W gazetce:
Z życia Słonecznej Szkoły Wiadomości z Bemowa Słoneczne wywiady
W świecie filmów
Kącik gier planszowych
Kącik literacki

Kącik aktorski
Piłka w grze

Nasze pasje

Kącik gamerski

W świecie poetów

W słonecznym nastroju

Drodzy Czytelnicy!
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem
naszej gazetki. Częściowo jest on jeszcze utrzymany
w świątecznym nastroju – znajdziecie tu
m.in. wspomnienia z przerwy świątecznej oraz wiersz o Bożym
Narodzeniu. Wracamy także do dawnych rubryk – „Wiadomości
z Bemowa” oraz „Nasze pasje”. Jak zwykle publikujemy też recenzje gier
(nowością jest „Kącik gier planszowych”) oraz filmów. Wielbicieli sztuki
filmowej zainteresuje z pewnością nowy „Kącik aktorski”, w którym
przybliżamy Wam sylwetki znanych aktorów. Tych, którzy interesują się
literaturą minionych wieków, zapraszamy do rubryki „W świecie poetów” –
w tym numerze prezentujemy najważniejszych twórców starożytnych.
Zachęcamy również do lektury artykułów z rubryki „Piłka w grze”.
Publikujemy też wywiad z Księdzem katechetą przeprowadzony
przez jedną z łączniczek z biblioteką szkolną.
Na zakończenie serwujemy kolejną porcję dowcipów
Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny:
Radosław Berestowski – 7p, Paweł Bokiniec – 6e, Jakub Głąbkowski – 7p, Antoni
Gudowicz – 7o, Tytus Guz – 7b, Karolina Kamińska – 7p, Julia Pawlak – 6e, Agata
Rolnik – 3e, Bartosz Strzebiecki – 5d, Jakub Wysocki – 5d.
Opieka – p. Agata Kurkus-Soja
Opieka nad wywiadem – p. Anna Jastrzębska

Z ŻYCIA SŁONECZNEJ SZKOŁY

Wyniki szkolnego konkursu fotograficzno-dziennikarskiego
„Niech te święta będą udane, a nie zmarnowane”
W grudniu w naszej szkole – w ramach realizacji projektu „Szkoła z witaminą” – ogłoszony został
konkurs fotograficzno-dziennikarski pod hasłem „Niech te święta będą udane, a nie zmarnowane”.
Nasza szkoła włączyła się w ten sposób w akcję Banku Żywności w Warszawie.
Zadaniem uczestników było przygotowanie reportażu dotyczącego różnych sposobów na to,
aby w czasie świątecznym uniknąć marnowania żywności. Konkurs został zorganizowany
przez panią Edytę Fornalik.
Zwycięzcą został Stanisław Janusz z klasy 4b. Drugie miejsce zajęła Oliwia Słomkiewicz z klasy
3e. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Poniżej prezentujemy reportaż Stasia, a w następnym numerze opublikujemy pracę Oliwki.

Święta, święta i po świętach i tylko lodówka pamięta…
Żywieniowe „co się działo?”
Nie wiem, jak u Was, ale u mnie kuchnia przed świętami przepełniona była cudnymi zapachami
i tonami żywności, jakby miał nastąpić jakiś kataklizm. Jak dziś z Mama wracałem od lekarza, to
miałem wrażenie, że nastąpi KONIEC ŚWIATA. Słońce, deszcz, grad i morze śniegu. Ale jak to
mówią, zawsze po burzy wychodzi słońce i tym razem na szczęście tak było. A jak było w tej
świątecznej kuchni?
Gości tłum. Stoły się uginały. Pysznie było. I wiecie co? Nie licząc wylanego przez moją Siostrę
kompotu z suszu, chyba nie poszło nam tak źle.
Ale od początku. Wiedząc, że będę to pisał, notowałem, co
Mamuśka robi i jak robi w tej kuchni. Kilka razy mnie przegoniła,
bo aparat ją drażni.
Barszcze czerwony – zrobiła Babcia u nas – kuchnia jak w
horrorze – wszystko czerwone. Zostały 3 buraki. Po świętach
Mama zrobiła z nich zakwas buraczany i zawieziemy go Cioci,
bo to podobno samo zdrowie! Buraki uratowane.
Pieczywa nakupiono w kopach, za głowę się łapałem.
Ku mojemu zaskoczeniu:

