A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: Published::$cache
Filename: libraries/Lib_space.php
Line Number: 22
Backtrace:
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/libraries/Lib_space.php
Line: 22
Function: _error_handler
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/controllers/Published.php
Line: 17
Function: library
File: /var/www/MAM/devel/www/index.php
Line: 251
Function: require_once

Witajcie!
Po długiej, ale miłej, przerwie wakacyjnej wyruszamy ponownie w
przygodę dziennikarską z MP4. W najnowszym numerze naszej
naszą
gazetki czekają na Was artykuły ze znanej Wam już serii ,,Z
szkolnej
punktu widzenia" czy ,,Posmakujmy innej kultury", lecz pojawiają
uczniowskiego
również
nowości. Jakie? Sami zobaczcie...
się
Nasze gorno redakcyjne opuściły dziennikarki- absolwentki. Dziękujemy
im za miłą i owocną współpracę przy tworzeniu szkolnej gazetki i
aby
w nowej szkole również mogły twórczo rozwijać w swą
życzymy,
pasję.

W imieniu całego zespołu
MP4,

P. Wrosz
redaktor

naczelna

Fot.: P. Wrosz

Z UCZNIOWSKIEGO PUNKTU WIDZENIA

,,Pierwsza taka"

27 października 2016r.
Ktoś powie- zwykły czwartek, o co chodzi?
No właśnie - chodzi o to, że data ta stała się historyczną przynajmniej
w dziejach naszej szkoły. Tego właśnie dnia odbyła się

dyskoteka
szkolna (warto wspomnieć, że organizowana przez Radę Rodziców
organizatorom serdecznie dziękujemy). Kto był, ten wie, że nie była
–
to
"jakaś tam potańcówka", lecz pierwsza taka impreza w naszej
szkole,
choćby z tego względu, że tym razem odbyła się na sali
gimnastycznej.
W planach było pobicie rekordu frekwencji i wszystko wskazuje na to,
że
cel został osiągnięty - było nas około 120 osób. Miss i Mister
szkoły
wybrani zostali ilością – a raczej siłą - głosów. Z każdej klasy
wyłoniono
kandydatkę i kandydata do tego tytułu (pierwszy raz miałam okazję
iprzyjemność stanąć do tego typu konkurencji) lub dwie
kandydatki
(ach, ci chłopcy…), których zadaniem było przekonanie do
swej
kandydatury zebranych imprezowiczów, a czynili to, biorąc udział w
różnych konkurencjach.

J edną z nich, o której warto wspomnieć, była "Jaka to melodia?"- śmiechu

co nie miara. Według mnie, najlepszy konkurs, który rozśmieszył
było,
niemal do łez, to międzyklasowe potyczki taneczne. Każdej klasie
wszystkich
przydzielono inną piosenkę (każdej w innym stylu), na wybór której nie
żadnego wpływu i to właśnie było w tej zabawie najlepsze – efekt
miała
niespodzianki, moment oczekiwania. Stoisz z klasą na środku sali i czekasz,
zabrzmi muzyka, by potem szybko odgadnąć jej styl i zacząć tańczyć. Ci,
aż
w
tym uczestniczyli, oraz ci, którzy mogli to obserwować, wiedzą, jaki był
którzy
komiczny efekt!
tego
„Bilet wstępu” na dyskotekę kosztował 2 złote, lecz była to kwota, która i
zwróciła się nam w formie vouchera do sklepiku o tej samej wartości.
tak
przyznać,
że bawiłam się tak dobrze, że do sklepiku pójść nie zdążyłam, a
Muszę
inawet nie miałam ochoty tego czynić, gdyż szkoda było opuszczać
gimnastyczną.
salę

oklaskami
podziękowaliśmy
organizatorom
za tę zabawę
- byłai
Dyskoteka zakończyła
się o godzinie
20:00. Radosnymi
okrzykami
udana! Z uśmiechami na ustach , zdartymi głosami i opadający z
naprawdę
długimi
wróciliśmy
do naszych domów, aby bez stresu położyć się spać,
sił,
następnego dnia nie czekał na nas żaden sprawdzian ani
gdyż
Oby więcej takich imprez!
kartkówka…

