
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 284 01/22

Mój ranking piosenek wykonanych 
przez BABYMETAL

Dzisiaj mam
zamiar napisać
luźniejszy artykuł,
ponieważ do
innych muszę się
bardziej
przygotować, więc
dzisiaj poznacie
mój ranking i
powody, dlaczego
tak on wygląda.
Oczywiście tym
razem nie będę
zmuszać moich
znajomych do
czytania tego,
dlatego że ten
artykuł jest
bardziej dla
ciekawskich.

(Do rankingu
zalicza się tylko
20 wybranych
utworów.) 

20 - na tym
miejscu ląduje
piosenka
"DEATH",
ponieważ jest w
niej bardzo mało
wokalu oraz
jedyne, co
dziewczyny
mówią, to
wyłącznie swoje
pseudonimy.

19 - to miejsce

zajmuje piosenka
"THE ONE -
STAIRWAY TO
LIVING
LEGEND". Nie
chodzi o to, że
piosenka jest nie
w moich
klimatach, tylko o
to, że piosenka
jest bardzo
smutna, tak że
nawet jeżeli nie
będziecie
bzikować na
punkcie
BABYMETAL, to i
tak można się
popłakać :"(.

18 - "Meta toro".
Piosenka sama w
sobie jest ładna i
wpada w ucho,
jednak niezbyt mi
się podoba
podkład
muzyczny, ale
ogólnie może być.

17 - "RONDO OF
NIGHTMARE".
Początek jest
troszkę dziwny,
jednak jak już się
zacznie refren, to
mamy bardzo
ładne brzmienie.

16 - "Elevator
girl".

Tak szczerze, to
jest jedna z moich
ulubionych
piosenek, jednak
nie pasuje mi jej
styl do reszty
piosenek tego
zespołu.

15 - "Shanti,
shanti, shanti".
Ta piosenka jest w
stylu indiańskim.
Usadowiłam tę
piosenkę na tym
miejscu z powodu
takiego, 
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że jak usłyszałam tę piosenkę, to
niezbyt mi się spodobała w
porównaniu do innych, które
przesłuchałam.

14 - "THE ONE". Stwierdzenie jest
proste i jedno: popłakałam się na
tym.

13 - "line!". Jest to dosyć
imprezowa piosenka i urocza pod
względem wokalu.

12 - "Gimme Chocolate!!". Jest to
najpopularniejsza piosenka i nie
zdziwiłabym się, gdybyście
początek wcześniej znali. Piosenka
jest naprawdę dobra, ma bardzo
ciekawą i dosyć prostą
choreografię oraz dużo emocji, ale
nie aż tak, abym ją usadowiła na 1
miejscu.

11 - "No rain, no rainbow". To
jest solowy utwór Su-metal, który
jest piękny i smutny pod względem
muzyki.

10 - "Doki Doki Morning". Jak na
pierwszy teledysk, ma to bardzo
ładne wykonanie. Piosenka jest
urocza, jednak nie zabrakło
metalu.

9 - "PA PA YA!!"- Jest bardzo
energiczna, super wykonanie, tak
samo jak choreografia.

8 - "DA DA DANCE". Piosenka
jest energiczna, czego w sumie
można było się spodziewać po
tytule. Wypływa z niej tylko
pozytywna energia.

7 - "Distortion". Teledysk bardzo
dobrze wykonany, tak samo jak
piosenka. Nie wypowiem się na jej
temat, ponieważ jest tak świetna,
że opisać jej się nie da.

6 - "BxMxC". Jest to moja
pierwsza przesłuchana piosenka
od BABYMETAL, więc dlatego
umieściłam ją na 6. miejscu, bo
gdyby nie ona, 

nie widzielibyście takich
cudownych artykułów. Sama
piosenka ma motyw gry. Jedynym
minusem w tej piosence jest to, że
kiedy Moa miała swój moment, to
nic nie zaśpiewała, a to mogłoby
ulepszyć tę piosenkę.

5 - "KARATE". Piosenka jest tak
świetnie zrobiona i tak dobrze
słychać te emocje, że ja, która
japońskiego nie zna, czuję o czym
mogą śpiewać. Teledysk ma
motyw podobny do BxMxC, jednak
to niezbyt chodzi o grę, tylko o
różne emocje.

4 - "Ijime, Dame, Zettai". Jest to
piosenka, która powstała do akcji
anty przemocy, co mówi sam tytuł,
czyli "Znęcanie się, nie,
absolutnie". Teledysk jest świetny,
a początek, kiedy Moa i Yui biegają
z flagami - NAJLEPSZY.

(cd. na str. 3.)
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Kwiaty są piękne!