Z ŻYCIA SŁONECZNEJ SZKOŁY
1. Pieczywo pszenne, a dokładnie bułeczki, Mama wrzuciła do papierowej torby z dziurkami,
podobno jest tam od wieków (nigdy jej nie widziałem) i będzie z niej, jak wyschnie na kamień,
bułka tarta do kotletów, kalafiora.
2. Z bagietki powstały przesmaczne bruschetty i gdybym nie wiedział,
nie powiedziałbym, że to z czerstwego pieczywa. Najlepszy był
Tata: zachwycał się świeżutkim pieczywem.
3. Bochen – Mama zrobiła z niego grzanki – sprytnie, zjedliśmy
wszystko z kremem z kalafiora.
4. Ziemniaki, te wszystkie ugotowane z obiadu, co zostały Mamie,
zamieniła we frytasy kuleczki, czyli resztki z wczoraj smakowały jak
frykasy na wakacjach.
Zastanawiałem się, co zadzieje się z owocami: bananami, malinami,
jabłkami. No to proszę:
bananowy

powstał

z

tych

chlebek
takich

bananów już z brązowymi piegami. A z malin mus do naszych
pancake’ów. A z jabłek mama popełniła racuchy. Też dobre, ale to
nie mój smak.
I wiecie, co mnie jeszcze zszokowało? Wszystkie obierki z warzyw,
owoców (z wyjątkiem skórek od banana) + skorupki od jajek
wylądowały nie w koszu. Mama je zbiera i zawozi do Pana Jajko.
Pan Jajko to nasz dostawca jajek od kurek z wioski pod Warszawą.
Wiem, ja też jestem w szoku. Tak więc u nas święta nie były
zmarnowane! Nie licząc kompotu z suszu. I w myśl zasad:
1. Planuj posiłki.
2. Mądrze kupuj.
3. Dobrze przechowuj.
4. Czytaj etykiety.
5. Gotuj z tego, co masz.
6. Dziel się.
Zapytałem Mamę, co będzie dziś na obiad. A „RATOWNICZKA ŻYWNOŚCI" – resztki z wczoraj,
czyli będzie pychotka.
Stanisław Janusz, 4b

WIADOMOŚCI Z BEMOWA

Naturalne lodowisko na Bemowie
Ostatnio, kiedy złapały pierwsze mrozy, na fortach Bema utworzyło się naturalne lodowisko
na dawnym oczku wodnym, po którym w lecie pływały kajaki. Lodowisko zostało przykryte cienką
warstwą śniegu, lecz z dnia na dzień zaczęły przyjeżdżać osoby z szuflami i odśnieżały warstwę
lodu. Dla tych, których nieco mniej interesuje jazda na łyżwach, są też górki saneczkowe, świetnie
nadające się również do jazdy na nartach.
Taka opcja jest raczej dużo bardziej
atrakcyjna niż bardzo zatłoczone
lodowisko przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji na Bemowie, które jest
otwarte mimo braku możliwości
zachowania dystansu
przez użytkowników.
Tytus Guz, 7b

Górka Moczydłowska
W zimie często spotykam się z kolegami w Parku Moczydło na Górce Moczydłowskiej. Uważam,
że jest to jedna z najlepszych górek do jazdy na sankach, nartach lub deskach na Bemowie.
Uważam tak, ponieważ sama górka ma dość imponujący rozmiar jak na zwykły kopiec w parku
oraz można rozwinąć, zjeżdżając z niej, całkiem niezłe prędkości, przez co zawsze należy być
wyposażonym w kask. Zjeżdżając, należy
zachować szczególną ostrożność z racji
tego, że czasami mogą trafić się osoby,
które postanowiły wchodzić na górę
środkiem trasy, a ponadto na dole stoku
na nieuważnych czeka przykre spotkanie
z kolczastymi krzewami. Obok stoku
znajduję się mała górka w pełni pokryta
lodem, z której często korzystają małe
dzieci. Inna nazwa górki to Kopiec
Czorsztyński.
Tytus Guz, 7b

