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Dzień Ziemi w Naszej Szkole
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi - najważniejsze ze świąt ekologicznych, a jednocześnie zbyt często poświęcone śmieciom, zakazom i nakazom
np. „segreguj śmieci”, „wyłączaj prąd” itp. oraz jednorazowym akcjom. Pani Marzena Siejka już od wielu lat celebruje to święto wraz z uczniami naszej
szkoły w zupełnie inny sposób. Zachęca do poświęcania czasu na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna. Dlatego corocznie przed
szkołą sadzi kwiatki wraz z uczniami, którzy powierzone zadanie wykonują z ogromnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy. Posadzone kwiaty
wyglądają przepięknie i przykuwają uwagę wszystkich. Klasy 5a, 5b, 6a oraz 7b miło i efektywnie spędziły czas. W kolejnym roku szkolnym zachęcamy
do wspólnego wiosennego sadzenia roślinek.
Zuzanna Krzyszczuk

PRZYJEMNE SPĘDZANIE CZASU
Nadchodzi lato. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej. Proponuję, by podziwiać przyrodę w Łazienkach Królewskich. Jest to przepiękny i bardzo duży
ogród mieszczący się w samym sercu Warszawy, w którym znajdziemy wiele starych i pięknych budowli, takich jak: Pałac na Wodzie czy Stara
Oranżeria. Można je zwiedzać codziennie z wyjątkiem poniedziałków. Ogród dostępny jest  zawsze do godziny 21:00, a w każdy czwartek zwiedzanie
jest bezpłatne. Wszystkich zachęcam do rodzinnego spaceru po tym pięknym zakątku Warszawy. Przy odrobinie szczęścia jest szansa na spotkanie
z… pawiem. Czego wszystkim życzę.
Martyna Korycka
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Wywiady Julii Rogowskiej
Rozmowa z Panią Agnieszką Kowalską – nauczycielką języka angielskiego
-Czy lubi Pani swoją pracę?
-Moja praca daje mi wiele satysfakcji, zatem mogę śmiało powiedzieć, że lubię swoją pracę.
-Czy Pani zdaniem język angielski jest trudny do nauki?
-Według mnie wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. Dla jednych jest bardzo trudny, dla
drugich prosty. Na szczęście, dzisiaj istnieją przeróżne narzędzia ułatwiające i urozmaicające naukę
języka angielskiego. Należy pamiętać, że sporo zależy od motywacji uczącego się.
-Jakie studia Pani skończyła?
-Skończyłam filologię angielską oraz specjalność literatury angielskiej.
-Co jest ważniejsze, aby porozumiewać się w języku obcym: słownictwo czy gramatyka?
-I jedno, i drugie jest równie ważne. Chcąc uniknąć nieporozumień komunikacyjnych, należy dobrze
mówić i pisać poprawnie pod względem gramatycznym oraz leksykalnym.
-Czy od zawsze chciała Pani zostać nauczycielką?
-Nie od zawsze chciałam zostać nauczycielką, ale w dzieciństwie myślałam o tym.

