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"Wilk" - część 3

Wilczycę obudziło wycie samca na znak, że ludzie się zbliżają. Niedługo potem wycie się urwało. Samiec nie
żył. Wilczyca kazała swoim dzieciom uciekać, a sama ruszyła za nimi. Musiała pilnować najmłodszej wilczycy,
która co chwilę przystawała, bo zobaczyła coś nowego dla siebie. Ludzie szybko dogonili wilki i po kilku
strzałach wilcza rodzinka leżała martwa. Ale nie cała. Najmłodsza wilczyca, zwana ciekawską, znalazła
szyszkę, którą się zaczęła bawić. Ale gdy wróciła do rodziny, zobaczyła tylko martwe ciała: samicy i jej braci i
sióstr. Była zrozpaczona. 
Pod wieczór zbudowała sobie nieduży szałas pod jedną z sosen. Ściany zrobiła z gałęzi, które leżały na ziemi.
Następnego rana były tak zwane przez ludzi "Święta Bożego Narodzenia", więc wilczyca nie narażała się na
spotkania z ludźmi. Tak jej się przynajmniej wydawało. Z lasu dosłyszała kobiecy głos. Ale ten głos był
spokojny, a nie rozgniewany - jak zwykle. Do nory zaglądnęło młode człowieka. "Ciekawska" wystraszyła się,
ale kiedy dziewczynka dała jej kawałek mięsa, dała się wziąć na ręce. 
Dziewczynka pobiegła do swojej mamy i powiedziała, że znalazła "psa", który chyba się zgubił. Dziewczynka
dobrze wiedziała, że ten "pies" jest wilkiem, ale jej mama nie. I tak chyba powinno zostać. "Ciekawska" dostała
nowe imię - North. Na ludzkie "Święta Bożego Narodzenia" North dostała legowisko i spory kawał świeżego
mięsa.

Niedługo ciąg dalszy!
Helena Żarska
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Sławni ludzie
Shay Rudolph

Sławni ludzie
Emma Watson

Razem z Alą  postanowiłyśmy opisywać jakieś aktorki
i piosenkarki.

W tym artykule napiszę o Shay Rudolph z ekranizacji
książki "Klub Opiekunek", gdzie grała nastoletnią
Stacey McGill z cukrzycą typu 1.

Shay Rudolph ma 17 lat, jest z pochodzenia
Amerykanką. Urodziła się 6 września 2005 w San
Diego w Kalifornii. Jest aktorką, influencerką oraz
modelką. Jej wzrost wynosi około 160 cm. Ma ona
siostrę Rhys Rudolph, od której jest młodsza o dwa
lata. Swoją przygodę z aktorstwem zaczęła, kiedy
miała 11 lat. Występowałą wtedy w lokalnym teatrze
muzycznym w San Diego. Grała w wyżej
wspomnianym "Klubie Opiekunek", ale także m.in. w
"Fox Zabójcza Broń" jako Maya Flynn, czyli córka
głównego bohatera Wesleya Cole'a. 

Sonikson11

Emma Watson

Aktorka, którą większość osób zna z filmów "Harry
Potter", gdzie grała Hermionę Granger. 
Informacje:
Pełne imię: Emma Charlotte Duerre Watson
Data i miejsce urodzenia: 15 kwietnia 1990 r., Paryż,
Francja
Rodzice: Chris i Jacqueline, lecz gdy Emma była
mała, rozwiedli się
Rodzeństwo: Alexander Watson, Lucy Watson, Nina
Watson, Toby Watson
Produkcje i role:
cykl "Harry Potter" - Herminona Granger,
"Zaczarowane Baletki" - Pauline Fossil,
"Dzielny Despero" - księżniczka Pea (głos),
"Mój tydzień z Marilyn" - Lucy,
"Charlie" - Sam,
"To już jest koniec" - ona sama,
"Bling Ring" - Nicki,
"Noe: wybrany przez Boga" -  Ila,
"Regression" - Angela Gray,
"Colonia" - Lena,
"Piękna i Bestia" - Bella,
"The Circle. Krąg" - Mae Holland,
"Małe Kobietki" - Meg March.
Ciekawostki:
Jest również modelką i aktywistką. Uczyła się The
Dragon School znanej w Oxfordzie. Jej prababcia była
Polką. Miała aparat na zęby, lecz tylko przez 4
miesiące.