SŁONECZNE WYWIADY

Co czytaliśmy? Co czytamy? Co będziemy czytać?
We wczesnym dzieciństwie książki czytała mi Mama
Z księdzem Wojciechem Szymańskim, uczącym religii w naszej szkole, rozmawia jedna
z łączniczek klasowych z biblioteką – uczennica klasy 3e – Agata Rolnik.
Agata: Szczęść Boże, czy zechciałby Ksiądz podzielić się z uczniami naszej Szkoły swoim
doświadczeniem czytelniczym?
Ksiądz Wojciech: Tak, oczywiście.
Agata: Jakie książki czytał Ksiądz w dzieciństwie i w młodości? Które z nich najbardziej się
Księdzu podobały?
Ksiądz Wojciech: W dzieciństwie były to książeczki z popularnej wtedy serii „Poczytaj mi, Mamo”.
Najbardziej podobała mi się baśń Jana Christiana Andersena „Calineczka”. W młodości
największe wrażenie zrobiła na mnie książka „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnára.
Agata: A kto czytał Księdzu książki, gdy jeszcze Ksiądz nie umiał czytać?
Ksiądz Wojciech: We wczesnym dzieciństwie książki czytała mi Mama.
Agata: Jaką książkę przeczytał Ksiądz ostatnio? Co dobrego wniosła ona do Księdza życia?
Ksiądz Wojciech: Ostatnio przeczytałem dwie książki: „Tajemnice Dolnego Śląska” i „Pokonałem
nerwicę”. Dały mi one większą wiarę w to, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Agata: A jakie książki poleciłby Ksiądz dzieciom?
Ksiądz Wojciech: „Zraniony pasterz” Daniela Ange’a i „Biblia dla dzieci” w formie komiksu.
Agata: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Z Bogiem.
Ksiądz Wojciech: Z Bogiem.
Wywiad przeprowadzony został przez bibliotekę szkolną z okazji 100-lecia założenia
Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (tak zwanych księży michalitów), do którego należą
księża katecheci z naszej Szkoły.

W ŚWIECIE FILMÓW

Pokémon
„Pokémon”, w Japonii „Pocket Monsters”, to japoński telewizyjny serial

anime emitowany od 1 kwietnia 1997 roku na antenie TV Tokyo. Polska
premiera serialu odbyła się 4 września 2000 roku. Początkowo
emitowany był na antenie Polsatu, następnie w TV4, Jetix i Disney XD. Odcinki dostępne są
również na platformie Netflix Polska, począwszy od 2018 roku.
Na Netfliksie jest pierwsza część serialu, w której główny bohater imieniem Ash Ketchum wybiera
swojego pierwszego Pokémona (Pokémon to taki stworek, zwierzę w bajce), który nazywa się
Pikachu. Serial „Pokémon” ma wiele odcinków (nawet chyba powyżej tysiąca). W kolejnych Ash
poznaje nowych przyjaciół.
Polecam obejrzeć, bo ten serial (ta bajka) jest mega super.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Chłopiec z chmur
„Chłopiec z chmur” to francuski film w reżyserii Nicolasa Vaniera. Opowiada
o chłopcu o imieniu Thomas, który przyjeżdża do swojego taty na wakacje.
Na początku dla Thomasa pomysł spędzenia wakacji z ojcem nie jest
atrakcyjny i chłopiec myśli, że będzie się tam strasznie nudził. Kiedy
przyjeżdża, okazuje się, że jego tata stara się pomóc dzikim gęsiom
zagrożonym wyginięciem migrowania. W rezultacie chłopiec leci paralotnią
z Norwegii aż do Francji. Dla chłopca podniebna podróż to przygoda życia,
przeżywa ją wraz z nim cała Europa.
Bardzo podobał mi się ten film. Polecam go osobom lubiącym filmy przyrodnicze z akcją.
Julia Pawlak, 6e

Spider-Man. Bez drogi do domu
„Spider-Man. Bez drogi do domu” to film będący kontynuacją historii
licealisty Petera Parkera (Tom Holland). Kiedy cały świat się dowiaduje,
że Spider-Man to Peter, bohater idzie do doktora Strange’a (Benedict
Cumberbatch) i prosi go, żeby wypowiedział zaklęcie, które sprawi, że cały
świat zapomni, że Peter to Spider-Man. Niestety, zaklęcie się nie udaje
i wrogowie z innych światów przedostają się do ich świata. Spider-Man
musi wyłapać wszystkich i odesłać ich do ich światów. Czy mu się uda?