Pani A. Kowalska

Warto wiedzieć…
·  Zdecydowanie dłuższe wakacje niż w Polsce są na Białorusi, Litwie i w Rosji, bo trwają aż 92 dni.
Na Ukrainie - o dwa dni dłużej. Jednak w Europie najdłuższą labą cieszą się młodzi Turcy i Włosi.
Pierwsi przez 95 dni, a drudzy w regionie Lacjum (na jego terenie znajduje się Rzym) mają wolne od
8 czerwca, a do szkolnych ław wrócą dopiero 14 września. Daje im to aż 99 wolnych dni!
·  Niemieckie wakacje to raptem 46 dni. Jeszcze dłużej uczą się Brytyjczycy z Anglii i Walii. Wolne
zacznie im się dopiero 20 lipca, a do szkół wrócą 1 września.
·  Absolutnie najkrótsze wakacje w Europie mają Szwajcarzy - zaledwie 39 dni. Jednak podobnie jak
Francuzi co dwa miesiące mają dwutygodniowe przerwy w nauce (ferie jesienne, świąteczne,
zimowe i wiosenne/wielkanocne). Stąd biorą się tak krótkie wakacje letnie.
·  W Japonii, która uchodzi za kraj różnych dziwactw, wakacje faktycznie są nietypowe. Zaczynają
się zawsze 20 lipca w Dniu Morza, który jest japońskim świętem narodowym, a kończą w sierpniu –
na jego początku lub pod koniec w zależności od regionu kraju. 
·  Pieniądze wrzucone do rzymskiej Fontanny di Trevi (ok. 3 000 euro dziennie) zbierane są każdej
nocy i oddawane na cele charytatywne. 
·  W okresie wakacyjnym o dowolnej porze dnia nad Stanami Zjednoczonymi przelatuje w
samolotach ok. 61 000 ludzi. 
·  Największy hotel na świecie mieści się w Las Vegas, nazywa się The Venetian & The Pallazzo i
posiada 8108 pokoi.
·  W związku z restrykcyjnym prawem muzułmańskim, na Malediwach nie można posiadać przy
sobie Biblii (nawet turystom).
·  Jedna trzecia wszystkich lotnisk na świecie znajduje się w USA.
·  Najdroższy pokój hotelowy znajduje się na ostatnim piętrze hotelu President Wilson w
szwajcarskiej Genewie.  Jest to tzw. Royal Penthouse Suite, którego wynajęcie na jedną noc
kosztuje 65 000 dolarów. 
·  Mniej niż 1% ludności świata odwiedziło do tej pory Antarktydę. Warto skorzystać w te wakacje �
·  Wyjeżdżając do krajów tropikalnych nie zabieraj tony krajowych preparatów przeciw insektom - nie
przydadzą ci się one, bo na tamtejsze owady są po prostu za słabe. Najlepiej wszelkie spraye i
balsamy kupować na miejscu. Mają one skład odpowiedni do ochrony przeciw miejscowym
owadom.
 Udanych wakacji!!!���
Jakub Kleinszmidt

Lato
Lato to cudowna pora
A dlaczego? Już wyjaśniam.
Słońce świeci aż do zmroku,
Wszystko wokół nam rozjaśnia.
Od zieleni aż po czerwień
Świat wokoło kolorowy.
Lasy, pola, no a w trawie
Motyl lata koło głowy.
Jeszcze jeden ważny powód,
Gdy zapytasz, każdy powie,
Nie lubimy kurtek, szali
Swetrów i czapek na głowie.
A co wszystkich bardzo cieszy,
Kiedy lato się zaczyna?
Że wakacje mają dzieci,
A to szczęścia ich przyczyna.
Oliwia Szlama

Wkrótce wakacje
Już niedługo, już za chwileczkę
Pojedziemy na wycieczkę.
Ciepłe morze, piękne plaże,
Czas pakować sakwojaże.
STOP!

A klasówka z angielskiego?
Projekt z chemii, czy polskiego?
Tyle pracy wciąż przed nami
Już jesteśmy pokonani!
Te ułamki, słówka, zdania
Cały czas są do wkuwania.

Poprawiajmy więc oceny,
By zobaczyć wnet Ateny,
By Rodzice byli radzi,
Mieć piąteczkę nie zawadzi!
Maja Jędrzejewska

.

