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Vanuatu
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× Vanuatu, Republika Vanuatu to państwo leżące w Oceanii położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów
(brytyjsko-francuskie kondominium), z czego dwie należą do Nowej Kaledonii (terytorium zależne Francji).
× Niepodległość od Wielkiej Brytanii i Francji uzyskana została 30.07.1980 r.
× Główną religią jest protestantyzm. Wyznaje ją tam 71% mieszkańców.
× Językami urzędowymi są: bislama, angielski, francuski.
× Do Vanuatu należą 83 (w tym: 65 zamieszkane) przeważnie górzyste wyspy wulkaniczne. Są to między
innymi: Espiritu Santo; Malekula; Efate; Ambrim; Erromango
× Stolicą Vanuatu jest Port Vila.
× To oceaniczne państwo dzieli się na 6 prowincji: Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea, Torba
× W Vanuatu narodził się sport ekstremalny bungee. Był on znany tubylcom od wielu lat, jako obrządek
religijny.
× Najwięcej pije się piwa – 40%, następnie spirytus – 37% oraz wina – 23%.
× Płaca minimalna wynosi 30 000 vatu (około 1 071 zł) miesięcznie.
× Narodową potrawą Vanuatu jest „lap – lap”. Kasza z warzywami gotowana jest w mleku kokosowym. Może
być pikantna lub słodka.
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Społeczniaka

Ostatnia książka, jaką polecę Wam w gazetce!

W tym artykule opiszę Wam
książkę, którą przeczytałam
niedawno. Bardzo mi się
spodobała! Myślę, że większość z
Was tę książkę zna, ale może
zachęcę osoby, które jej nie
przeczytały.

"Harry Potter i Kamień
Filozoficzny" - pierwsza część z
serii "Harry Potter" napisana przez
J. K. Rowling (Joanne Kathleen
Rowling). Cykl książek ma aż 8
części (1- "...i Kamień
Filozoficzny", 2- "...i Komnata
Tajemnic", 3- "...i Więzień
Azkabanu", 4- "...i Czara Ognia", 5-
"...i Zakon Feniksa", 6- "...i Książe
Półkrwi", 7- "...i Insygnia Śmierci",
8- "...i Przeklęte Dziecko"), z czego
film został nakręcony do siedmiu
części (nie ma części ósmej), a
"Harry Potter i Insygnia Śmierci"
dzieli się na dwie części.

Przechodząc do pierwszej części.
W tej książce jest opisana historia
chłopca - Harrego, syna
czarodziejów. Rodzice chłopca
umierają, gdy ten ma zaledwie rok.
Zostali zabici zaklęciem
uśmiercającym przez Lorda
Voldemorta. 

Harry wychowuje się w domu
wujostwa, którzy nie tolerują magii
(po prostu są mugolami). Kilka dni
przed 11. urodzinami bohatera
przychodzą do niego listy z
Hogwartu. 

Wuj i ciotka, nie mogąc tego
znieść, wynoszą się z domu, lecz
tam przylatuje Hagrid - wielki
człowiek, strażnik kluczy w
Hogwarcie - i zabiera przyszłego
ucznia do szkoły. 

W Hogwarcie Harry poznaje wielu
przyjaciół, np. Rona, Hermionę,
lecz i nieprzyjaciół, np. Draco
Malfoya. Próbuje rzeczy, których
nigdy by nie spróbował,
mieszkając w domu Dursleyów.

Dopiero pod koniec roku dowiaduje
się, że czeka go przygoda i
spotkanie z Tym Którego Imienia
Nie Wolno 

Wymawiać. Dzieje się to za
pośrednictwem najbardziej
niepozornego nauczyciela. 

Więcej zdradzać Wam nie chcę,
więc przeczytajcie, aby się
dowiedzieć, jaka to przygoda i co
jeszcze wydarzy się w trakcie
roku. 

Serdecznie polecam przeczytać, ja
mam jeszcze do przeczytania
kolejne części, a Wam zostawiam
pierwszą i kto wie, może więcej :)

Ala

Moja kolekcja :) Ala
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Wersje Minecrafta

Classic
Jest to jedna z pierwszych wersji
Minecraft, była ona bardzo
podstawowa i nieskomplikowana,
był to nierównomierny teren
zrobiony z bloków trawy oraz paru
drzew. Jest to pierwsza wersja, w
której zostały dodane jaskinie.
Surowcami były tylko złoto, węgiel i
żelazo. Ja oceniam ją na 6/10.

