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Tik-tok
TikTok jest to aplikacja, która podbija Internet. Tiktok, po
zaledwie trzech latach gromadzi miesięcznie ponad 600 milionów
użytkowników. W większości są to osoby młode , wśród których
aplikacja już teraz jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej
pobieranych na telefon. Połączenie stumilionowej społeczności
Musical.ly z 500 milionami użytkowników Tiktok w jednym
momencie stworzyło potężne środowisko z ogromnym
potencjałem marketingowym. 600 milionów – ta liczba mówi
sama za siebie. Co więcej, duży procent osób korzystających z
Tiktok stanowi młodzież – licealiści oraz dzieci ze szkół
podstawowych.
Ta aplikacja, jak żadna inna daje możliwość dotarcia do
„Pokolenia Z”, które nie wyobraża sobie życia bez elektroniki. Siłę
platformy dostrzegały liczne marki, bardzo chętnie podejmując
współpracę z Tiktokerami, z całego świata widząc w nich wielki
potencjał. Początki aplikacji są bardzo podobne do tych, które
obserwowaliśmy w przypadku Facebooka i Snapchata. Młodzież
daje świeżość platformie, napędzając ją tym samym do dalszego
rozwoju. Jedno jest pewne – sukces Tiktok stał się faktem i jest
on obecnie jedną z najpotężniejszych platform
społecznościowych.                      MP
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Zapraszamy 
do lektury!

Wakacyjny kierunek
Jest to kraj położony w Europie
Zachodniej. Francja graniczy z Monako,
Włochami, Andorą, Hiszpanią, Niemcami,
Belgią, Szwajcarią i
Luksemburgiem.Stolica Francji - Paryż
leży na północy kraju. Liczba ludności w
tym mieście wynosi ponad dwa miliony.
Miasto to posiada dwadzieścia dzielnic. W
Paryżu, czyli w mieście miłości znajduje
się wiele atrakcji. Jedną z nich jest Łuk
Triumfalny, bazylika Sacre-Coeur oraz
słynna Wieża Eiffla. Została wybudowana
w 1889 roku i mierzy 324 metry, jest
bowiem najwyższą budowlą w Paryżu.
Teraz jest najbardziej znanym symbolem
tego miasta.
Jak widać we Francji dzieje się bardzo
wiele oraz posiada wiele wspaniałych
miejsc do odwiedzenia.

Julia Koza

www.pixabay.com
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ROZMIAITOŚCI DZIENNIKARSKIE
(Dziennikarze WRÓBELKA przybliżają świat)

Adam Mickiewicz
Dnia 24 grudnia 1798 roku przyszedł na świat Adam
Bernard Mickiewicz, a 18 lutego 1799 roku przyjął
chrzest. Rodzicami małego Mickiewicza byli Barbara
Majewska oraz Mikołaj Mickiewicz. Jego ojciec był
adwokatem sądowym w Nowogródku, gdzie przyszły
poeta spędził dzieciństwo. Miał również braci:
Aleksandra i Franciszka.
W latach 1807-1815 uczęszczał do szkoły w swojej
rodzinnej miejscowości. Mickiewicz miał szczęśliwe
dzieciństwo, lecz 16 maja umarł jego ojciec. A
niedługo po tym przez Nowogródek przeszły wojska
Napoleona. Obydwa wydarzenia wywarły na nim
ogromne wrażenie.
W 1815 roku młody Mickiewicz wyjechał do Wilna
studiować na Carskim Uniwersytecie Wileńskim.
Trzeba było przyznać, że Adam Mickiewicz bardzo
dobrze i sumiennie się uczył. Niestety jego trudna
sytuacja finansowa po śmierci ojca przymusiła go do
wzięcia stypendium, które później gwarantowało
zatrudnienie w szkołach carskich. W 1819 roku
ukończył studia z stopniem magistra.
Końcem 1819 roku nasz wieszcz spotkał swoją wielką
młodzieńczą miłość, którą była Maryla
Wereszczakówna z Tuhanowicz. Niestety dziewczyna
była już zaręczona.
W latach 1819-1823 Mickiewicz nauczał w gimnazjum
w Kownie W szkole uczył historii, literatury i prawa.
Następnie wyjechał do Rosji, a w 1829 zaczął
podróżować po Europie. W 1832 roku Adam
Mickiewicz na stałe osiedlił się w Paryżu, gdzie ożenił
się z Celiną Szymanowską. Miał sześcioro dzieci –
córki Halinę i Marię oraz czterech synów.
Dnia 26 listopada 1855 roku zmarł w Stambule.
Pamiętajmy historię wiesza.