A. Pawlik

Artur Braun
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KĄCIK LITERACKI
Karuzela. BLAIR
Kiedyś myślałam, że wszystko się dobrze kończy – nawet, jeśli droga do tego końca stała się ciężka. W moim przypadku było inaczej. Miałam
fantastycznego przyjaciela, mnóstwo godzin spędzonych w radości, otoczona wesołym śmiechem, a co mam teraz? Teraz nadszedł koniec. I
zdecydowanie nie jest on happy endem. Czuję się trochę oszukana przez te (prawie) wszystkie powieści przewijające się przez moje ręce. Kończąc
czytać ostatnie ich strony, miałam na twarzy uśmiech zadowolenia. Jednak gdybym przeczytała książkę opowiadającą właśnie tę historię z mojego życia,
czułabym raczej rozczarowanie niż jakiekolwiek szczęście. W końcu stwierdziłam, że przecież żyję dalej i nie mogę rozpaczać nad utratą jakiegoś
przyjaciela. Tyle, że to nie był jakiś przyjaciel. To był mój jedyny prawdziwy przyjaciel, Collin. Coraz rzadziej do siebie dzwoniliśmy, aż nasz kontakt
właściwie się urwał. Nie uwzględniając raz na jakiś czas pojedynczych SMS-ów. Wtedy stwierdziłam: „Czas zacząć znowu korzystać z życia”, więc
zaczęłam. Miałam takie deja vu z początku roku, kiedy przestałam udawać kogoś, kim w rzeczywistości nie jestem.
Słowo „rutyna” przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenia i przekonałam się, że grupa dziewczyn, z którymi czasem gadałyśmy z Collinem, wcale
nie jest zła. To znaczy wiem, że nigdy nie była zła, ale przekonałam się, że są one naprawdę fajne. I mamy wiele wspólnego. Zaczęłam czytać więcej – o
ile to w ogóle możliwe. Na początku koleżanki w żartach mówiły, że jestem nerdem albo coś w tym stylu, ale szybko przestały i same zaczęły sięgać po
książki. Raz przyszło mi do głowy, że ci wszyscy autorzy umieszczają w swoich powieściach te szczęśliwe zakończenia, aby były one taką odskocznią,
od naszego nie zawsze łatwego życia.
Spędzałam ze swoimi nowymi przyjaciółkami coraz więcej czasu. Naprawdę się zżyłyśmy. Pewnego dnia na moim regale zabrakło nowych książek, a
kieszonkowe w tym miesiącu już wydałam, więc sięgnęłam ponownie po jedną z już przeczytanych powieści. I wtedy zrozumiałam, że nie czytamy
czegoś drugi raz dla zakończenia – bo je akurat już znamy – ale dlatego, aby jeszcze raz przejść przez drogę właśnie do niego prowadzącą. Tak właśnie
stało się ze mną i Collinem. Może nie było nam dane być przez całe życie najlepszymi przyjaciółmi, ale nie sprawia to, że nie przeżyliśmy wielu
fantastycznych zdarzeń. I mogę teraz powiedzieć, że jeśli ta rozłąka jest ceną za te wszystkie wspaniałe chwile, to jestem gotowa ją zapłacić. Bo było
warto.
Emilia Ocalewicz

