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Dwójeczka
Piosenki z czarującymi…
…wspomnieniami

Zapewne nie raz słyszeliście piosenkę w radiu i pomyśleliście sobie: Boże, jakie to
jest dobre! Te piosenki mają coś czarującego, coś co nas zachwyca, coś co powoduje,
że słuchamy ich dalej, a następnie zostają jeszcze z nami długo w głowie i je nucimy.
Niektóre z nich przywołują nasze wspomnienia, więc dzisiaj przedstawię Wam parę
piosenek zagranicznych artystów, które warto przesłuchać, bo pozostaną z wami na
dłużej.
1. Taylor Swift – Wildest Dreams (Taylor’s Version)
Co prawda, piosenka jest niewydana i nagrywana od nowa, aby nie wspierała
dawnego producenta, to kiedy pierwszy raz usłyszałem starą wersję, byłem
zachwycony. Nigdy nie słyszałem czegoś tak pięknego. Piosenka natychmiast
przywołała mi piękne wspomnienia i teraz słucham tej piosenki non-stop. Piękne
wokale, sceneria i do tego świetnie dobrany dźwięk szybko wpadną w ucho.

2. Britney Spears – Make Me… (feat. G-Eazy)
Jest to bardzo fajna piosenka. Są bardzo ładne wokale wraz z piękną muzyką. Utwór
ma świetny, letni vibe. Kiedy pierwszy raz tą piosenkę usłyszałem, wiedziałem, że
będę ją nucił przez długi czas. Teraz słucham jej regularnie, a nie tylko tej piosenki.
Polecam zapoznać się z całą karierą artystki, bo stworzyła naprawdę wiele światowych
hitów.

3. Lady Gaga - Applause
Słucham tej piosenki od około 7 miesięcy i nadal jest moją ulubioną. Piosenka
posiada wokal wraz z syntezatorami, które w połączeniu z muzyką użytą w piosence
brzmią bosko. Gdy zaczyna grać ostatni refren możecie poczuć się jak gwiazdy, jeśli
oczywiście zrozumiecie przesłanie piosenki. Jestem jej ogromnym fanem i polecam
zapoznać się z całą dyskografią tej wspaniałej piosenkarki!

4. Rihanna – Only Girl (In The World)
Był to wielki hit w 2010 roku, kiedy piosenkarka wydała swój popowo-taneczny album
„Loud”. Nazwa albumu świetnie pasuje do piosenki. Jest to głośny, taneczny, typowo
popowy utwór, którego przesłuchanie Wam polecam.

Mam nadzieję, że przesłuchacie te piosenki i się wam spodobają. Mam nadzieję, że też
Wam się spodobał artykuł. Ja już kończę i polecam Wam się zapoznać ze wszystkimi
piosenkami. Żegnam się z Wami, narka! 

- Jakub Dziewulski, kl. 6b



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 1 10/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Recenzje -

Dwójeczka

Pokémon GO 
Pokémon GO to gra na telefony i tablet. (Twórcą gry jest Niantic) Jest to gra RPG
(Role Play Game), czyli gra, w której wcielamy się w jakąś rolę. "Pokémon GO" jest
wzorowana na Anime (Japońskiej Kreskówce) "Pokémon". Gra zachęca graczy do
wychodzenia na dwór, ponieważ, aby złapać pokemony trzeba wyjść na dwór i
chodzić w różne miejsca, albo na spacery. W niektórych miejscach są "PokeStop",
czyli wieżyczki, przy których pojawiają się pokemony, jeśli nimi "zakręcimy, wypadną
nam jakieś rzeczy oraz Gift'y. PokeStop'ami są najczęściej zabytki, kapliczki, kościoły
bądź pomniki. Jest również "Gym", w którym od czasu do czasu pojawia się "Raid",
czyli Pokemon ,z którym możemy walczyć. Gdy wygramy walkę, możemy go złapać.
Ale jak każdy pokemon może nam uciec.
 Możemy zapraszać swoich przyjaciół, z którymi możemy wymieniać się pokemonami
(nazywa się to "Trade"), z których możemy trafić "Lucky Pokemon", można też
wysyłać sobie nawzajem Gift'y z miejsc, w których "zakręciliśmy" PokeStop'ami. W
grze jest również tryb "pvp" ("Player vs Player") ,w którym możemy walczyć swoimi
pokemonami z innymi ludźmi.  Gra jest super, aby spędzać czas na dworze, jeśli się
nudzimy. Pamiętać trzeba o ostrożności, gdy idziemy łapać pokemony, aby nie zrobić
sobie krzywdy! 

Polecam Serdecznie, Wiktoria Wiśniewska kl. 6b :)
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Gra, którą chciałbym polecić.

Minecraft to gra, którą chciałbym polecić. Oparta jest na budowaniu i tworzeniu
przedmiotów. Główną postacią jest Steve, korzystać można z blouk ziemi, blouk
kamienia oraz wielu innych rzeczy. Najciekawsze jest, że grę można skończyć i
wygrać, pokonując smoka. Można grać dalej, chociaż oficjalnie jest uważana za
skończoną. Są różne narzędzia np. złote, ale są tak słabe, że nie dorównują innym.
Szybciej się niszczą. Wspomniałem jeszcze o obsydianie, dzięki jemu można stworzyć
portal do Netheru. Nether jest bardzo głęboko pod ziemią, jest dużo lawy, nie ma
wody, głównie można tam spotkać pigliny i hogliny. Pigliny to stwory, które uwielbiają
złoto, głównie używają kuszy, można niektórych spotkać ze złotym mieczem. Można
też z nimi handlować złotem.
Żelażne narzędzia - większość osób ich używa, są większe, mocniejsze niż kamienne i
można nimi wykopać rudę diamentu.
Netheryt - najnowszy minerał w grze. Jego narzędzia wytwarza się z dwóch połączeń
dwóch narzędzi ze sztabami netherytu. 
Minecraft to świetna gra, która ćwiczy naszą kreatywność, ćwiczy mózg, ma świetną
grafikę.
Poznasz jeszcze wiele innych rzeczy, poznasz, grając sam lub sama. Zachęcam do
poznania tajniki tej gry. Naprawdę warto.

Piotr Ferenc, klasa 5b
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Trochę ciepła na jesienne wieczory… 
"Jeżycjada" to zbiór 22 tomów opowiadających o nastolatkach i ich
problemach. Co ciekawe, każda rodzina przyjaźni się innymi
bohaterami Jeżycjady, dlatego możemy powracać do naszych
ulubionych postaci.  Kolejne na co możemy zwrócić uwagę to
nietypowe nazwy książek, co jest charakterystyczne dla wszystkich
tomów. Akcja toczy się w czasie PRL-u i przedstawia różne, czasem
trudne sytuacje z życia licealistów. W książkach możemy poznać
zarówno nastoletnie jak i dorosłe lata bohaterów. Dla mnie
najlepszą jak na razie była część pt. „Kwiat Kalafiora”. Opowiada o
Gabrysi uczennicy liceum. Jej przygoda rozpoczyna się w
Sylwestra. Niestety to nie będzie jeden z najlepszych Sylwestrów,
albowiem mama Gabrysi trafi do szpitala z powodu pęknięcia
wrzodów żołądka. Gabriela będzie musiała sprostać nie tylko
codziennym zadaniom mamy, ale również kłopotom w szkole. Cała
Jeżycjada dostarczy nam na pewno sporo śmiechu, ale także
zwróci czasem naszą uwagę na rzeczy ważne, które nie zawsze
doceniamy w biegu codziennego życia.
Kinga Suchodolska z kl. 6b
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