W ŚWIECIE FILMÓW
Cały film jest mega super, więc polecam obejrzenie go osobom, które lubią trochę deszczyku
emocji.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Wilk, lew i ja
„Wilk, lew i ja” to film familijny o przyjaźni, miłości
i poświęceniu, który w Polsce premierę miał 19 listopada
2021 roku. Wyreżyserował go Gilles de Maistre.
Film opowiada o przygodach świetnej pianistki Almy, lwa
Szczęściarza i wilka Mozarta. Alma przyjeżdża do domu
zmarłego dziadka, gdzie spędziła dzieciństwo. Domek
znajduje się na wyspie w sąsiedztwie ojca chrzestnego. W nocy w lesie rozbija się samolot
z lwiątkiem na pokładzie. Alma zabiera lwiątko do siebie. Niedługo po tym do jej domu przychodzi
zagrożona wyginięciem wilczyca z małym wilczkiem. Wilczyca wkrótce zostaje złapana przez ludzi
budujących rezerwat dla tego gatunku wilków. Alma musi sama zaopiekować się małymi, które
pokochują się nawzajem. Gdy dorastają, przez niefortunny wypadek Alma trafia do szpitala. Lew
zostaje wzięty do cyrku, a wilk do rezerwatu.
Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wilk ucieknie z rezerwatu, czy odnajdzie brata i czy znowu
wrócą do domu, obejrzyjcie ten film. Ja go bardzo polecam.
Kuba Głąbkowski, 7p

Król lew
„Król lew” („The lion king”) to trzydziesty drugi
pełnometrażowy film wytwórni Walta Disneya.
Fabuła filmu przedstawia historię królewskiego rodu lwów,
którego najmłodszym potomkiem jest Simba. Simba
poznaje swoje miejsce w „wielkim kręgu życia”.
Scenariusz nawiązuje
do dramatu Williama Szekspira pod tytułem „Hamlet”.
Piosenki i słowa do piosenek napisali Hans Zimmer i Elton
John.
Antoni Gudowicz, 7o

KĄCIK AKTORSKI

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson urodził się w Heyward w maju 1972 roku. Jest aktorem
filmowym. Występował w takich filmach, jak „Baywatch. Słoneczny patrol”.
Niektórzy nazywają go pseudonimem „The Rock”.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda urodził się 16 stycznia 1980 roku w Nowym Jorku. Jego
wyjątkowe imię „Lin-Manuel” zostało zainspirowane wierszem o wojnie
w Wietnamie. Jako ciekawostkę mogę dodać, że jego dziadek był
Meksykaninem. Obecnie Miranda ma 41 lat, żonę i dwójkę dzieci.
Najbardziej znany jest z uczestniczenia w tworzeniu musicali „In the Heights”
i „Hamilton”. Oprócz tego jest też raperem (nagrał rap nawet z Barackiem Obamą), aktorem
(grał w musicalu „Hamilton”), pisarzem i kompozytorem. Tworzył muzykę między innymi w „Moanie”
i w „Star Wars. The force awakens”. Miał też role w „Star Wars. The rise of Skywalker”.
Poznałem go, gdy obejrzałem musical „Hamilton” z Mirandą w roli tytułowej. Jego sposób
poruszania się na scenie i sama gra aktorska są wspaniałe. Według mnie, nie można go
nazwać tzw. „drewnianym aktorem”, grającym tylko po to, by mu zapłacono. Mnie ten aktor bardzo
przypadł do gustu.
Jakub Głąbkowski, 7p

