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[ARTYKUŁ SPECJALNY] 

"Magiczne kotlety''

W związku z tym,
że jest to pierwsze
wydanie naszej
gazetki szkolnej
"Express
Społeczniaka" w
tym roku
szkolnym,
postanowiliśmy
napisać artykuł
specjalny. 

Chcielibyśmy
poruszyć temat
magicznych
kotletów, które
dziwnym trafem
wyglądają jak
CZEKOLADA!!!

Przypadek? Nie
sądzimy.
Widzieliśmy je
podczas naszego
ostatniego
spotkania na
gazetce w tamtym
roku szkolnym.  
Od razu jak
zobaczyliśmy ten
nadzwyczajny
widok,
postanowiliśmy
się zbliżyć,
przypatrzeć, a
potem spróbować.
Jakież było
zdziwienie, że to
jednak

była czekolada, 
lecz nasi eksperci
nie potwierdzają 
teorii, że to była
faktycznie
czekolada,
ponieważ "kotlet"
był tak smaczny,
że zjedliśmy go w
całości i nie
zdążyliśmy
sprawdzić
wszystkiego na
100%. Nasze
laboratorium ma
zbyt niski budżet,
aby zrobić
prześwietlenie, ale
stać nas na

szybkie
sprawdzenie
opakowania.
Zauważyliśmy
słowo cake... czyli
ciasto po
angielsku. Czyli to
może być również
ciasto. Pojawiło
się potwierdzenie, 
że to może być
kotlet, ponieważ
pojawił się
podobno zapach
kotleta. Czyżby to
było święte
jedzenie? A może
to jest z innego
wymiaru?

Nie mamy
dowodów na nic,
lecz jak uda nam
się bardziej
zbadać to
nadzwyczajne
jedzenie, to o
wszystkim
poinformujemy.

Wasi niezłomni
redaktorzy:
Alex Capparè
Mikołaj Wojdyła

Niezidentyfikowany obiekt...

Witamy po
wakacjach!

W tym roku 
kółko gazetki

szkolnej 
będzie 

odbywać się 
w środy 
na ósmej 
godzinie
lekcyjnej 

w sali nr 8.

Zapraszamy
wszystkich
chętnych!

Do zobaczenia!
Pixabay
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Społeczniaka

Co robić, 
gdy się nudzimy?

Fascynujemy się Among Us!

10 najlepszych ról 
w "Town of Us"

Jak się nudzę,
to robię te
rzeczy, które
najbardziej 
lubię robić, czyli
na przykład
rysować, bawić
się w różne
zabawy z
rodziną,
przyjaciółmi lub
ze
zwierzakami.
Chociaż to są
rzeczy, które ja
lubię robić, a ty
możesz lubić
inne rzeczy. Na
przykład
oglądanie
telewizji lub
granie w gry
planszowe lub
komputerowe.
Jeśli na
przykład nie
masz

ulubionych gier,
to teraz jakieś
zaproponuję.
Na przykład z
darmowych gier
komputerowych
lubię:
Taming.io,
MooMoo.io i
Diep.io. Z gier
planszowych
lubię: Dixit,
Uno, a mój brat
pewnie by
polecił grę
Mars, w którą
gra się z 3
godziny. Nawet
jak nie możecie
zagrać w gry
komputerowe
lub planszowe,
możecie z kimś
zagrać w taką
grę, w której
chodzi o to, że
wybierasz jakąś

rzecz, którą
widzisz i
mówisz drugiej
osobie, że już
wybrałeś.
Później ta
osoba musi
znaleźć tę
rzecz, a jak nie
umie jej
znaleźć, to
musi poprosić o
podpowiedź i ty
mu dajesz
podpowiedź, na
przykład jaki
ma kształt lub
kolor ta rzecz.
Jeśli ją
znajdzie, to
później ty
zgadujesz jaką
rzecz wybrała
druga osoba.

Lena Kukla

1. Janitor - po zabiciu może czyścić ciała.

2. Jester - musi podczas głosowania zostać
wyznaczony do wyrzucenia ze statku.

3. Time Lord - może cofać czas (wskrzesza
zmarłych).

4. Snitch - po zrobieniu wszystkich swoich tasków
widzi kto jest impostorem. (minusem tej postaci jest 
to, że impostor wtedy wie, kto jest snitchem)

5. Tiebreaker - gdy w głosowaniu jest remis, jego głos
przeważa.

6. Swooper - jest impostorem, ale może także stać
się niewidzialny

7. Sheriff - może niszczyć inne postacie, jeżeli
zniszczy impostora przeżyje, jeżeli kogoś innego, to
sam ginie.

8. Camouflager - impostor, który może wszystkie
kolory zamienić w szary.

9. Morphling - może zmienić wizerunek na wygląd
innego gracza

10. Swapper - zamienia głosy

Pamiętaj, ten ranking był subiektywny.
Bruno Stąporek i Karol Janowiak

:)

Nudaaaa......

