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"Wilk 2" - część 2

Ogień w dołku dogasał. Nastał nowy, zimny dzień. Wilczycę obudził powiew wiatru, który wdarł się do nory i
dogasił ognisko. W norze ponownie zapanowała ciemność. Jedynym źródłem światła było wejście. Skończyło
się jedzenie i musiała ponownie wyruszyć na polowanie. Wiedziała, że musi tym razem upolować coś
większego, na przykład sarnę albo owcę, której upolowanie było bardziej ryzykowne. Zdecydowała się na
upolowanie sarny, bez ryzyka śmierci poprzez spotkanie z człowiekiem i jego strzelbą. 
Ale upolowanie w zimie sarny w pojedynkę nie było takie proste, jakie się wydawało. Trzeba było znaleźć ślady
sarny i upewnić się, że nie wchodzi się na teren innego wilka. Wilczyca uznała, że w pojedynkę nic nie zdziała i
że musi odnaleźć jakiegoś samca, który w razie czego by jej pomógł. A to nie było proste. Jedyny samiec
zamieszkujący okolice mieszkał niedaleko osady ludzi. Wilczyca mimo wszystko uznała, że warto zaryzykować
i pójść do samca. 
Samiec przyjął propozycję wilczycy i niedługo on polował, a ona powiększała grotę. Jakiś czas później wilczyca
zaszła w ciążę, przez co samiec musiał zacząć częściej polować, aby wykarmić wilczycę. Kilka miesięcy
później wilczyca wydała na świat sześcioro młodych wilków, z czego dwa to były samice, a reszta samców.
Samiec szybko zaczął uczyć polować swoich synów, a samica jeszcze bardziej powiększała grotę i wykopała
więcej legowisk, które wyściełała igłami sosen i świerków.
Niedługo ciąg dalszy!

Helena Żarska

Wilk!
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Społeczniaka

ESSA

Młodzieżowe słowa roku
na przestrzeni lat

Dlaczego Gilbert 
się nie dostał?

Essa miała swoje początki w 1990 w piosenkach (nie
wiadomo do końca, co to znaczy) xD. Słowo "essa"
wywodzi się z piosenek polskiego rapera Winiego!
Mężczyzna uważa, że słyszał je na imprezach.
Później stało się ono popularne na TikToku i
YouTubie. To sprawiło, że jest to tak
rozpowszechniona i znana forma. Obecnie młodzież
używa “essy” praktycznie co chwilę! Wyraz “essa” był
zgłoszony w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku
2019, ale finalnie nie zajął żadnego miejsca na
podium. W 2022 roku, który powoli się kończy���
"essa" wygrała plebiscyt na Młodzieżowe Słowo
Roku�.

Znaczenie: coś łatwego; także to znaczy, że jesteśmy
wyluzowani. Występuje jako okrzyk radości i triumfu,
wykorzystywany jako pozytywne uczucia.

Jeżyk47�, Kapibara Baranina

2016 
1. miejsce - sztos, 
2. miejsce - ogarniać się, 
3. miejsce - beka/masakra
2017 
1. miejsce - xD, 
2. miejsce - sztos, 
3. miejsce - dwudzionek
2018 
1. miejsce - dzban, 
2. miejsce - masny/masno, 
3. miejsce - prestiż/prestiżowy
2019
1. miejsce - alternatywka, 
2. miejsce - jesieniara, 
3. miejsce - eluwina
2020 
Konkurs nierozstrzygnięty
2021 
1. miejsce - śpiulkolot, 
2. miejsce - naura, 
3. miejsce - twoja stara
2022 
1. miejsce - essa, 
słowo wyróżnione - odklejka 

Ktoś

Około miesiąc temu @latwogang na TikToku nagrał
filmiki, w którym zawarł to, że "Gilbert" wygra jako
młodzieżowe słowo roku 2022, a jak dostanie się do
top 10, przeleje 1000 zł na akcję charytatywną.
Przejdźmy do naszego pytania. Albowiem "Gilbert"
dostał się do top 10, natomiast został on potem
usunięty z listy, ponieważ organizatorzy uznali to za
"ustawioną akcję". 