Tom Holland
Tom Holland, czyli tak naprawdę Thomas Stanley Holland, urodził się
1 czerwca 1996 roku w londyńskim mieście Kingstom upon Thames. Jego
mama jest fotografem, a tata komikiem. Ma trzech braci. Karierę zaczął jako
tancerz hip-hopu, zauważyła go wówczas znana choreografka. W 2008 roku
zadebiutował jako aktor. W szkole miał dysleksję, ale i tak osiągnął sukces.
Jest znany m.in. z filmów: „Zaginione miasto Z.”, „Kapitan Ameryka. Wojna
bohaterów”, „Spider-Man. Bez drogi do domu”, „Uncharted”. Jest także modelem. Często
wspomaga fundacje i zbiórki charytatywne.
Bartosz Strzebiecki, 5d

KĄCIK AKTORSKI

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds urodził się 23 października 1976 roku
w Vancouver w Kanadzie.
Jest aktorem i producentem filmowym. Swoją karierę rozpoczął
w wieku 17 lat. Zagrał w wielu znanych filmach, m.in.: „Oni, ona
i pizzeria”, „Wieczny student”, „Green Lantern”, „R.I.P.D. Agenci
z zaświatów”, „Deadpool”, „Bodyguard zawodowiec”, „Free Guy”.
Zdobył wiele nagród („Saturn”, „People’s Choice”, „Critics Choise”, „Teen Choice”, „Złoty
Popcorn”) oraz 30 nominacji (w tym ,,Złoty Glob”).
Bartosz Strzebiecki, 5d

Johnny Depp
Johnny Depp to amerykański aktor, który swoją sławę zdobył, grając
w takich filmach, jak m.in.: seria „Piraci z Karaibów” (jako Kapitan Jack
Sparrow), „Alicja w Krainie Czarów” (jako Kapelusznik), „Charlie
i fabryka czekolady” (jako Willy Wonka).
Zanim został aktorem, grał w zespole jako muzyk. Zdobył ponad
20 nagród (m.in. Złotego Globa, MTV, Teen Choice) oraz był do nich
nominowany ponad 70 razy (m.in. do Oscara). Jest właścicielem trzech wysp na Bahamach
i kolekcjonuje obrazy. Udziela się charytatywnie.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Orlando Bloom
Orlando Bloom – amerykański aktor, pochodzący z Anglii.
Jest znany z m.in.: z serii filmów „Piraci z Karaibów” (jako Will
Turner), serii „Władca Pierścieni” i „Hobbit” (jako Legolas),
filmu „Troja” (jako Parys).
Jest ambasadorem dobrej woli UNICEF i członkiem
organizacji ekologicznej „Global Green”. Tworzy rodzinę z Katy Perry – bardzo znaną amerykańską
piosenkarką.
Bartosz Strzebiecki, 5d

KĄCIK GAMERSKI

Minecraft Dungeons
„Minecraft Dungeons” to przygodowa gra akcji z elementami
RPG stworzona przez Mojang Studios i wydana przez Xbox
Game Studios 26 maja 2020 roku. Jest dostępna
na Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox
One oraz Xbox Series X/S. Grę oparto na silniku Unreal
Engine 4.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Stumble Guys
„Stumble Guys” to gra wieloosobowa, która toczy się na wylosowanej
arenie (polu bitwy).
W grze uczestniczy 32 graczy i są 4 rundy. Zwycięzca jest tylko jeden.
Są tam turnieje (coś w stylu konkursów), podczas których gracze mogą
wygrać zielone kryształy (walutę w grze).
Polecam osobom, które lubią wyzwania.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Jurassic World Evolution 2

„Jurassic World Evolution 2” to kontynuacja gry „Jurassic World Evolution” firmy Frontier. W grze
mamy do wyboru kilka poziomów, poprzedzonych kampanią (czyli wyjaśnieniem, na czym polega
gra). W grze musimy zdobywać pieniądze, a pieniądze można uzyskać w czasie gry na przykład
za zadania. Musimy też pilnować, żeby dinozaury nie uciekły z wybiegów (zagród dla zwierząt),
bo mogłoby to stanowić zagrożenie dla gości zwiedzających park.
Grę polecam osobom, które lubią budować.
Bartosz Strzebiecki, 5d