Pupil
Następnego ranka Ala wstała wcześniej niż zwykle. Obudziło ją ciche szczeknięcie. Nagle przypomniała sobie, że nie jest sama w pokoju. Spojrzała na
pieska i zobaczyła mokrą plamę na podłodze. 
- Ojej! – powiedziała cicho - jak widać nie pomyślałam o wszystkim.
Właśnie w tej chwili do pokoju weszła mama.
- Kochanie śniadanie czeka…- urwała- Alu… skąd wziął się tutaj ten pies - powiedziała groźnie.
Ala spojrzała na mamę.
 – Mamo, przepraszam.
Opowiedziała mamie wszystko, jak poszła do schroniska i nieznana dziewczynka chciała adoptować psa, jak była zrozpaczona i nie przemyślała do
końca swojego zachowania. Mama wyszła z pokoju bez słowa.
- No to po nas…- wyszeptała Ala do pieska.
Po kilku minutach do pokoju wszedł tata i bez słowa zabrał psa. Pojechał do schroniska. Ala nawet nie protestowała. Nie miała siły już na nic.
Dziewczynka nie wychodziła z pokoju do obiadu. Zrozumiała, że straciła Ronalda na zawsze. Tata wrócił ze schroniska sam i długo rozmawiał z mamą.
Nie mieli nastroju na rozmowy, zawołali córkę na obiad.
- Mamo, tato przepraszam. Tak kocham Ronalda. Nie mogłam się zgodzić, aby ktoś go zabrał.
- Wiemy Alu, że ten pies jest dla ciebie ważny, ale nie można załatwiać tego w taki sposób, zabierając go po kryjomu ze schroniska. Może ty też
powinnaś nam zaufać.
W sobotę rano Alę obudził dźwięk telefonu.
- Tak rozumiem – usłyszała głos taty rozmawiającego przez telefon.- Bardzo dziękuję. Oczywiście zaraz przyjadę. Do zobaczenia.
Po godzinie tata wrócił do domu. Ala nie mogła uwierzyć własnym oczom. Przyprowadził Ronalda! Nie wiedziała czy się śmiać, czy płakać. Męczyły ją
wyrzuty sumienia
- Alu, podjęliśmy z mamą decyzję, że adoptujemy tego psa, kierowniczka schroniska zgodziła się.
- Wybaczamy ci, ale to nie znaczy, że to co zrobiłaś, było w porządku.
- Wiem- powiedziała cicho Ala.
- Obiecaj, że już nigdy nie zrobisz nic tak nieodpowiedzialnego…
- Obiecuję – odpowiedziała jeszcze ciszej dziewczynka.
Rodzice spojrzeli na smutną Alę. Mamie zrobiło się jej żal.
- Dosyć tych zmartwień. Idziemy wszyscy na spacer. Aha, rozumiem Alu, że nie zakończysz swojej pracy w schronisku. Pani kierowniczka powiedziała,
że czeka na ciebie w sobotę jak zwykle. W schronisku jest dużo pracy.
Ala wreszcie się uśmiechnęła. Zrozumiała, że ma najlepszych rodziców na świecie.
Maria Królikowska
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RECENZJA KSIĄŻKI
Ostatnio przeczytałem książkę pt. ,,Robinson Crusoe’’ autorstwa
Daniela Defoe, która została wydana w XVIII wieku. Lektura stanowi opis
niezwykłych przygód Robinsona Crusoe - głównego bohatera powieści. 
Pierwowzorem tytułowej postaci był najprawdopodobniej brytyjski żeglarz
o nazwisku Alex Selkirk, który na początku XVIII w. był zmuszony
spędzić kilka lat na bezludnej wyspie u wybrzeży Ameryki Południowej.
Początek akcji przenosi czytelników do XVII-wiecznej Anglii. Robinsona
Crusoe poznajemy jako zafascynowanego żeglarstwem nastolatka. 
Wbrew woli rodziców zostaje żeglarzem, w końcu decyduje się na
rozpoczęcie służby i wyrusza w daleką podróż. Podczas jego pierwszego
rejsu dochodzi do katastrofy morskiej i zatonięcia statku. Robinson
szczęśliwie uchodzi z życiem. W dalszej części powieść zostały opisane
jego doświadczenia i przygody na bezludnej wyspie. Determinacja oraz
zaradność i pomysłowość tytułowego bohatera pozwalają na wyjście cało
z tej niezwykłej opresji. Podczas 13-letniego pobytu na wyspie spotka
tylko jednego człowieka - Piętaszka, który stał się jego przyjacielem.
Robinson cywilizuje go i nawet uczy angielskiego. Ten w zamian jest mu
bardzo oddany i to głównie dzięki niemu, głównemu bohaterowi udaje się
przeżyć w tak niesprzyjających warunkach.
Jeżeli chcecie poznać losy Robinsona i dowiedzieć się, czy powrócił do
ojczyzny, zachęcam do przeczytania książki. Uważam, że jest to
naprawdę ciekawa oraz wartościowa lektura. Ze względu na jej
optymistyczną i wesołą fabułę, wartką akcję i niezwykłe przygody,
powieść czyta się bardzo przyjemnie i szybko. Jeszcze raz gorąco
polecam!
Paweł Niedziela

