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Dzień Dobrych Uczynków

„Nikt z nas nie jest samotna ̨ wyspa ̨, nikt nie chce sie ̨ tak czuc ́ [...]
W naszym otoczeniu sa ̨ inni ludzie, ale takz ̇e zwierze ̨ta, a przede
wszystkim s ́rodowisko naturalne , z kto ́rego korzystaja ̨ wszyscy”. 

Tymi słowami Fundacja Ekologiczna ARKA zache ̨ca do obchodo ́w Dnia Dobrych
Uczynko ́w, kto ́ry symbolicznie s ́wie ̨towany jest 19 maja.

Dodatkowe informacje znalez ́c ́ moz ̇na na stronie 
http://fundacjaarka.pl/dzien-dobrych-uczynkow.

A pomysło ́w na działania proekologiczne czy społeczne z pewnos ́cia ̨ nie zabraknie.
Relacje z akcji zespołowych i indywidualnych realizowanych w cia ̨gu najbliz ̇szych dni

prosimy zamieszczac ́ na wirtualnej tablicy ogłoszen ́ SU:
Dzień Dobrych Uczynków - Wakelet

.
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https://wakelet.com/wake/cRjwna2Rpb4yeK-3QWPmq
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Czy nowa wersja gry jest równie ciekawa jak jej
poprzedniczka? Co nowego zostało dodane?
Zapraszam na recenzję oraz małe porównanie obu
wersji. 
Pierwszą rzeczą będzie fabuła, na której opiera się
gra. Przyjeżdżamy na zawody wyścigowe do Europy
Środkowej, dokładniej na granicę Włoch i Francji.
Mamy swojego mentora, który wszystko tłumaczy. Jak
zawsze zdobywamy opaski świadczące 
o naszym poziomie zaawansowania. Osobiście
uważam, że wcześniej były one zdobywane w lepszy,
bardziej tradycyjny sposób. Mianowicie 
po ukończeniu wszystkim wyścigów danego koloru
zdobywaliśmy kolejne odznaczenie. Teraz musimy
zdobywać punkty i nigdy nie wiadomo, kiedy
dostaniemy następną opaskę. Dodatkowo 
w poprzedniej wersji gry, aby zdobyć opaskę, trzeba
było pokonać mistrza danego poziomu. Niestety, teraz
tego zabrakło i uważam, że jest to duży minus. W obu
wersjach mamy możliwość poszukiwania
samochodów. Szukanie zaginionych aut zwanych
potocznie „wozami” odbywa się błyskawicznie. Grając
w grę już na samym początku, miałam możliwość
znalezienia ich, czego nie było w poprzedniej wersji.
Sama fabuła jest dość szybka i dynamiczna, przez co
na koniec gry mało się dzieje i pozostają same
wyścigi. Dlatego na początku rozgrywka jest ciekawa,
aczkolwiek po wielu godzinach staje się ona nużąca. 
Teraz przeanalizuję styl jazdy i wyścigów.
Zdecydowanie Forza Horizon 2 daje dużo większe
możliwości, jeżeli chodzi o swobodną jazdę niż jej
poprzednia wersja. Przede wszystkim umożliwia to
otwarta przestrzeń. Nie ograniczają nas już żadne
barierki i możemy swobodnie jeździć po polach,
lasach czy też skracać sobie drogę do celu. Sama
jazda po takich terenach oraz ulicach jest bardzo
przyjemna. Niestety, o wyścigach nie mogę
powiedzieć tyle dobrego. 
Zacznijmy od początku – czyli od rejestracji do
wyścigu. Kiedyś trzeba było podjechać do budki
rejestracyjnej i zapisać się. W nowszej grze natomiast
podjeżdżamy do danego miejsca zaznaczonego
słupkiem i dołączamy do wyścigu. Podczas ścigania
się trzeba przejeżdżać przez pionowe linie, ponieważ
tor wyścigowy nie jest ogrodzony.  Uważam, że obie
te rzeczy zepsuły klimat gry. Grafika to kolejny aspekt,
który chciałabym poruszyć. Zdecydowanie znacznie
poprawiła się na obu konsolach od czasu wydania
Forzy Horizon.

