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DZIEŃ TATY

Jak spędzałeś czas ze swoim
tatą?
Najwięcej czasu spędzaliśmy na
zabawach.
Za co najbardziej kochałeś tatę?
Mojego tatę najbardziej kochałem
za to, że poświęcał mi dużo
swojego wolnego czasu.
Jakie były wasze wspólne
pasje?
Naszymi wspólnymi pasjami były
gry i samochody.
W czym twój tata był najlepszy?
Mój tata był najlepszy w graniu w
szachy.

W jaki sposób twój tata pomagał
ci odkrywać świat?
Mój tata pomagał mi odkrywać
świat jeżdżąc ze mną na
wycieczki. 
Czy twój tata poświęcał ci dużo
czasu?
Mój tata poświęcał mi każdą swoją
wolną chwilę, ale nie było ich dużo.
Jakich błędów, według ciebie,
nie powinien popełniać dobry
ojciec?
Według mnie dobry ojciec nie
powinien dawać złych przykładów
swojemu dziecku.
Jak według ciebie powinien
zachowywać się dobry ojciec?
Dobry ojciec powinien być
wyrozumiałym, mieć dla swojego
dziecka dużo czasu i być
przykładem.
Czy według ciebie twój tata był
tatą na medal?
Tak, według mnie mój tata był tatą
na medal.
Z kim byłeś bardziej zżyty, z tatą
czy z mamą?
Nie mogę odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ obojga
kochałem tak samo i również
byłem z nimi mocno zżyty.

Jak się czułeś, gdy się
przeprowadzałeś i wiedziałeś, że
kontakt ze swoimi rodzicami
będziesz miał ograniczony?
Byłem trochę smutny, ale też
podekscytowany, ponieważ miałem
zamieszkać z moją przyszłą żoną.
Jeżeli miałbyś ocenić swojego
tatę, to ile punktów byś mu
przyznał od 1 do 10 i dlaczego?
Mojemu tacie przyznałbym 10
punktów, ponieważ wychował
mnie, dbał o mnie, grał ze mną w
gry i dalej chce mi pomagać, choć
nie jestem już dzieckiem.
Jak myślisz, jesteś tatą godnym
podziwu?
Myślę, że jestem tatą godnym
podziwu, ponieważ dbam o swoją
córkę najlepiej jak potrafię,
pomagam jej w życiu codziennym,
dbam o to, aby nic jej nie
brakowało i poświęcam jej tyle
czasu, ile mogę, aby była
szczęśliwa.

rozmawiała: 
córka - Zuzia Zębala

TATA Marcin

Ze swoim tatą Marcinem rozmawia Zuzia Zębala

JESTEM TATĄ GODNYM PODZIWU

Z okazji Dnia Taty wszystkim TATUSIOM życzymy, by ich dzieci były cudowne,
mądre i bardzo grzeczne. By byli dumni ze swoich córek i synów.

Redakcja

córka Zuzia
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WATTPAD

W ŚWIECIE WATTPADA
Jest wiele ciekawych programów, w których ogrom
ludzi z całego świata chwali się swoją oryginalną
twórczością. 

Ja osobiście polecam wszystkim Wattpada. 
Aplikacja ta cieszy się dużą popularnością, zarówno
wśród dorosłych jak i młodzieży. Obecnie korzysta z
niej około stu milionów ludzi z całego świata. 

Korzystanie z Wattpada jest darmowe, chyba, że
zamierzamy kupić wersję premium. Umożliwia ona
czytanie książek bez reklam, większą dostępność
dzieł offline oraz więcej motywów kolorystycznych.
Może są jakieś inne funkcje, o których nie wiem,
jednakże nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, gdyż
sama takowej wersji nie posiadałam. Jest to
przydatna opcja dla ludzi potrzebujących łatwiejszego
dostępu do książek poza domem oraz chęci
szybszego czytania, choć moim zdaniem dobrze
napisane dzieło zasługuje na poświęcenie każdej
minuty, która wyszłaby na stracone.