Chcielibyśmy dodać, że mimo iż słowo zostało
usunięte z listy, @latwogang i tak przelał pieniądze na
akcję.

Liwia:), Kapibara Flam

:) Pixabay
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Społeczniaka
Sławni ludzie 

Momona Tamada

Hiszpania

Hiszpania

Razem z Sonią postanowiłyśmy opisywać aktorki i
piosenkarki.
W tym artykule opiszę aktorkę z ekranizacji książki
"Klub opiekunek".
Momona Tamada - urodzona 28 września w 2006
roku w Kanadzie, młoda dziewczyna od dawna
interesowała się aktorstwem. W wieku 12 lat po raz
pierwszy zagrała rolę w serialu "The Boys". 
Inne przykładowe produkcje: 
W Netflixowej ekranizacji serialu "Klub Opiekunek"
odgrywała rolę Claudii Kishi;
"Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze" -
wystąpiła jako Lara Jean.
Momona jest w połowie Japonką, a w drugiej połowie
Kanadyjką. Z tego też powodu posługuje się j.
japońskim i angielskim znakomicie. Mieszka w
Kanadzie w mieście Voncouver, dlatego że jej rodzice
są imigrantami z Japonii. Ma młodszego brata - Hiro.

Ciekawostki:
1. Momona interesuje się również tańcem.
2. Bardzo lubi piec i dekorować ciasta.
3. Pracowała przez pewien czas jako modelka.
4. Po Japońsku imię aktorki oznacza "setka plaż".
5. Jest chrześcijanką. 
6. Jest miłośniczką zwierząt.
7. Bardzo lubi świętować Halloween z rodziną.

Ala

:)

Hiszpania to kraj z dostępem do Oceanu
Atlantyckiego i Morza Śródziemnego, a to kilka
innych faktów o tym państwie:
- Wyspy Kanaryjskie są hiszpańskie.
- Od początku I wojny światowej Hiszpania nie brała
udziału w żadnej wojnie oprócz wojny domowej.
- Znana jest z bardzo dobrej jakości życia (10
miejsce na świecie).
- Największą wyspą Hiszpanii jest Majorka.
- 19 marca jest tam obchodzone święto Ognia.
- W Maroku są 2 miasta, które są hiszpańskie.
- Narodowym deserem tego kraju są Churrosy.
- Stolicą jest Madryt, który jest prawie w samym
centrum kraju.

M.
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Apel do nauczycieli

Drodzy nauczyciele, mamy do Was
prośbę. Prosimy Was, przed
zadawaniem sprawdzianu prosimy
o sprawdzenie, czy nie mamy już
dużo w danym okresie, bo fakty są
takie, że najwięcej sprawdzianów
mamy zadawanych przed
dłuższymi wolnymi (święta, ferie
itp. itd). A to jest właśnie czas,
kiedy chcemy odpocząć, a nie
codziennie uczyć się na kolejną
kartkówkę, bo jest to męczące. 

Sprawdziany czy kartkówki są
potrzebne, ale czy musi być ich
cztery w tygodniu? Prosimy wziąć
pod uwagę również to, że mamy
też zajęcia pozaszkolne i nie mamy
czasu spędzać całego popołudnia
nad książkami. To nie jest ani
przyjemne, ani zdrowe, bo
odpoczynek jest ważny, a ostatnio
śpimy coraz mniej. 

Prosimy, aby formy sprawdzenia
wiedzy były inne, np. karta pracy,
zadanie domowe, prezentacje,
praca w grupach itp. 

Z góry dziękujemy.
Anonimki :(

STOPKA REDAKCYJNA
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Zapraszamy też na szkolnego TikToka!
ssp_lubin
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