KĄCIK SPORTOWCA
Leo Messi - chłopak, który dążył do celu i nie zważał na przeszkody
Leo Messi w tym momencie jest bez wątpienia jednym z dwóch
najlepszych piłkarzy na świecie, lecz to co osiągnął, nie jest tylko zasługą
jego ogromnego talentu, ale przede wszystkim ciężkiej pracy nad sobą.
Przy narodzinach u Messiego wykryto poważne niedotlenienie. Było
nawet zagrożenie, że Leo umrze. Na szczęście lekarzom udało się
przyspieszyć poród i jedynym uszczerbkiem na jego zdrowiu było
zniekształcone ucho. Gdy Messi nie miał jeszcze nawet roku, został
potrącony przez rowerzystę i złamał rękę.
Już od małego Argentyńczyk nie rozstawał się z piłką. Chodził razem ze
swoim starszym bratem Rodrigo na boisko, gdzie był najmłodszy. Jego
starsi koledzy często się denerwowali, ponieważ Leo przechodził ich z
łatwością. Doprowadziło to do tego, że często był brutalnie faulowany.
Mimo tego chłopak nie poddał się i dalej chodził na boisko ze starszymi.
Po kilku latach sytuacja się powtórzyła, jak grał w młodzieżowej drużynie.
Gdy był mały, z powodu fauli najczęściej nie mógł dotrwać nawet do 2
połowy.
Pewnego razu, kiedy był u lekarza, okazało się, że choruje na
karłowatość przysadkową. Oznaczało to, że jeżeli nie wyleczy tej
choroby, w dorosłości będzie miał maksymalnie 150 cm wzrostu. Jego
rodzina nie miała wystarczających środków na leczenie, na początku
dostawała pieniądze od państwa. To był bardzo trudny okres w życiu
Messiego, codziennie musiał sam robić sobie bolesne zastrzyki. Aż
nadszedł okres, gdy zabrakło pieniędzy na leczenie. Jego rodzina wysłała
filmik do wielu zagranicznych klubów, na którym Leo pokazywał swoje
umiejętności. Zdecydowała się na niego FC Barcelona, gdzie później zdał
testy. Władze klubu zachwycone jego talentem, opłacały leczenie.
Teraz Messi jest kluczowym zawodnikiem FC Barcelony, rozegrał dla niej
ponad 700 meczy, strzelił ponad 500 goli i zaliczył ponad 200 asyst. Na
swoim koncie ma 5 złotych piłek, 2 złote buty, 8 mistrzostw Hiszpanii i 4
puchary Ligi Mistrzów. Messi w Barcelonie jest żywą legendą. Jako mały
chłopiec uwierzył w siebie i nie poddawał się mimo wielu przeszkód. Jego
wytrwałość i pracowitość są godne naśladowania.
Mateusz Laskowski

Jak dostać się do liceum?
W tym artykule opowiem o kryteriach przyjmowania do liceów obecnych
siódmoklasistów. Nawet, jeśli na razie nie zastanawialiście się nad tym,
do jakiego liceum pójdziecie, trzeba o tym pomyśleć, ponieważ może to
ułatwić wam robienie w życiu tego, co chcecie. Na początku powinniście
zdecydować, na jakim przedmiocie chcielibyście się skupić, ponieważ
licea są zazwyczaj skierowane na dwa lub kilka powiązanych
przedmiotów. Nie musi to być wasza decyzja na całe życie, ale warto
wiedzieć, w czym jesteście dobrzy.
Gdy wiecie już, co jest waszym celem, musicie zastanowić się, jak go
osiągnąć. Przyjęcie do liceów zależy od 3 czynników:
1) Prawie połowę punktów umożliwiających przyjęcie do liceum, można
uzyskać z egzaminu ósmoklasisty. Obecne klasy siódme, szóste i piąte
będą pisać 3 egzaminy z: matematyki, polskiego i języka obcego (obecne
klasy czwarte i wszystkie niższe będą zdawać jeszcze jeden egzamin z
wybranego przedmiotu). Jeżeli z jednego z nich przedmiotów jesteście
dobrzy, powinniście szczególnie przyłożyć się do jego nauki, bo zwiększa
to wasze szanse na dostanie się do wymarzonego liceum. Jeżeli nie
interesuje was żaden, musicie starać się osiągnąć jak najlepsze wyniki ze
wszystkich egzaminów. Nie muszą być idealne, ale przynajmniej
przeciętne.
2) Sporo punktów można uzyskać za oceny na świadectwie.
3) Sukcesy w konkursach przedmiotowych, praca w wolontariacie czy na
rzecz szkoły i środowiska dają wam dodatkowe punkty.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem wam, zrozumieć kryteria
przyjmowania do liceum. Do zobaczenia!
Jan Owsiak