Co można znaleźć na Wattpadzie?
Jest tam wiele różnego rodzaju książek dotyczących
przeróżnych rzeczy. Możemy tam znaleźć, m.in.
poradniki jak napisać dobrą serię, fan fiction (dzieła
literacki, które zostały nieoficjalnie napisane przez
fanów jakiegoś utworu), zbiory cytatów, teksty
piosenek i wiele więcej.
Jeżeli jednak chcemy pisać, a nie czytać, należy
zapoznać się z regulaminem. Aby wyróżnić się
spośród wielu pisarzy, trzeba wykazać się
oryginalnością zarówno w tworzeniu okładki jak i w
trakcie pisania treści. 
Jest wiele książek, jednak zawsze jest szansa na
zdobycie popularności swoją lekturą.

A co jeżeli chodzi o prawa autorskie?
Te można samodzielnie ustawić, posługując się przy
tym funkcją, która jest dostępna podczas dodawania
naszej pracy. Każdy z użytkowników ma wgląd na
prawa autorskie innych książek. Nie należy tego
bagatelizować, ponieważ za złamanie owych praw
można zostać ukaranym.
Co do samej aplikacji, korzystać z niej mogą osoby w
każdym przedziale wiekowym, ponieważ w
regulaminie nie ma żadnego minimalnego wieku.

Martyna  Szczerba
Kacper i
Szymon

Kacper i
Szymon
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KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
konkurs

Marek Boryń z klasy 7 c - III miejsce w konkursie literackim
"Kosmiczna przygoda z Będzinem w tle",

którego organizatorem była nasza redakcja

ELEKTRYCERZ NA CYBERKONIU
Wydarzyło się to wczesną wiosną 2171 r.
Jak zwykle obudziłem się rano, umyłem zęby, ubrałem się i zjadłem śniadanie. Dzień zapowiadał się
zwyczajnie. Wyszedłem na balkon i zacząłem rozmyślać o współczesnym świecie: o wielkich budynkach z
ogrodami na najwyższych piętrach i o ludziach, zabieganych i zamyślonych, którzy na cuda współczesnego
świata, które zachwycałyby ludzi żyjących 150 lat temu, najzwyczajniej w świecie już nie zwracają uwagi. 
Moje rozmyślania przerwali mi dopiero rodzice:
- Aleks, czy ty nie masz dzisiaj przypadkiem lekcji od 9.00? - zapytała mnie mama.
- Faktycznie, zapomniałem o lekcjach! - odpowiedziałem nieco przestraszony.- 
Jest już 8.40, więc jeżeli chcesz zdążyć, to lepiej się pospiesz - poradził mi tata.

Więc pożegnałem się z rodzicami, założyłem moją bluzę, wyszedłem z mieszkania i
pojechałem na swojej Aero desce (unoszącej się nad ziemią deskorolce) do szkoły. Minąłem
Pałac Mieroszewskich i o 8.54 dotarłem do szkoły znajdującej się naprzeciwko zamku.
Wszedłem do szkoły i udałem się do swojej klasy. Lekcje tego dnia mijały normalnie,
nauczyciel zabierał nas w wirtualną podróż i opowiadał o wielu ciekawych miejscach, na
Ziemi i w kosmosie. Pod koniec lekcji nasza nauczycielka, pani Michalina, ogłosiła konkurs
na zbudowanie i zaprogramowanie własnego robota.
- Ej, Aleks, ty jesteś dobry w programowaniu a ja w budowaniu, może zbudujmy tego robota
razem - niemalże od razu zapytał mnie Antek.
- Jasne, a gdzie się spotykamy? - zapytałem kolegi.
- Możemy u mnie w domu. 
- Dobra, w porządku - zgodziłem się.
Jeszcze tego samego dnia spotkaliśmy się u Antka w domu.

- To jakiego robota budujemy? - zapytał mnie.
- Mam pewien pomysł, szkoła jest naprzeciwko zamku, może zbudujmy jakiegoś rycerza na koniu –
zaproponowałem.
- Jesteś genialny! – odrzekł. - Zacznijmy więc budować!
Zajęło nam to miesiąc, ale ostatecznie udało się i na nogi stanął nasz własny robot. Nie tylko dostaliśmy za
niego po dwie szóstki, ale także został on wystawiony przed zamkiem jako ,,Elektrycerz na Cyberkoniu,
robotyczny obrońca zamku w Będzinie”.
Jeszcze nigdy nie czułem się tak dumny. 