Indev
To pierwsza wersja, w której
dodano tryb przetrwania.
Wcześniej nie mieliśmy wyboru i
mogliśmy być tylko w trybie
kreatywnym.W dodatku dodano
cykl dnia i nocy i co najważniejsze,
stół rzemieślniczy z możliwością
przetapiania i tworzenia rzeczy.
Dodatkowo dodali parę nowych
stworzeń oraz możliwość jedzenia.
Moją oceną jest tym razem 8/10.

Infdev
Dosyć mała aktualizacja, dodająca
jedynie chmury, dynamikę
rozlewania wody i lawy i trochę
więcej receptur wytwarzania. Moim
zdaniem słaba aktualizacja 3/10.

Alpha
Aktualizacja dodała mnóstwo
rzeczy i mechanik, mówię tu o
ponad 45 rzeczach portalu do
netheru tzw. piekła oraz 3
potrzebne stworzenia. Dodano
także biomy, czyli różne unikalne
środowiska z różniącą się
mechaniką. Alpha to jedna z moich
ulubionych aktualizacji, moja
ocena to potężne 10/10.

Beta
To ostatnia wersja testów gry,
dodała ona w miarę niewiele.
Zjawiska pogodowe, trochę
nowych rzeczy, łóżka i nowe
drzewa; świerk (z jakkolwiek
dziwnie nie brzmiącymi liśćmi
świerkowymi) i brzozę. Aktualizacja
mała, ale otwierająca drzwi do
oficjalnych wersji 5/10.

To były tylko wersje testowe
Minecrafta, teraz przejdę do tych
oficjalnych.

1.0.0
Duża aktualizacja startowa. Sama
zawartość świadczy o tym,
dlaczego gra osiągnęła sukces.
Mógłbym wymieniać godzinami, co
dodała, więc wymienię tylko to, co
uważam za najważniejsze. Nowy
wymiar z pierwszym wielkim
wyzwaniem do pokonania
smokiem kresu. Oczywiście, by to
przetrwać, potrzebna nam
ochrona, więc została dodana
także zbroja i mikstury, 

które mogły nam pomóc bądź
utrudnić. Zostało dodane
zaklinanie, by bronie i zbroje stały
się silniejsze i wytrzymalsze. To
zabrzmi zapewne nie za dobrze,
ale możemy teraz zmusić
zwierzęta do rozmnażania za
pomocą ich ulubionego jedzenia.
Została dodana zapewne
najważniejsza nawet do teraz
struktura; forteca. Dodano też
mnóstwo przedmiotów i potworów,
oto te najważniejsze: osadnik,
smok kresu, blaze. Wersje bez
dwóch zdań 10/10

Dodane zostało mnóstwo biomów i
przede wszystkim śmierć i
osiągnięcia.

O następnych wydaniach napisze
już w następnym tygodniu.
Większośc tych informacji zostało
wzięte ze strony Minecraft wiki.
Polecam granie w Minecraft, tu
wszystko jest możliwe.

Bruno Stąporek

:) Pixabay
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#SzkołaPamięta 2022

Tajwan

Już po raz czwarty przystąpiliśmy do ogólnopolskiej
akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta.
W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klasy 8c 
zrealizowali projekt „Lubińskie pomniki opowiadają
ciekawe historie”. W dniu 28 października zapalili
znicze  w miejscach upamiętniających ważne postaci
i wydarzenia związane z historią naszego miasta i
kraju, które stały się tematem ich projektu. 

:)

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Ala, MC, Schnappi das kleine Krokodil, Bruno Stąporek, Jeżyk47
Zdjęcia: Ala, MC, Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

x Tajwan (Republika Chińska) jest państwem, które
jest uznawane przez 14 państw, z czego 13 należy do
ONZ. Tajwan leży w Azji Południowo-Wschodniej. 

x Republika Chińska jest państwem demokratycznym
(tak jak większość Europy poza Rosją i Białorusią). 

x Tajwan ma około 23,372,000 ludzi. 

x Religią Tajwanu jest Taoizm i Konfucjanizm
(48,5%). 

x Republika Chińska składa się z 2 prowincji: Tajwan i
Fujiam, oraz 6 miast wydzielonych: Tajpej, Kaohsiung,
Nowe Tajpej, Taizhong, Tainan i Taoyuan.

x Wojska tajwańskie liczą 165 tys. żołnierzy
zawodowych oraz 1,7 mln rezerwistów.

Jeżyk47

Tajwan

MC

Pixabay
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