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Cześć!

Skoro to czytasz,
to znasz język
polski. Prawda na
temat niego jest
jednak taka, że
poza Polską
niezbyt wiele osób
mówi w tym
języku. Dlatego
uczymy się tzw.
języków obcych.
Ten artykuł opisze
zalety i wady
niektórych z nich.
Jednocześnie
doradzi, którego

się uczyć, w
zależności od
Twojego celu.
Miłej lektury.

Jak już mówiłem,
poza Polską w
naszym ojczystym
języku zbytnio się
nie dogadamy. Za
najpopularniejszy
język ogólnie na
świecie uważa się
angielski. Uczymy
się go w naszej
szkole, więc chcąc

nie chcąc, w co
najmniej pewnym
stopniu go znamy.
Ale jest jeden
haczyk. My się
uczymy brytyjskiej
wersji tego języka,
ale kolonizatorksa
natura Wielkiej
Brytanii (ojczyzny
języka
angielskiego)
sprawiła, że wersji
tego języka jest
wiele. Mamy
angielski brytyjski,

amerykański,
australijski,
kanadyjski,
irlandzki i
nowozelandzki.
Każdy z nich różni
się fonetyką,
słownictwem, a
nawet gramatyką!
Na całe szczęście
większość osób
niemających
języka
angielskiego za
ojczysty, mówi we
względnie

podobny sposób.
Język ten jest
uznawany za
prosty, ale ucząc
się go, musimy
walczyć z 12
czasami, 5
trybami,
skomplikowanymi
przyimkami oraz
niezwykle
zagmatwaną
wymową. Banalny
więc ten język nie
jest. 

(cd. na str. 2.)
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Społeczniaka
Wciąż jednak warto się go uczyć,
jeśli chce się móc dogadać z jak
największą liczbą osób w choćby
najprostszy sposób.

Język, który już na samym
początku powstał jako mający być
ogólnoświatowym, to język
esperanto. Miał on być jednym z
najłatwiejszych języków na
świecie. Faktycznie, jego
gramatyka jest prostsza niż w wielu
innych językach, w tym w
angielskim. Rodzaje są podobne
jak w angielskim, proste tworzenie
przymiotników i przysłówków, tylko
trzy przypadki, trzy czasy i trzy
tryby. Jego wadą jest mała liczba
mówiących, do dwóch milionów.
Jeśli jednak zależy Ci na łatwej
nauce, nie zważając na liczbę
używających, ten język to dobry
pomysł.

W naszej szkole uczymy się
również niemieckiego. Mówi nim
128 milionów ludzi, głównie
mieszkańcy Niemiec, Austrii i
Szwajcarii. Cechuje go bardzo
logiczna gramatyka, wyłączając
rodzaje rzeczownika, 

Hej!

do których musimy po prostu się
zaaklimatyzować. Podobnie z
deklinacją, ale ona jest
nieco prostsza. Nie ma miejsca do
obaw, jest do rzetelnej pracy. Jeśli
planujesz zostać w naszej okolicy,
warto się go uczyć, przyda się w
Niemczech, a to tylko 80
kilometrów od nas. Niemcy w
końcu lepiej znają swój język, a nie
jakiś tam angielski.

Warto jeszcze wspomnieć o
używanych względnie niedaleko
nas językach romańskich. Główne
z nich to włoski, francuski i
hiszpański. Łatwiejsze od
niemieckiego, bliższe nam niż
angielski. Używane w południowo-
zachodniej Europie (w swoich
ojczyznach), ale hiszpańskim
posługują się także w Ameryce
Południowej i Meksyku, natomiast
francuskim w Afryce. Są one
relatywnie łatwe, gramatyka
prostsza niż w angielskim, czyli
brak zbędnych czasów i wyjątków.
Niestety, zostaje tryb łączący.
Nawet wymowa we francuskim jest
łatwiejsza, gdyż ma logiczniejsze
zasady. 

Jednak wciąż języki te są mniej
używane niż angielski. Jeśli jednak
kultura południowo-zachodniej
Europy, Ameryki Południowej i
Afryki jest Ci bliska, nauka
któregoś z tych języków (zależnie
od celu) jest opłacalna.

A co z innymi językami? Prawda
jest taka, że wiele z pozostałych
przydadzą się nam tylko w swoich
ojczyznach. Jeśli interesujesz się
jakimś krajem, warto byś nauczył
się języka panującego w nim.
Ciężko wybrać jeden najlepszy
język dla całej ludzkości. Niestety,
mała jest szansa, że esperanto
spełni swoją misję. Dlatego na
jednym, dwóch językach osobie
chętnej "zdobyć" cały świat nie
zaleca się zatrzymywać. W
każdym razie liczę, że artykuł w
dogodny sposób przedstawił,
którego z nich właśnie Ty
powinieneś się uczyć.