Ola Wojtas

John Flanagan
John Flanagan urodził się 22 maja 1944 roku w
Sydney. Od najmłodszych lat marzył o tym, by zostać
pisarzem. Pracował w agencji reklamowej, lecz nikt
nie był nim zbyt zainteresowany. Dopiero po tym, jak
napisał satyryczny wiersz opisujący paskudnego
kolegę, zwrócił uwagę swym talentem. Przez
kilkanaście lat zajmował się reklamami i
scenariuszami. Później zaś trafił do telewizji.
Teraz jest znany głównie jako autor „Zwiadowców” -
fantastycznej serii książek dla młodzieży. Początkowo
autor pisał ją swojemu synowi, lecz po czasie
przerodziło się w cykl w powieści. Do tej pory
powstało 14 książek. W 2004 roku została wydana po
polsku pierwsza część zatytułowana „Ruiny Gorlanu”.
Po czasie zaczął tworzyć kolejną serię powieści
„Drużyna”. W tej chwili napisane jest siedem ksiąg:
„Wyrzutki”, „Najeźdźcy”, „Pościg”, „Niewolnicy z
Socorro”, „Góry Skorpiona”, „Nieznany ląd”, „Kaldera”.
Obie serie powieści posiadają elementy fantastyki i
opisują drogę dojrzewania młodych ludzi, dlatego są
tak popularne szczególnie wśród młodzieży.
John Flanagan w 2008 roku wygrał Australian Book
Publishers Assoction’s of the Year dla dzieci
starszych i młodszych.

Oskar Nijak
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OKIEM RECENZENTA

Recenzja gry
komputerowej Stan

Stable
  Gra o nazwie Star Stable jest to gra o koniach, którą
pobiera się na swój komputer, wchodząc na główną
stronę producenta.
  W grze jest się dziewczyną, która ma własnego konia
i wykonuje zadania, bierze udział w wyścigach
konnych, zdobywa reputację, która odblokowuje nowe
zadania, poznawać nowych przyjaciół, z którymi
można pisać na czacie w grze oraz zdobywać nowy
wyższy poziom. Za darmo można  grać do piątego
poziomu. Później należy kupić Star Rider, aby można
było grać dalej.
  Na głównej stronie Star Stable, po założeniu konta,
można wpisywać kody promocyjne, po których
wpisaniu na pewien czas zostaje odblokowany dostęp
do Star Rider. Trzeba zaznaczyć, że kody na tę
aplikację są tylko dla nowych graczy. Kiedy jesteśmy
w posiadaniu Star Rider możemy mieć dostęp do
większej ilości miejsc na mapie.
  Gra jest co tydzień aktualizowana i są dodawane
nowe zadania. Ważne jest, aby pamiętać o
codziennej opiece nad koniem. Za wykonywane
zadania dostaje się monety, za które można kupić
nowe ubrania oraz wyposażenie dla konia.
  Gra jest przeznaczona dla osób w każdym wieku –
trafi w gusta dzieci i starszych.

Angelika Ulanecka

RECENZJA KSIĄŻKI
„TAJEMNICZY OGRÓD”