KĄCIK GAMERSKI

Sims4. Wyprawa na Batuu

„Wyprawa na Batuu” to dlc do gry „Sims4”, bez której gra nie działa.
Dodatek wprowadza do gry świat wakacyjny, konkretnie planetę Batuu. Planeta ta jest podzielona
na trzy sektory: Las, stacja Czarna Iglica i Dzielnica Najwyższego Porządku.
W lesie znajduje się Ruch Oporu dowodzony przez Vi Moradi. Stacja Czarna Iglica jest zajęta
głównie przez łowców nagród i przemytników, tak zwanych „łajdaków”. Najważniejszym z nich jest
Hondo Ohakka. Najwyższemu Porządkowi przewodzi porucznik Argon.
Waluta w Simsach to simoleony, jednak gdy dotrzemy na Batuu, zmienia się to na kredyty
galaktyczne. Od wymienionych wyżej postaci możemy brać misje podnoszące reputację danej
frakcji. Za ich wykonanie otrzymujemy kredyty. W każdej frakcji są różne funkcje, na przykład
w Najwyższym Porządku mamy wyznawcę, żołnierza, agenta, sierżanta itd. Im wyższa ranga, tym
lepsze ubrania danej frakcji można zakładać, na przykład czapkę sierżanta.
Dodatek umożliwia nam też zbudowanie własnego miecza świetlnego, droida typu BB oraz kupno
różnych pamiątek, na przykład pluszowego Ewooka.
Gdy już powrócimy do własnego domu, możemy wybudować rzeczy powiązane z Batuu,
na przykład stół do Sabbaca (czyt. sabaka).
Pomimo dosyć negatywnych opinii osób, które też zakupiły ten dodatek, mnie on bardzo się
spodobał nie tylko ze względu na to, że lubię „Gwiezdne wojny”, ale też dlatego, że wprowadza on
ciekawe mechaniki. Szczerze go polecam.
Jakub Głąbkowski, 7p

KĄCIK GIER PLANSZOWYCH

Talizman. Magia i miecz
„Talizman. Magia i miecz” to genialna gra planszowa będąca
bestsellerem. Jej akcja toczy się w magicznym świecie pełnym
fantastycznych stworzeń, na przykład
smoków, goblinów czy duchów.
Na początku gry losujemy poszukiwacza, którym będziemy grać
do końca gry. Każdy poszukiwacz ma swoją figurkę,
kartę, miejsce rozpoczęcia, liczbę mocy, siły, życia
i losu oraz specjalne umiejętności, które tworzą grę bardzo różnorodną. W grze jest kilka rodzajów
kart: karty przygody – mogą być przedmiotami zwykłymi lub magicznymi, miejscami, zdarzeniami
i wrogami, którzy potrafią czasem przysporzyć niemało emocji, karty zaklęć, które można rzucać
na siebie – i dają ci dobre efekty – lub na kogoś (złe efekty) oraz karty wyposażenia,
jak na przykład miecz, zbroja czy butelka z wodą. Są też stosy kart odrzuconych.
Plansza do „Talizmana” jest ogromna i trudno jest nią grać na małym stole. Podzielona jest na trzy
krainy: zewnętrzną – grę tam się zaczyna, ta kraina jest najmniej niebezpieczna, środkową – jest
trochę niebezpieczna, jednak są tam też przyjemne pola – i wewnętrzną, w której walczy się
o życie i wygraną. Są różne sposoby przechodzenia z krainy do krainy, na przykład przepłynięcie
tratwą przez rzekę lub pokonanie strażnika. Do krainy wewnętrznej wchodzi się przez magiczne
wrota i jest ona pewnym rodzajem próby, czy jesteś godny wygrać. Najwięcej jest pól, w których
losujesz jedną kartę przygody lub więcej takich kart. Są też pola, na przykład Miasto, Kaplica,
Cmentarz, Gospoda czy Wioska, na których rzuca się kością i im wyższy wypadnie wynik, tym
lepsza rzecz się dzieje (ta zasada obowiązuje zawsze w tej grze).
W grze poruszasz się, rzucając kostką, o tyle pól możesz poruszyć się w lewo lub prawo, ile oczek
wypadnie (wyjątek: w krainie wewnętrznej poruszasz się w jedną stronę i o jedno pole). Gra ma
bardzo dopracowaną instrukcję, w której wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Wygrywa się
poprzez przejście przez całą krainę wewnętrzną, zachowanie do końca gry punktów życia i dzięki
posiadaniu talizmanu. Kiedy wejdzie się na najwyższe pole w krainie wewnętrznej, rzuca się
na pozostałych graczy czar rozkazu, a kiedy spotka się tam dwóch graczy, walczą w epickiej
walce o wygraną.
Gra trwa wiele godzin, jest wciągająca i bardzo przyjemna. To najlepsza gra planszowa, w jaką
grałem. Polecam!
PB