Grzechy na lekcjach

3 - "Oh! MAJINAI". Piosenka jest
bardzo dobra, a najbardziej
podoba mi się choreografia. Nie
do końca rozumiem przekaz, ale
z tego co rozkminiłam to chodzi o
to, że one proszą tego MAJINAI'A
o pomoc.

2 -
"Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!. Piosenka
pewnie nie przypadnie do gustu
każdemu, bo jest taka, że po
jakimś czasie będziesz machał
głową jak w teledysku. Piosenka
opowiada… tak szczerze nie
wiem o czym, jednak z teledysku
możemy wynieść więcej.

Teraz czas na 1. miejsce......
Czy jesteście gotowi?
Bo chyba nie.....
A 1. miejsce w moim rankingu
zajmuje......

“MEGITSUNEEEEEEEEEEEE”!

“MEGITSUNE” - jest to najlepsza,
najpiękniejsza, najcudowniejsza
piosenka, jaką słyszałam.
Cudowny wokal Suzuki oraz jej
emocje tak samo jak u Mo'i i Yui.
Ten jakże piękny utwór opowiada
o kobietach. Może przekaz nie
zachęci Was do wysłuchania tej
pięknej piosenki, ale chyba mi
wierzycie, prawda? Więc jeżeli mi
wierzysz, to przesłuchaj tej
piosenki, a jeżeli mi nie wierzysz,
to masz wielki problem, bo Zoha
prawdę mówi.
Myślę oraz mam taką nadzieję,
że mój cudowny i piękny artykuł
przekonał Was do przesłuchania
przynajmniej wszystkich tych
piosenek :)

Miło było, ale się skończyło,
pozdrawiam ciepło

Zoha

Nauczyciele
codziennie
starają się
uciszyć
uczniów, ale
bezskutecznie.
Czasami nawet
uwagi nie
działają.
Uczniowie
często

się dziwią,
kiedy
nauczyciel
podnosi głos.
Śmichy-chichy
są okej, ale na
przerwie, a nie
na lekcji. Nie
można śpiewać,
chodzić po
klasie i tańczyć.

Nauczycielowi
zawsze to
będzie
przeszkadzało,
nawet jeśli nas
o to nie poprosi.
Jeśli piszemy
sprawdzian, nie
gadamy i nie
pytamy o
rozwiązanie.

Polecam te
zasady.

Helena Kryńska

Kwiaty są
piękne! Są
kolorowe,
pachnące, małe
i duże. Kwiaty

mogą oczyścić
powietrze i
mogą
udekorować ci
pokój. Kwiatki

powinno się
podlewać co 2-
3 dni. O kwiaty
trzeba dbać.
Kwiatami żywią

się pszczoły i
motyle.

Julia Maciejska

Kwiaty! Pixabay
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Norwegia

Przepisujemy 
Tolkiena
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Norwegia to piękny kraj ze stolicą w Oslo.
Oto kilka faktów o Norwegii:

1. Norwegia graniczy z Finlandią, Szwecją i Rosją.
2. Norwegia to kraj nordycki.
3. Nazwa kraju pochodzi od staronordyckiego “nord
vegen” (po polsku “droga na północ”).
4. Ten kraj ma łączną powierzchnię 385 207 km².
5. Populacja Norwegii wynosi około 5,5 mln osób.
6. Premierem jest Jonas Gahr Støre.
7. Królem Norwegii jest Harald V.

Mikołaj Wojdyła

Norwegia!

Uczennice i
uczniowie
naszej szkoły:
Michalina
Szymańska
zklasy 8a,
Aleksandra
Juraszczyk z
klasy 8a, Piotr
Chajec z klasy
4a, Bruno
Stąporek z
klasy 5a i
Mikołaj Wojdyła
z klasy 5a wzięli
udział w
ogólnopolskiej
akcji
„Przepisujemy
Tolkiena”, która
została
zorganizowana
z okazji 130
rocznicy urodzin

pisarza, autora
takich książek
jak "Władca
Pierścieni" czy
"Hobbit, czyli
tam i z
powrotem",
która jest lekturą
szkolną.
Akcji patronuje
Jagoda
Wypyszewska
„Piórem i
pazurem” oraz
 Biblioteka
Publiczna m. st.
Warszawy w
Dzielnicy
Wawer. 
Nasza szkoła
otrzymała do
przepisania
fragment
„Władcy

Pierścieni” oraz
szczegółowe
wytyczne, jak
należy to zrobić.
Wszyscy bardzo
się postarali.
Była to
niesamowita
frajda, czekamy
na efekt
końcowy.

Szkolna
koordynatorka
akcji

Justyna
Zaryczańska

Pixabay
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