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BABYMETAL
ONLY THE FOX GOD KNOWS

Babymetal - to koniec...(?)

W ostatnim
tygodniu bardzo
często pisałam o
zespole z Japonii
BABYMETAL,
jednak ten temat
już po prostu
dobiegł do końca. 
W tych artykułach
zamieszczałam
bardzo odległe
fakty, bo dopiero
teraz się o nich
dowiaduję, z
uwagi na to, że od
niedawna
zaczęłam się
fascynować tym
zespołem, jednak
lepiej żebym już
przeszła do
tematu. 
Skupmy się na

tytule artykułu
oraz co on może
oznaczać? Tytuł
oznacza "Tylko
Bóg lis wie" kiedy
powróci
BABYMETAL,
ponieważ w
sierpniu bieżącego
roku ogłosiły one,
że zostaną
zapieczętowane i
znikną po
zakończeniu  "10
BABYMETAL
LEGENDS" i nie
wrócą, dopóki
pieczęć nie
zostanie złamana.
10 października,
kiedy w Japonii
wybiła północ i
zaczął się nowy

dzień, dostaliśmy
ostatnie
pożegnanie w
postaci piosenki
"THE ONE –
STAIRWAY TO
LIVING LEGEND",
czyli nową wersję
utworu "THE
ONE". Niestety nie
mamy pojęcia,
kiedy
BABYMETAL
powróci.
Kobametal w
wywiadzie
powiedział:
“BABYMETAL już
opuścił ziemię i
musimy poczekać
na ich powrót,
który może
nastąpić za rok,

pięć lub dziesięć
lat”. Kobametal to
producent
muzyczny, nie
tylko
BABYMETAL, o
którym wcześniej
nie napisałam, bo
nie czułam takiej
potrzeby. Miejmy
nadzieję, że
BABYMETAL
wróci jak
najszybciej,
ponieważ bardzo
lubię i polecam ich
twórczość.
Znając życie
BABYMETAL
wróci, kiedy już
skończę
podstawówkę,
jednak jako iż

mój starszy brat
Rysiek chodził
przede mną na
gazetkę, to mam
nadzieję, że mój
młodszy brat też
będzie chodził,
więc wyczekujcie
za parę lat
następnego
artykułu, a
zobaczycie, jak
radzą sobie
trzydziestokilkuletnie
Suzuka i Moa!!!

Żegnam i
pozdrawiam, 
Zosia Sieja
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Społeczniaka
Autorzy słynnych książek, 
którzy zaczęli od porażki

Moja wersja początku Narnii!

"Opowieści z Narnii - historia
Narnii"

Niektórzy sławne książki (a nawet lektury) najpierw
zostały odrzucone przez wydawnictwa. Stało się tak z
różnych powodów.

O to kilka takich sławnych książek:

"Carrie" pierwsza książka Stephena King-a,
podobno została odrzucona przez aż 30 wydawnictw!

"Władca much" William Golding odrzucona przez
10 wydawnictw.

"Chłopcy z Placu Broni" Ferenc Mölnar (lektura 5
klasy) najpierw pojawiła się w gazecie.

"Harry Potter" J.K. Rowling - dacie wiarę, że ta
sławna książka została odrzucona przez aż 12
wydawnictw!

Te książki z zera wzrosły do takich bestsellerów, że
mało kto ich nie zna.

Przy okazji chciałbym wspomnieć o mojej
koleżance Oliwii Kulczyckiej, która

aktualnie w gazetce szkolnej wydaje
książkę "Alpha Dog" - polecam

przeczytać. Sam nie mogę doczekać się
kolejnej części!

 Bruno Stąporek

O świcie
Władca-Zza-
Morza
wyciągnął swoje
berło nad morze
i rzekł: "Narnio,
wypłyń z głębin
na
powierzchnię".
Chwilę później
w miejscu
wskazanym
przez berło
wyłonił się
żyzny ląd.
Władca stworzył
na nim lwa,
którego nazwał
Aslan. Miał on

rządzić całą
Narnią mądrze i
sprawiedliwie.
Gdy Aslan
dorósł, Władca-
Zza-Morza
stworzył Białą
Czarownicę,
która przejmie
władzę nad
Narnią do czasu
przybycia
czwórki dzieci.
Czarownica
może próbować
zabić dzieci ile
jej się podoba,
lecz musi dać
dzieciom

szansę na
wygranie. Sama
Czarownica
przysięgła, że
na koniec walki
musi zginąć, bo
inaczej cała
Narnia
przestanie
istnieć.

Helena Kryńska

Czytajmy książki!

Do Narnii...