Leo Messi .
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Dnia 10 kwietnia 2018 r. w szkole odbył sie ̨jubileuszowy X Przegląd Mam Talent. Wzięli w nim udział utalentowani uczniowie, ktoŕzy zaprezentowali
swoje uzdolnienia. Uczestnicy przeglądu recytowali wiersze, sṕiewali solo i w duecie, tanćzyli. Grali na takich instrumentach jak: akordeon, flażolet,
skrzypce, saksofon czy pianino. Widzowie mogli również podziwiać prace plastyczne. Poziom artystyczny wykonawców był bardzo wysoki, za co zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
Cieszymy się, że mogliśmy podziwiać utalentowanych kolegów i poznać ich zainteresowania. 
Zuzanna Krzyszczuk

Karolina gra na flażolecie Recytacja Artura

Taniec jazzowy w wykonaniu Ani Akwarele namalowane przez Martę

Najmłodsi artyści Artyści z kl. 4-7

A. Pawlik A. Pawlik

A. Pawlik A. Pawlik

A. Pawlik A. Pawlik
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KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
Konsola na wakacje
Dłuższa podróż na wakacje samolotem lub samochodem może się
wydać nużąca, a czasami nasz organizm nie pozwala nam w spokoju
zasnąć podczas podróży. Na szczęście z pomocą przychodzą
przenośne konsole. O starszym bracie PSP - Ps Vicie dawno już
zapomniano, ponieważ nie była to najlepsza konsola od Sony. Nintendo
Switch to zupełnie nowa, przenośna oraz dobrze wyglądająca konsola.
Ma wygląd większego tabletu, po którego bokach umieszczone są
joicony, czyli pady, które możemy bez problemu odłączać lub przyłączać.
Sama konsola może wydać się trochę za mała do codziennego użytku,
lecz w tym wypadku z pomocą przychodzi dok, aby podłączyć ją do
telewizora. Urządzenie ma też swoje minusy, jednym z nich jest źle
położona nóżka z boku, co uniemożliwia postawienie jej na nie do końca
płaskiej powierzchni. Sam Switch oferuje nam w sumie 3 tryby grania.
Moim zdaniem najwygodniejszym sposobem gry jest pozostawienie
joiconów wpiętych po bokach konsoli i trzymanie jej w rękach. Drugim,
który wcześniej już wymieniłem, jest włożenie konsoli do doku i
podłączenie do telewizora. Trzecim, moim zdaniem najmniej wygodnym
sposobem jest odpięcie joiconów i postawienie konsoli na nóżce, przez co
nasze ręce są swobodniejsze. Ten sposób uważam za najmniej
wygodny, ze względu na małe rozmiary samej konsoli. Interfejs całej
konsoli jest ubogi, lecz za to także łatwy w obsłudze. Nintendo jako sama
konsola oferuje rozmaite gry również dostępne tylko na Nintendo jak
Pokemony czy Dragon Ball Xenoverse. Ilość gier na Nintendo w
porównaniu do innych konsol jak PS4 czy Xbox ONE jest mała, lecz
coraz więcej gier jest dostępnych na tę platformę. Switch jak na taką małą
konsolę, jest stosunkowo drogi, bo kosztuje aż 1000 zł, ale jest unikatowa,
jedyna w swoim rodzaju i powiedziałbym, że w pewnym sensie
innowacyjna dla konsol przenośnych. Cały czas się rozwija, a tytułów
tylko przybywa. Ważne jest też to, że urządzenie oferuje nam całą masę
gier dostępnych tylko na nie, co jest dużym plusem. Jak każda rzecz
Nintendo Switch ma też swoje wady, ale mimo tego, jest teraz najlepszą
konsolą mobilną na rynku!
Wypróbujcie sami!
Tomasz Strojnowski