PIŁKA W GRZE

Neymar
Neymar, a właściwie Neymar da Silva Santos Junior
urodził się 5 lutego 1992 roku w Mogi das Cruzes.
Jest to brazylijski piłkarz występujący na pozycji
napastnika we francuskim klubie Paris Saint
Germain oraz w reprezentacji Brazylii.
Neymar to najdroższy piłkarz w historii futbolu. Jego
przyjacielem jest Mbappé, który zrobił Neymarowi
wiele żartów.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski to polski piłkarz, występujący
na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern
Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest
kapitanem. Przez niektórych uważany jest
za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie
i jednego z najwybitniejszych środkowych
napastników w historii. Lewandowski to zdobywca
ponad 500 goli w seniorskich rozgrywkach
klubowych i reprezentacyjnych.
Urodził się 21 sierpnia w 1988 roku w Warszawie (a dokładnie pod Warszawą, czyli w Lesznie).
W 1994 roku, kiedy miał 6 lat, zaczął trenować w klubie Varsovia, gdzie spędził 7 lat.
Bartosz Strzebiecki, 5d

Paul Labile Pogba
Paul Labile Pogba to francuski piłkarz występujący na pozycji
pomocnika

w

angielskim

klubie

Manchester

United

oraz w reprezentacji Francji. Wicemistrz Europy na Euro 2016
i mistrz świata 2018 roku.
Antoni Gudowicz, 7o

PIŁKA W GRZE

Street football (piłka uliczna)

Terminy „street football” i – w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – „street soccer” obejmują
szereg nieformalnych odmian piłki nożnej. Te mecze niekoniecznie spełniają wymagania formalne
gry w piłkę nożną, takie jak duże boisko, oznaczenia pola, aparat bramkowy i flagi narożne,
jedenastu graczy na drużynę czy urzędnicy meczowi. Najczęściej rozgrywane są w formacie
3 vs 3 (oczywiście można i 5 vs 5 lub jakkolwiek inaczej), bramki są zwykle małe, zrobione
z patyków lub butelek. A piłka w skrajnych przypadkach może być zgniecioną gazetą.
Radosław Berestowski,7p

Jack Downer
Jack Downer jest to brytyjski atleta urodzony 2 lutego 1998 roku.
Znany jest ze swojego kanału na YouTube, na którym promuje
odmianę piłki nożnej „panna”. Są to mecze 1 vs 1 na malutkim boisku,
zazwyczaj 5 m na 3 m, w których celem jest strzelanie do bramki
przeciwnika (która też jest mała) bądź zamierzone przeprowadzenie
piłki między nogami przeciwnika. Jack rozpoczął swoją przygodę
z „panną” w wieku 15 lat, wtedy też zaczął codziennie trenować
(przed szkołą i po niej). W końcu w 2014 roku wziął udział w European Street Cup, gdzie był
pośród trzydziestu dwóch najlepszych zawodników, jednak jego następne występy były tylko
lepsze. W 2018 roku wygrał Tango League Most Valuable Player Award. Był to jego największy
sukces i mam nadzieję, że nie ostatni.
Radosław Berestowski, 7p

W ŚWIECIE POETÓW: TWÓRCY STAROŻYTNEJ GRECJI

Homer
Homer to półlegendarny najsłynniejszy grecki poeta żyjący
najprawdopodobniej w VIII w. p.n.e. Jego imię tłumaczy się jako ślepiec
lub zakładnik.
Był wędrownym pieśniarzem, śpiewakiem i recytatorem. Uważa się go
też za ojca poezji epickiej. Do jego dzieł zalicza się „Iliadę” i „Odyseję”.
Homer spisał też wszystkie mity, wcześniej przekazywane ustnie.
Na wyspach los i Chios wzniesiono poświęcone mu świątynie,
a w Olimpii i Delfach postawiono jego posągi.