Koala

Cukrzyca...

Pixabay

Pixabay



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 319 12/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Express

Społeczniaka

Moje ulubione tradycje
świąteczne

Miłego dzionka!

1. Jedną z moich ulubionych tradycji świątecznych
jest dzielenie się opłatkiem, ponieważ jest to czas,
kiedy mogę pokazać rodzinie, jak bardzo ich
kocham. Lubię tę tradycję jeszcze ze względu na to,
że lubię opłatek.

2. Następną z moich ulubionych tradycji jest
ubieranie choinki, ponieważ najbliższa rodzina sobie
pomaga sobie nawzajem. Jeszcze lubię ją ze
względu na to, że światła, które są na choince,
bardzo mnie uspokajają.

3. Jeszcze inną tradycją jest 12 wigilijnych potraw,
ponieważ niektóre z nich je się tylko raz w roku oraz
bardzo lubię jeść. ;)

Zapomniana tradycja świąteczna

1. Jedną z takich tradycji jest pisanie
bożonarodzeniowych listów do rodziny. Teraz takie
listy wysyłamy e-mailem lub w ogóle ich nie
wysyłamy, lecz milej nam jest, gdy dostajemy list
napisany odręcznie. Polecam kontynuowanie tej
tradycji.

Olga Sawicka

:)

Już niedługo Święta. Wiemy, że przed Świętami jest
dużo nauki i przez to mało osób czuje klimat Świąt.
Powiedzmy sobie szczerze, czy słowo "nauka"
kojarzy się nam ze Świętami? 

Po prostu chciałybyśmy powiedzieć, że dacie radę,
dożyjecie do Świąt i będziecie mogli odpoczywać.
Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję,
że ten artykuł poprawił Wam wasz dzionek :D 

anonimki

:)
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Game of the year 2022

Najlepsza reżyseria: "Elden Ring"

Najlepsza Narracja: "God of war Ragnarök"

Najlepszy kierunek artystyczny: "Elden Ring"

Najlepsza muzyka: "God of war Ragnarök"

Najlepszy dźwięk: "God of war Ragnarök"

Najlepsza gra aktorska: Christopher Judge jako
Kratos ("God of war Ragnarök")

Najlepsza gra z przesłaniem "As Dusk Falls"

Najlepiej rozwijana gra: "Final FantasyXIV"

Najlepsza gra niezależna: "Stray"

Najlepsza debiutancka gra niezależna: "Stray"

Gra z najlepszym wsparciem społeczności: "Final
Fantasy XIV"

Najlepsza gra mobilna: "Marvel Snap"

Najlepsza gra VR/AR: "Moss: Book II"

Najlepsza gra akcji: "Bayonetta 3"

Najlepsza przygodowa gra akcji: "God of war
Ragnarök"

Najlepsza gra RPG: "Elden Ring"

Najlepsza bijatyka: "MultiVersus"

Najlepsza gra rodzinna: "Kribby and the Forgotten
Land"

Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna: "Mario +
Rabbids Sparks of Hope"

Najlepsza gra sportowa: "Gran Turismo 7"

Najlepsza gra multiplayer: "Splatoon 3"

Najlepsza gra e-sportowa: "Valorant"

Najlepsza adaptacja gry: "Arcane: League of
Legends"

Innowacja w dostępności: "God of war Ragnarök"

Najbardziej oczekiwana gra: "The Legend of Zelda:
Tears of the Kingdom"

Najlepsza gra według graczy: "Genshin impact"

Natomiast całą konkurencję "Game of the Year
2022" wygrywa: "Elden Ring"

Karol
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