Krzysztof Kurzydło
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BABYMETAL

BABYMETAL to japoński zespół
trzech dziewczyn, a w nim są:
Suzuka Nakamoto (Su-metal) Moa
Kikuchi (Moametal) Yui Mizuno
(Yuimetal) do 19 października
2018 roku. Zespół powstał w 2010
roku i także w tym samym roku
dziewczyny pierwszy raz wystąpiły
na żywo w debiutanckim koncercie
Sakura Gakuin. 
Pierwszym ich teledyskiem jest
"Doki Doki morning" z listopada
2012, który na chwilę obecną ma
ponad 27 milionów odsłon na
YouTubie. Jednak to nie jest
największy rekord dziewczyn,
ponieważ na ten tytuł zasługuje
piosenka "Gimme Chocolate!!"
wydana 26 lutego 2014 roku, na
YouTubie już uzbierała 151
milionów wyświetleń. W ciągu kilku
lat działalności grupa zagrała na
największych festiwalach w Japonii
(Summer Sonic, Loud Park) i w
prestiżowej sali koncertowej
Budokan (dla ok. 20 tysięcy
widzów). 
Po tak dużych sukcesach musiało
coś hucznego się stać i jak się
domyślamy, stało się. Pod koniec
roku 2017 były koncerty w
Hiroszimie, jednak nie pojawiła się
na nim Yui z powodu jej choroby.
Suzuka i Moa chciały odwołać
koncert, jednak Yui prosiła, aby
tego nie robiły i zagrały bez niej.
Niestety, w 2018 oficjalnie
ogłoszono, że Yuimetal odeszła z
zespołu. 

Teraz coś o wokalistkach.

Suzuka Nakamoto (Su-metal) - to
dorosła kobieta urodzona 20
grudnia 1997 roku w Hiroszimie. 

Jest piosenkarką w BABYMETAL
oraz modelką. Ma trzy siostry,
jedną z nich jest Himeka
Nakamoto.

Yui Mizuno (Yuimetal) - urodziła
się 20 czerwca 1999 roku w
Kangawie. Ma 2 braci, jeden jest
od niej młodszy, a drugi starszy.
Była piosenkarką w BABYMETAL
oraz jest aktorką i modelką.
Powiedziała kiedyś, że mogłaby
jeść pomidory do końca świata.
Opuściła BABYMETAL w 2018
roku.

Moa Kikuchi (Moametal) -
przyszła na świat 4 lipca 1999 roku
w Aichi. Nie posiada rodzeństwa,
jest jedynaczką. Jest piosenkarką i
modelką oraz umie grać na gitarze.
Moa jest moją ulubioną wokalistką
w BABYMETAL.

Poznaj Babymetal!

Momoko Okazaki (Momometal) -
Momoko dołączyła do zespołu po
tym, jak Yui odeszła. Niezbyt
śpiewa na koncertach, bardziej
zajmuje się tańcem z Moą. Jest
ona najmłodsza z grupy, a
zarazem najwyższa, bo ma 162 cm
wzrostu i urodziła się 3 marca 2003
roku. Na koncertach czasami
zapomina choreografii i wtedy
wygląda zabawnie.

Moim zdaniem BABYMETAL to
najlepszy zespół j-popowy, bo
pokazuje, że Japonia to nie tylko
kraj ciągłej słodkości i japońskich
kreskówek. Kocham bardzo mocno
ten zespół.

Zosia Sieja
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Berneński 
pies pasterski
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Jak dostać psa?

:)

Berneńskie psy
pasterskie to
psy, które
kochają
człowieka,
niezależnie co
człowiek im
zrobi, to
zawsze skoczą
za nim w ogień.
Te psy gdy się
nudzą, potrafią
zrobić rzeczy
niewyobrażalne,
takie jak
przekopać
dziurę pod
płotem, a gdy
gdzieś
pojedziesz i nie

będzie Cię
więcej niż trzy
godziny, to
pogryzie Ci na
przykład młode
drzewo lub
rozgryzie
karton, który
zostawiłeś na
dworze.
Ja mam takiego
właśnie psa,
jest to suczka i
nazywa się
Luna. Od siebie
mogę
powiedzieć, że
gdy wczoraj
poszłam na
spacer,

to wzięłam
smycz dla kota,
bo nie chciało
mi się  brać jej
smyczy i po
kilku minutach
spaceru mnie
pociągnęła i
smycz się
zerwała. Luna
lubi biegać za
piłką, ale jest z
tej rasy, która
jest ciężka,
więc nie może
za dużo biegać,
bo ma słabe
stawy. 

Amelia Bocian

Najlepiej nie
prosić o niego
co 5 minut, tylko
raz na dzień.
Chociaż można
prosić co 5
sekund - do
zmęczenia.
Dobrym
sposobem jest
poproszenie
babci, dziadka,
cioci lub wujka.
Można

też przez cały
rok prosić o psa
na Święta albo
urodziny.
Ostatnim,
najbardziej
działającym
sposobem jest
przynieść do
domu
bezdomnego
psa, a rodzice
od razu się w
nim zakochają,

ale też warto
prosić albo jak
ja to zrobiłam,
pójść z
kochającą
zwierzęta mamą
do cioci, która
ma małe
szczeniaczki.

Halina
Trybulska

:)
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