyby. Ale i tak lubimy
chodzić po lesie i cieszymy się,
gdy wracamy z pełnym koszem.
Maja Irla, Martyna Szczerba

my i

kasztany

JESIENNE
CIEKAWOSTKI
Liście zmieniają kolor,
ponieważ nie mają dostępu do
słońca.
Ptaki odlatują do ciepłych
krajów, gdyż w okresie zimy
nie miałyby możliwości
zdobycia pożywienia.
Drzewa zrzucają liście, by nie
tracić wody.
Szymon Pawlik
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JESIENNIE
Jesienią wiele ptaków opuszcza Polskę i leci na wakacje do ciepłych krajów. Są wśród
nich: bocian,wilga, jaskółka, słowik, kukułka, skowronek, czapla, czajka, żuraw,
dudek i gołąb grzywacz.
Kilka ciekawostek o tych, które najczęściej spotykamy.

słowik
skowronek

BOCIAN

SŁOWIK

SKOWRONEK

Bociany uciekają od nas, miedzy
innymi z braku pożywienia.
Dlaczego w takim razie nie
zostaną w Afryce?
W czasie letnim na tamtym terenie
panują duże susze, więc muszą
wykazać się wytrwałością.
Klara Pazera

Ptaki
te
są
najlepszymi
śpiewakami, śpiewają donośnie w
dużej skali tonów. Wszystkie
gatunki słowików, które występują
w Polsce, odlatują na zimę.
Słowiki na tereny Polski przylatują
w kwietniu, maju, a odlatują do
Afryki w sierpniu wrześniu.
Patrycja Kondas

Skowronki zimują nad Morzem
Śródziemnym, chociaż nie lubią się
kąpać.
Odlatują dużymi grupami, od
września do listopada, zależy od
temperatury w Polsce. Wrócą
wczesną wiosną i znów będą
pięknie śpiewać od świtu.
Maja i Klara

kukułka

jaskółka

KUKUŁKA

JASKÓŁKA

GOŁĄB GRZYWACZ

Kukułki uciekają od nas, bo nie
chce im się szukać jedzenia.
Latem wszędzie miały pełno robali
i gryzoni.
Często odlatują same, gdyż nie
lubią krakania innych ptaków.
Zuzia Malicka

Myślę, że jaskółki są mądrzejsze
od nas. Gdy tylko odlecą,
pozbywamy się ich gniazd, myśląc,
że już nie wrócą. To się akurat
sprawdza, bo nie mają do czego.
Ale my jesteśmy okrutni!
Maja Irla

Odlatuje na zimę.Wraca od końca
lutego do początku kwietnia.
Czasem, szczególnie podczas
przelotów, tworzy duże stada.
Gołąb ten wzlatuje z głośnym
trzepotem
skrzydeł
przypominającym klaskanie.
Oliwia Władysiuk
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FORTNITE
recenzja
ŚWIAT FORTNITE
Fortnite to gra wieloosobowa stworzona przez Epic Games we wrześniu 2017 roku.
Działa na platformach pc,playstation4,xbox one, Nintendo switch.
Łączna ilość osób grających do teraz to ok.350 milionów.
W jednej grze jest100 graczy, którzy uczestniczą w rozgrywce w trybach: pary, solo,
oddziały, arena itp..
W Fortitne gracze walczą z użyciem broni, np. strzelby ładowanej.
Gra jest od 12 lat, chociaż zdarzają się młodsi i starsi gracze.

Nasze reakcje:
Reakcja Szymona:
Gra jest animowana. Dobrze się mi w nią gra.
Serdecznie polecam.
Reakcja Kacpra:
Moim zdaniem gra jest bardzo fajna. Ładne postacie.
Reakcja Filipa:
Dla mnie ta gra jest super. Ma ładną grafikę.

Ciekawostki:
Wiecie, że 62,7% zawodników Fortnite z (odrzuceniem osób poniżej 18 roku życia ) jest w wieku od 1824 lat, według jednej z analiz.
W pucharze #free fortnite można było zdobyć postać za samo zagranie w turnieju.
W październiku 2018 roku Fortnite była oglądana przez 67,7mln.godzin na Twichu oraz 42,4mln. godzin
na youtube.
Takie same dwie analizy wykazały, że 72,4%graczy to mężczyźni.
Ponad 70%graczy wydaje 85$ w sklepie Fortnite na postacie itp.ok.340zł.
Producent Fortnite miał zysk w 2018 roku w wysokości 3 miliardów $, czyli w przeliczeniu na polskie
złotówki -12 miliardów zł.
Gra jest bardzo lubiana przez początkujących graczy nazywanych jako nooby oraz bardzo dobrych
graczy nazywanych jako prosy.
Każdy gracz odczuwa niesamowite emocje, kiedy go zabiją bądź gdy wygra.
Każdy gracz jest dobry, kiedy zbuduje pierwszą ścianę.
Każdy gracz, który się nie zabije z swojej budowli do nieba jest bardzo dobry.
Zachęcamy do pobierania i zagrania w tę animowaną grę.
Szymon Pawlik, Filip Migocki, Kacper Kowalski