Pixabay

Pixabay
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Społeczniaka
Serial, który polecam.

„FINAL SPACE”

Czy słowo "FAJNE" 
jest fajne?

„Final space” to
amerykański
serial
animowany,
serial ten ma na
razie 3 sezony.
Bohaterem
głównym serialu
jest postać o
imieniu Gary
Goodspeed –
złodziej, który
został
zatrzymany za
przebranie się
za pilota
jednego ze
statków
kosmicznych.
Jego wyrok to
było 3000 dni na
statku z dużą
ilością sztucznej
inteligencji i nie
mógł uciec
nigdzie,
ponieważ od
razu dostawał
od głównej
sztucznej
inteligencji, czyli
Hyu, zastrzyk,
który

jak nie wróci za
5 godzin na ten
statek, to jego
mózg zrobi
boom.
Bohaterami
drugoplanowymi
są Avocato,
Kevin i Ciastuś.
Avocato to taki
człekokot,
ponieważ jest
pół kotem pół
człowiekiem,
inaczej
nazywanym
przez Garego
Puszkiem.
Kevin to
sztuczna
inteligencja, jest
okrągły, żółty,
ale też ma duży
niebieski pasek
obok jego oka.
Ciastuś, inaczej
Mooncake, to
zielony glut,
który Gary
zauważył
podczas
oglądania filmu
- zobaczył

na projektorze
zieloną kropkę.
Najpierw myślał,
że to coś z
filmem, ale to
Ciastuś wleciał
wprost na
niego, a nazwa
jego wzięła się
od dżdżownicy,
którą dostał od
jego ojca, który
podarował mu
tę dżdżownicę i
nazwał ją
Ciastuś, bo
Gary bardzo
lubił ciastka z
czekoladą. 
Serial przy
oglądaniu
dostarczył mi
dużo śmiechu
jak i dużo
ekscytacji,
polecam go do
oglądania na
NETFLIX.

Mikołaj 
Szymański

Przeciętny
człowiek często
używa słowa
"fajne", jednak
lepiej używać
zamienników,
np. ciekawe,
interesujące,
fantastyczne,
świetne. Ale
dlaczego warto
to robić?
Wyobraźcie
sobie, że ktoś
mówi do Was
tak: "Fajny
masz plecak,
bo ma fajny
wzór i fajny

kolor." Przez to
słowo nie
wiemy, czy tej
osobie chodzi o
to, czy plecak
jest
interesujący,
ciekawy lub
ładny. U nas w
klasie przy
omawianiu
lektury powstały
2 związki
"Fajne" i "Anty
Fajne". Jedni
uważają, że to
słowo jest
odpowiednie do
opisania

czegoś, a
drudzy
uważają, że
można użyć
zamienników.
W następnej
gazetce
opiszemy losy
dwóch
związków.

Zosia Sieja
Weronika
Starzec

???

Polecam!

Pixabay

Pixabay
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Pszczoły – lato 
na bogato

Czy warto wchodzić 
w darmowe generatory

robuxòw itp.?

Jak wszyscy
dobrze wiecie,
w lato na
bogato pszczoły
zapylają rośliny.
Alergicy ciężko
to przeżywają,
bo mają
uczulenie na
pyłki, ale i tak
wiele osób, w
tym niektórzy
alergicy,
kochają
pszczoły.
Jednak zadajmy
sobie pytanie,

co one
właściwie robią i
dlaczego trzeba
je chronić?

1. Zapylają
rośliny i dzięki
temu rosną
owoce.

2. Pszczoły są
też przydatne w
gospodarce
człowieka.
Wiele gatunków
roślin
uprawnych

do wydania
plonu nasion lub
owoców
wymaga
zapylenia przez
owady.

3. Robią miód,
który później
jemy.

Nie można więc
zabijać i
szkodzić
pszczołom!

Zosia Sieja
Lena Kukla

Często w
Internecie są
generatory
walut w grze.
Najczęściej na
początku
wszystko jest
normalnie, aż
do momentu,
gdy trzeba
wysłać SMS‐a

na jakiś numer
telefonu o treści
WERYFIKACJA.
Kiedy wyśle się
tego SMS-a,
ściąga nam z
konta około 10
zł. To jest
usługa SMS
premium.
Ostatecznie

nie warto
wchodzić  na
takie strony, bo
zabiorą ci
oszczędności.

Filip Młynarczyk
i Mikołaj
Wojdyła
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Uwaga na płatne SMS!
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