Marek Boryń, 7 c

Kacper i
Szymon
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KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
konkurs

Start miał być o godzinie 8.20. 
Oczywiście Bartek i przyjaciele mieli zamiar polecieć, więc tuż przed
startem, dzięki znajomości technologii Tomka, który otworzył drzwi,
wsiedli do sterowni promu…i zupełnie przez przypadek wcisnęli przycisk
START. 
Prom zaczął lecieć po wyznaczonej trasie na Marsa. Wszyscy stanęli jak
wryci, ale Ala ich uspokoiła, że jakoś sobie poradzą. 
W drodze na Marsa zobaczyli lecący w ich stronę obcy statek i naprawdę
zaczęli się bać. Nie wiedzieli, kto mógł być na pokładzie.
- Teraz mamy za swoje - powiedział Bartek.
- Niepotrzebnie tu wchodziliśmy - dodała Ala.
- Spokojnie, jakoś sobie poradzimy - uspokoił Tomek.

Nagle prom stanął, drzwi do ładowni otworzyły się, a na pokład weszły
dziwne istoty pozaziemskie. To byli kosmici! Na szczęście przyjaźnie
nastawieni.

Wszyscy zadawali sobie wzajemnie mnóstwo pytań, a nawet zagrali w cybergaja. 
Czas płynął tak szybko, że trójka przyjaciół zaczęła myśleć o powrocie do domu. Przybysze pomogli im
bezpiecznie wrócić. 

Nagle troje przyjaciół stało się głównym obiektem zainteresowania wszystkich mieszkańców Będzina i nie tylko.
I tak Bartek, Tomek i Ala zapisali się w historii astronomii.

Miłosz Andrzejewski, 6 d

BARTEK I KOSMICI
Jest rok 2169. Gdzieś w Będzinie żyje sobie Bartek, Ala i Tomek. 
Bartek interesuje się kosmosem, a w Będzinie wybudowano nowe lądowisko dla promów kosmicznych. 
Jutro miało być uroczyste otwarcie, więc Bartek poszedł spotkać się z przyjaciółmi, aby razem obmyślić plan,
jak na nie wejść, bo miała to być impreza bez dzieci. 

Następnego dnia, z samego rana, pojechali aeromobilem pod zamek w Będzinie, aby niepostrzeżenie wejść na
otwarcie nowego lądowiska. Było tam już mnóstwo ludzi i aeromobili, a na lądowisku on – wspaniały i
zapierający dech w piersi prom kosmiczny, który miał polecieć na Marsa.

Miłosz Andrzejewski z klasy 6 d - wyróżnienie w konkursie literackim
"Kosmiczna przygoda z Będzinem w tle",

którego organizatorem była nasza redakcja

Kacper i
Szymon
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
czerwiec

DZIEŃ KACZORA DONALDA
Kaczor Donald to postać z bajek Disneya. 
Jest przyjacielem Myszki Miki. Razem z nim i innymi
bohaterami przeżywa różne, niesamowite i
ekscytujące przygody.  
Pomimo że ma swoje lata, nadal jest znany i
uwielbiany przez dzieci. 
Pierwszy raz na ekranach pojawił się 9 czerwca w
1934 roku w filmie "The Wise Little Hen" ("Mądra
Kurka").  
Zawsze jest ubrany w: marynarską koszulę,
czapeczkę i muszkę. Bardzo lubi śmiać się i pomagać
innym. Mówi z lekką chrypką. Swoim charakterem
potrafi wywołać uśmiech na twarzy, nawet u
dorosłych.

Maciek i Kacper

DZIEŃ KOTA GARFIELDA
Garfield to leniwy kot (jak każdy), lecz inny niż
wszystkie, bo umie mówić. Jednak rozumieją go tylko
zwierzęta. 
Nienawidzi spacerów. Woli leżeć w fotelu i oglądać
telewizję. Jak to kot.
Jego ulubionym przysmakiem jest lazania, ale lubi też
pizzę i to w dużych ilościach.
Jest rudym bohaterem filmów, w których odgrywa
główną rolę. Zawsze ma wiele ciekawych przygód.
Gdy jego pan chciał lecieć do Londynu bez swoich
pupili, Garfield wpadł na pomysł i razem z psem Odie
schowali się do torby podróżnej. W trakcie tej wyprawy
spotkał niemalże identycznego kota - Prince'a.
Pierwszy serial o Garlieldzie powstał w 1988 roku.
Miał on dwadzieścia jeden odcinków. 

Szymon i Martyna
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