RECENZJA FILMU
„Player One” reż. Steven Spilberg
W sobotę wybrałem się do kina na film pt. "Player One" w reżyserii
Stevena Spielberga. Po bardzo dobrych recenzjach i milionach wydanych
na produkcję oczekiwałem naprawdę bardzo dobrego filmu i niezłej
zabawy.
Film jest próbą pokazania, jak będzie wyglądała przyszłość. Jest rok
2045. Wyniszczona rzeczywistość za oknem jest beznadziejna, więc
młodzi ludzie większość czasu spędzają w równoległym, wirtualnym
świecie, grając w OASIS. Do grania używają zamiennika popularnych
teraz w Polsce okularów VR. Oasis to gra, w której każdy może się
wcielić w dowolną postać, pozbyć się kłopotów i kompleksów oraz przy
okazji zarobić niemałe pieniądze. Dla głównego bohatera Wade’a OASIS
to całe życie. Wade (w tę rolę wciela się Wye Sheridan) bierze udział w
wielkim wyścigu, który organizuje twórca gry, a nagrodą jest pakiet
kontrolny nad całym wirtualnym światem. Czy Wade’owi uda się zdobyć
trzy klucze i zgarnąć ogromną fortunę?
Obraz wyreżyserował jeden z najlepszych twórców w historii kina -
Steven Spielberg. Jest to bardzo duży atut tego filmu. Spielberg nakręcił
takie hity jak "Szeregowiec Ryan" czy "E.T.". Tytułowego Wade' a
(bohatera filmu) zagrał Tye Sheridan, czyli młody aktor, który znany jest z
gry w filmie "X-MAN Apocalyse". W filmie wystąpili również tacy aktorzy
jak Olivia Cooke (Samanta Cook) czy Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento).
Podsumowując, film jest bardzo ciekawy i chętnie wybrałbym się na niego
jeszcze raz. Dobra muzyka i interesująca fabuła dobrze ze sobą zagrały,
dlatego wyszedł naprawdę bardzo ciekawy film. Polecam wybrać się na
niego wszystkim, tym starszym i tym młodszym, a w szczególności
fanom gier komputerowych.
Julian Dołgało

KĄCIK MELOMANA
Ciekawe instrumenty muzyczne
Instrumenty dzielimy na: dęte, strunowe, perkusyjne i elektryczne.
Większość osób zna tylko niektóre z danej grupy, a prawda jest taka, że
jest mnóstwo instrumentów, o których nie mamy pojęcia. Każdy z nich
ma swoją historię i unikalne brzmienie. Dzisiaj przedstawię dwa według
mnie wyjątkowo interesujące instrumenty.
Mbira jest narodowym instrumentem ludu Szona z Zimbabwe. Od stuleci
zachwyca swoim pięknym brzmieniem i towarzyszy obrzędom służącym
komunikowaniu się z duchami przodków. Najważniejszą odmianą tego
instrumentu dla ludu Szona jest mbiradzavadzimu, czyli mbira przodków
mająca od 22 do 24 głosów.
Berimbau to jednostrunowy instrument muzyczny pochodzenia
afrykańskiego charakterystyczny dla brazylijskiej sztuki walki – capoeira.
Berimbau jest nieodłącznym i historycznym symbolem w capoeira, który
jako instrument przewodni informuje nas o rodzaju i tempie gry. To
właśnie od rytmu i tempa wygrywanego na jego strunie, zależy gra w
roda, której przewodzi.
Antoni Bulenda
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CIEKAWA POLSKA
Szlak Orlich Gniazd: Bobolice – Mirów
Szlak Orlich Gniazd położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jego początek znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze, a kończy na
Wawelu w Krakowie. Na szlaku położonych jest 16 zamków i pałaców, z czego część to ruiny. Zamki i pałace zbudowane są z miejscowego kamienia,
czyli jurajskiego wapienia. Zlokalizowano je na wysokich skałach – ostańcach wapiennych.
Zamki w Mirowie i Bobolicach położone są około 30 km od Częstochowy, w odległości 3 km od siebie. Obydwie budowle zostały wybudowane przez
Kazimierza Wielkiego i stanowiły średniowieczne obiekty warowne. Jeszcze w XX wieku zamki były ruinami. Ten w Mirowie nadal nią jest i nie ma do
niego wstępu ze względów bezpieczeństwa. Zamek w Bobolicach został odbudowany przez rodzinę Laseckich, z zachowaniem stylu warownej budowli
romańskiej. Teraz znajduje się tam hotel. Jak ktoś ma szczęście, to może zobaczyć Białą Damę na Zamku w Bobolicach, która podobno krąży między
dwiema warowniami.
Idąc z jednego zamku do drugiego, można podziwiać Skałki Mirowskie, malownicze w blasku zachodzącego słońca.  W jednej z jaskiń znaleziono zęby
neandertalczyka, czyli Bobolusa Jurajskiego.
Artur Braun
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