  Książkę pt. „Tajemniczy ogród” napisała Francess
Hodgson Burnet. Żyła w latach 1849-1924. Była
Angielką. Stworzyła około 40 powieści dla dzieci.
  Powieść ta jest zaliczana do klasyki literatury
dziecięcej. Porusza wzruszającą historię Mary
Lennox. Ta dziewczynka jest kapryśna, samolubna i
rozpieszczona. Rodzice wcale się nią nie interesują i
pozbawiają ją ich miłości. Gdy wybucha epidemia
cholery, jej rodzice umierają. Po ich śmierci trafia do
posiadłości jej wuja – Archibalda Cravena.
  Ten ponury dom kryje w sobie tajemnicę. Mary
poznaje tam chorowitego syna pana Cravena, Colina.
Zaprzyjaźnia się także z Dickiem Sowerby.
Dziewczynka odnajduje ogród, w którym zginęła żona
jej wuja. Dzięki temu miejscu Mary zmienia się w
pełną radości  i energii dziewczynkę. Colin zaczyna
wierzyć, że nie umrze i odzyska zdrowie.
  Książka ta jest powieścią o znaczeniu wielkiej
przyjaźni i miłości, którą odczuwa  i potrzebuje każde
dziecko. Na oczach tych dzieci dzieją się rzeczy
magiczne i niezwykłe. Ogród dodaje im nadziei, że
wszystko będzie dobrze.
  Według mnie „Tajemniczy ogród” jest przeznaczony
dla ludzi w każdym wieku. Czytając tę książkę można
oderwać się od rzeczywistości i wkroczyć do krainy
dziecięcych smutków i radości. Polecam ją każdemu ,
kto chce się oderwać od szarej codzienności.

Oliwia Biel

Z pasji do koni

Magia ogrodu

www.flikr.com

www.pixabay.com
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LITERACKIE PEREŁKI NASZYCH UCZNIÓW

STOPKA REDAKCYJNA
Autorzy wydania: Julia Koza, Szymon Korczyński, Amelia Piątek, Oliwia Biel, Gabriela Duda, Oskar Nijak,
Martyna Paciorek, Jakub Nowak Nowak, Kacper Krzyżanowski
Opiekun redakcji: Agnieszka Łazarek

,,Opowieść wigilijna”
 Były trzy dni przed wigilią. Ja z tatą oglądałem film o ekoodpadkach. Rozmawialiśmy o tym jakie prezenty
przyniesie nam na gwiazdkę ŚwiętyMikołaj. Miałem nadzieję, że nie przyniesie mi lakieru do włosów ha ha,ale
mamie by się przydał. Nagle przybiegł do mnie mój pies Rafik to naprawdę jest szczęśliwy jamnik, tata nie
wierzył skąd w nim tyle radości. Zadzwoniliśmy do piekarni po kajzerki na święta ,ale tam nie było nikogo. Więc
mama  zabrała się do pieczenia bułeczek. Wzięła mąkę,  jajka i inne składniki do ich upieczenia. Wszystko szło
zgodnie z planem, aż tu nagle piekarnik przestał działać, na szczęście tylko on. Wyszliśmy na pole i
zapukaliśmy do drzwi najbliższego domu. Wyszła z niego wrzeszcząca sąsiadka i krzyczała na nas czemu jej
przeszkadzamy w pieczeniu placka. Powiedzieliśmy, że zepsuł nam się piekarnik. A ona odpowiedziała:
- I co z tego?
Więc wróciliśmy do domu. Tam poczuliśmy śmierdzący zapach. To był palący się piekarnik z kajzerkami!
Widoczne jak byliśmy u sąsiadki piekarnik zaczął działać. To była awaria!  Zadzwoniliśmy po straż pożarną.
Niespodziewałem  się, że oni aż tak szybko przyjadą. Na dachu wozu strażackiego znajdowała się wielka
drabina. Wzięli gaśnicę i zaczęli gasić pożar, zrobili to po mistrzowsku. Daliśmy im za to piękną różową
orchidee. Oni zaś weszli do wozu i dali mi taką dziwną lunetę w kształcie stożka. Kupiliśmy nowy piekarnik i na
wigilię było wszystko gotowe. Nadszedł wreszcie ten dzień. Cała rodzina zasiadła do kolacji wigilijnej. Nie
mogłem się doczekać tych prezentów. Po wieczerzy  wszyscy poszliśmy śpiewać kolędy przy choince.  Jestem
naprawdę niecierpliwy! A pod choinką zobaczyliśmy  masę prezentów. Jak to mogło się wydarzyć przecież
wszyscy byliśmy w domu ! Były prezenty dla nas wszystkich. Odpakowałem swój i było w nim  auto na pilota i
zestaw klocków lego. Byłem bardzo szczęśliwy. Według mnie to były najlepsze prezenty jakie dostałem w
życiu. Ach jak ja lubię święta. Czemu są tylko raz w roku? Jak dorosnę to zostanę prezydentem i ustanowię
tradycje, że święta będą co kwartał.

Kacper Krzyżanowski
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