 Nic dziwnego, gra jest nowsza, więc nie powinniśmy
się dziwić. Wspaniale odwzorowana Europa, a
dokładniej granica Francji i Włoch. To samo z resztą
możemy powiedzieć o poprzedniej wersji gry – stan
Colorado był pokazany wspaniale. W Forzie Horizon 2
jak i w Forzie Horizon zadbano przede wszystkim 
o nastrój panujący w danym miejscu. Osobiście pod
aspektem wizualnym nie mam wydawnictwu nic do
zarzucenia. Jeżeli chodzi o mapę również jest
wykonana bardzo dobrze. 
Ostatnią rzeczą, jaką poruszę, będą sprawy
techniczne gry. Zmieniło się min. menu – moim
zdaniem na lepsze. Mamy zdecydowanie więcej opcji
np. zmiana samochodu bez konieczności jazdy do
stacji Horizon, wycieczki online oraz wiele nowych
ustawień. Możliwość ułatwiania sobie gry poprzez
zbieranie punków za umiejętności – które później
można wymienić na dodatkowe cechy. Dodano wiele
samochodów, doszło również więcej opcji modyfikacji
wizualnych aut. Kupno samochodów nie odbywa się
tak jak w poprzedniej wersji gry przez ich markę a
poprzez ich ligę. 
Moim zdaniem Forza Horizon 2 jest ciekawą grą,
jednakże po dłuższej rozgrywce zaczyna być nużąca.
Z jednej strony nowoczesne aspekty zepsuły lekko
klimat, który panował w Forzie Horizon. Z drugiej były
ciekawą inicjatywą. W grze zawiało nowością.
Osobiście, jakbym miała wybierać między starym,
znanym klimatem Forzy Horizon a nowoczesnymi
elementami, wybrałabym stary dobry klimat. Mimo
wszystko często do niej wracam z chęcią miłego
spędzania czasu z kontrolerem w ręce. 

Marta

.

Forza Horizon 2 
to gra komputerowa wydana 30 września 2014 r. dostępna na konsolę Xbox 360 oraz Xbox One, która ma
charakter wyścigowy urozmaicony fabułą. Jest kontynuacją Forzy Horizon.

https://www.gram.pl/
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Psy vs koty

.

Pies to najlepszy przyjaciel
człowieka. Dlaczego? Są one
empatyczne i ekspresyjne. Potrafią
okazywać swoje emocje przez
radosne szczekanie, merdanie
ogonem i lizanie po twarzy.
Zawsze miło Cię powitają, kiedy
wrócisz do domu. Zmuszają nas
również do codziennego ruchu. Z
psem trzeba wychodzić na
spacery, czasem
porzucać piłkę, a czasem z nim
pobiegać. Ruch jest tak samo
ważny dla nich jak i dla człowieka. 
Psy od zarania dziejów towarzyszą
człowiekowi. Pomagały ludziom
w gospodarstwie, pilnując 
np. owiec,
polowaniu, a teraz nawet są
świetnymi policjantami,

pomagają przy chorych.Dają nam
dużo radości i śmiechu, nie
prosząc o wiele.
Pamiętajmy jednak, że koty to
również cudowni partnerzy.
Są bardziej skryte, co jest
wynikiem samotniczej natury. 
W porównaniu do psa, koty trudniej
eksponują swoje
emocje.Uwielbiają
pieszczoty i zabawę, ale tylko
wtedy, gdy mają na to ochotę. Koty
są raczej samotnikami, a w
domowej hierarchii stawiają siebie
najwyżej.
Owszem zdarza się, że Twój
przyjaciel posiedzi z Tobą na
kanapie lub pomruczy miło do
uszka, ale nigdy do końca nie
wiesz, czy to z miłości czy z głodu.
Koty są wspaniałymi terapeutami
dla osób starszych lub
dzieci. Potrafią wzbudzić radość, 
a dzięki mruczeniu nawet uspokoić.
Posiadam psa, chociaż moim
marzeniem jest mieć jeszcze kota.

 Niestety, moja mama jest
uczulona, więc moje marzenie
zostało oddalone w czasie. Na
szczęście znalazłam rozwiązanie.
Zaczęłam chodzić do
schroniska jako wolontariusz,  
gdzie pomagam przy moich
pupilach. Naprawdę jest to bardzo
miłe zajęcie, które daje mi
spełnienie.

Hania

.

W kwietniu biblioteka szkolna
zaprosiła wszystkich czytelników 
do kreatywnej zabawy.
Zadanie polegało na stworzeniu
poezji pisanej tytułami pozycji
książkowych. 
Wyróżnieni zostali:
Sergiusz Sobczyk, kl. 3d,
Przemysław Kowalski, kl. 6c,
Magdalena Adamska, kl. 7a,
Gabriel Smoczyk, kl. 4b,
Adrian Pastewski, kl. 8a.

Gratulujemy!

REDAKCJA WYDANIA: 
Kuba, Marta, Hania, SU, p. Ewa Wrzykowska

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska, Patrycja Burzyńska

niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

https://view.genial.ly/608fea6110ef430d9ba8c51c/presentation-
poezja-z-grzbietow-ksiazek

.
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