Sofokles
Sofokles to największy tragik starożytnej Grecji. Był także politykiem,
dowódcą wojskowym i kapłanem. Zarówno za jego życia,
jak i po śmierci czczono go jako bohatera.
Urodził się około roku 496 p.n.e., a zmarł w roku 406 p.n.e. Sofokles był
autorem 123 tragedii, z czego zachowało się w całości
zaledwie 7. Oprócz tragedii pisał dramat satyrowy oraz był aktorem.
Gdy w wieku 28 lat pierwszy raz stanął do zawodów dionizyjskich,
od razu otrzymał główną nagrodę, pokonując wówczas sławnego już
i powszechnie szanowanego Ajschylosa.

Arystofanes
Arystofanes to grecki komediopisarz, jeden z twórców
komedii staroattyckiej.
Pierwsze swoje komedie wystawiał pod nazwiskami aktorów,
ponieważ sam był zbyt młody, aby zgłaszać utwory na zawody
teatralne. Żył najprawdopodobniej od 446 r. p.n.e. do 385 r.
p.n.e. Ostatnie dwie komedie, tj. „Sejm kobiet” i „Plutosa”, czasami
zalicza się do komedii średniej, która ewoluowała przez IV w. p.n.e.
Był utalentowanym poetą, który zmarł młodo. Napisał on
30 komedii. Jego najsłynniejsze dzieła to między innymi „Żaby”, „Chmury” czy „Osy”.
Paweł Bokiniec, 6e

KĄCIK LITERACKI

Na święta
Widzę reklamy, billboardy, promocje,
Im bliżej świąt, tym coraz mocniej.
Telewizja, filmy, bloki,
Lecz to nie są świąt uroki.
Ciągle, ciągle jest im mało.
Wykorzystują Wigilię całą.
Tutaj o pieniądze chodzi,
A przecież... Jezus się rodzi.
Dzielenie opłatka, choinki ubieranie, kolędowanie,
składanie życzeń, wieczerzy zjadanie.
Chodzi o miłość, ciepło w rodzinie.
Niestety... ten czas szybko minie.

Dla wszystkich, co ten wiersz czytają,
Dla wszystkich, co mnie teraz słuchają,
Życzę radości i spokoju,
pomyślności, szczęścia i pokoju
Ciepłego kominka, ubranej choinki,
pysznej kolacji i wesołej minki.
PB

W SŁONECZNYM NASTROJU
Co robi matematyk w czasie świąt Bożego Narodzenia?
Zadania z gwiazdką.

– Co kupiłeś pod choinkę?
– Stojak.

– Kochanie, chodź, zobacz, co jest pod choinką!
Podekscytowana żona przybiega, schyla się, szuka, rozgląda się za prezentem, ale nic nie
znajduje, w końcu pyta męża:
– No co tam dla mnie masz?
Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje palcem pod choinką i mówi:
– Patrz, ile tam jest kurzu...

Co mówi bombka do bombki?
– Chyba nas powieszą.

Szkot wsiada do taksówki i pyta:
– Ile zapłacę za przejazd na dworzec?
– Dwa funty.
– A za walizkę?
– Walizkę zawiozę za darmo.
– To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę piechotą!
Wybrała Julia Pawlak, 6e
Stoi facet na ulicy, a nad nim na drzewie wisi maluch.
Podchodzi przechodzień i pyta:
– Panie, jak pan żeś tego fiata na to drzewo wpakował?
– Że mały, to widać, że nie ma przyspieszenia – wiedziałem, ale że się skubany psów boi?!
Święty Piotr siedzi sobie u bram raju i popija herbatkę. Nagle drzwi się otwierają i wpada koleś.
Zatrzymuje się na środku recepcji i wybiega.
Za chwilę znowu to samo, wbiega i wybiega. Święty Piotr podnosi wzrok znad gazety i mówi:
– Niech to, znowu kogoś reanimują.
Wybrał Radosław Berestowski, 7p