Pixabay

Pixabay
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Pokemon GO: Grudzień 2021!
Nowy sezon?

Pokemony!

W listopadzie mieliśmy szereg
eventów, w grudniu co prawda jest
ich mniej, ale za to pojawiło się
dużo ciekawych rzeczy, między
innymi na rajdach można już
spotkać Reshirama i Zekroma, a
później dołączy również Kyurem,
nie zapominajmy o tym, że pojawi
się również event świąteczny oraz
community day. Pojawi się również
jeden tajemniczy event.

Nowe pokemony na rajdach!

Od 1 do 16 grudnia na rajdach
możemy spotkać nowe Pokemony!
Mianowicie są to: Reshiram i
Zekrom, za to od 16 do 31 grudnia
pojawi się Kyurem. Do tego będą
również Mega rajdy na:
- Mega Steelix: Od 1 do 23 grudnia

-Mega Abomasnow: Od 23 grudnia
do 7 stycznia

W grudniu będą również
Spotlight Houery:

-7 grudnia – Electabuzz i 2x candy
za transfer pokemonów,
-14 grudnia – Magmar i 2x XP za
ewolucje pokemonów,
-21 grudnia – Snover i 2x XP za
łapanie pokemonów,
-28 grudnia – Cubchoo i 2x candy
za łapanie pokemonów.

Community day!

Ten oto community day odbędzie
się 18 i 19 grudnia. Bonusy będą
dostępne w godzinach od 11:00 do
17:00. Oto lista bonusów, które
będą wtedy dostępne:

Incense aktywowany w tym czasie
będzie trwał 3 godziny,
Lury aktywowane w tym czasie
będą trwały 3 godziny,
1/2 dystansu dla jajek włożonych
do inkubatora w tym czasie,
2x XP za łapanie pokemonów,
2x Stardust za łapanie
pokemonów.
Pojawią się również częstsze
spawny, nowe pokemony z jajek, a
także nowe pokemony na rajdach.

18 grudnia od 11:00 do 17:00:

Rajdy: Charmander, Weedle,
Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz,
Magmar, Magikarp, Porygon,
Seedot, Piplup
Spawny: Machop, Roselia,
Swablu, Gible, Snivy, Fletchling
(cd. na str. 3.)
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Kanada
Jajka [2km]: Charmander, Weedle,
Abra, Gastly, Rhyhorn, Magikarp,
Porygon, Elekid, Magby, Seedot,
Piplup, Budew

19 grudnia od 11:00 do 17:00:
Spawny: Eevee, Duskull, Shinx,
Tepig, Oshawott
Jajka [2km]: Charmander, Weedle,
Abra, Gastly, Rhyhorn, Magikarp,
Porygon, Elekid, Magby, Seedot,
Piplup, Budew
Rajdy: Charmander, Weedle,
Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz,
Magmar, Magikarp, Porygon,
Seedot, Piplup

Od 17 grudnia do 19 będą również
dostępne nowe ataki po ewolucji
pewnych Pokemonów.
W trakcie eventu tradycyjnie
będzie dostępny Special Research
w cenie 2,99 zł. Dodatkowo od 18
grudnia o 20:00 do 20 grudnia o
20:00 każdy otrzyma darmowy
Timed Research do wykonania.

Święta w Pokemon GO!! | Część
wstępna
Podzielony na dwie części
świąteczny event ponownie będzie
pełen pokemonów w przebraniach
i stworzeń typu lodowego.
Dodatkowo otrzymamy eventowe
Field Research, zimowe ubrania
dla avatara oraz wiele innych
bonusów. Póki co, nie posiadamy
szczegółów odnośnie tego eventu,
więcej informacji podamy w innym
artykule, który będzie poświęcony
tylko Bożemu Narodzeniu w
pokemonach :)
                               Alex Capparè

Kanada to kraj w Ameryce Północnej.
Oto kilka faktów o tym pięknym kraju:

1. Populacja Kanady wynosi około 37 milionów ludzi.
2. Pod względem powierzchni jest to drugie zaraz po Rosji największe
państwo na świecie.
3. Kanada ma dwa hymny: "O Canada" oraz "God Save the Queen".
4. W Kanadzie mówi się po francusku i po angielsku-kanadyjsku.
5. Kanada ma 10 prowincji i 3 terytoria.
6. Stolicą tego kraju jest Ottawa.
7. Ku zdziwieniu wielu ludzi Kanada graniczy z aż trzema państwami
(USA, Grenlandią i terytoriami zamorskimi Francji).
8. Premierem Kanady jest Justin Trudeau.

Mikołaj Wojdyła i Tomek Parcej

Kanada!
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