P. Wrosz

wycieczka

,,INFERNO"
Cóż może bardziej łączyć klasę jak nie wspólnawycieczka? Na wspólniebo
bez innej klasy, wycieczkę wybrała się klasa IIIa gimnazjum (oczywiście, razem
samotną,
zpanią Lucyną i panią Michaliną, bo jakże inaczej). Pojechaliśmy w sposób
dość
nieszablonowy – pociągiem, co już samo w sobie było niezłą przygodą.
zapytacie?
(Zapomniałam wspomnieć..) Otóż pojechaliśmy do Gdyni.
Dokąd
Punktem „A” naszej wycieczki było kino, a, że tak naprawdę ten artykuł miał
recenzją filmu, więc przejdę już do tematu. Tytuł jego:,,Inferno". Jest to thriller
być
na
podstawie powieści noszącej ten sam tytuł Dana Browna. Scenariusz

stworzył
David Koepp, a reżyserem jest Ron Howard. Film jest kontynuacją dość
filmów -,,Kod da Vinci" i ,,Anioły i demony". Jeśli ich nie oglądaliścieznanych
dacie
radę "skumać" film bez tego kontekstu, podobnie jak ja. O czym ten
spokojnie,
film?

Akcja rozpoczyna się w szpitalu- zarówno główny bohater- Robert
(wspaniały
Langdon jak zawsze w swej roli Tom Hanks)- jak i my, nie mamy
dlaczego bohater właśnie tam się znajduje. Tajemnicza lekarka
pojęcia
pacjentowi,
którego z niewiadomych powodów próbuje zastrzelić
pomaga
policjantka.
Z czasem wszystko powoli zaczyna się wyjaśniać...
pewna
Film bogaty jest w wieeele zwrotów akcji. Kiedy wydaje nam się, że nic nas
nie zaskoczy, nagle cała sytuacja obraca się o 180 stopni. Nudzić się więc
już
będziecie.
nie

Moja
opinia?
Hmm... film
nie był zły,
ale nie
był też
powalający.
Na pewno
nie oglądałam
wcześniej
takiego
i myślę,
że niełatwo
o
wyobraźnia
podobny- twórcy zdecydowanie przerasta wszystko.
Opinia krytyków? Negatywna. Ja jednak jej nie podzielam. Uważam, że
pójść do kina po to, by na ekranie zobaczyć świat zawiłości odmienny od tego,
fajnie
kwtórym żyjemy i razem z bohaterem próbować rozwikłać zagadkę, która
zaważyć na przyszłych losach świata i jego mieszkańców. Tak więc –
może
Może
okażecie się sprytniejsi od głównego bohatera?
polecam.

P. Wrosz

KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
Czym zajmuje się Klub Przyjaciół
Zwierząt?

Klub (KPZ)* został stworzony w roku 2009 przez nauczycieli. Aktualną
klubu jest Pani Elżbieta Jerzyk.
opiekunką
Organizujemy zbiórki datków dla zwierząt ze schronisk i akcje charytatywne
pomagające zwierzętom.
Klub nie został stworzony tylko po to, aby pogłębiać wiedzę o zwierzętach, ale przede
wszystkim po to, by tę wiedzę aktywnie wykorzystywać – czyli pragniemy pomagać
potrzebującym zwierzakom.
Niedawno w nasze szkole odbyła się loteria zorganizowana przez KPZ, w której
udział
wziąć mogli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Polegała ona na tym, że każdy chętny
mógł wylosować los i wygrać nagrodę, np.: w postaci cukierków lub
drobiazgu. Loteria cieszyła się sporym zainteresowaniem – dużo dzieci chciało pomóc
jakiegoś
naszym czworonożnym przyjaciołom. Zebrane podczas loterii pieniądze zostały
przekazane na zakup smyczy, karmy i innych rzeczy, potrzebnych bezdomnym psom w
schroniskach. Dziękujemy za datki!
Aktualnie KPZ przygotowuje wigilię dla zwierząt, które zostały porzucone i nie mają
swojego domu..

Drodzy czytelnicy!
Zachęcamy Was do pomagania zwierzętom, bo naprawdę warto!
*KPZ – Klub Przyjaciół Zwierząt

L.Kowalke,
A.Żychowska

Moda
Materiałem królującym na wybiegach jest – zdecydowanie - aksamit. Zobaczyć
można nie tylko w stylizacjach kobiecych, eleganckich i pełnych szyku, ale też
go
swportowym, męskim i popularnym od jakiegoś czasu bieliźniarskim.
modne będą odcienie głębokiego burgundu czy szmaragdu i kobaltu, dla
Szczególnie
odważnych klasyczna już czerń.
mniej

Może nie bez powodu w naszej szkole Andrzejki odbyły się w stylulat 80, bo
właśnie on przeżywa w modzie swój wielki powrót! Skórzane spódnice,
to
futra, duże marynarki z poduszkami na ramionach i ,oczywiście,
wielkie
cekiny.

Zima, zima, zima- nie może więc zabraknąć ciepłych, wełnianych,
oversize'owych swetrów.

Moda to nie tylko trendy wśród ubrań i dodatków. „Cosezonowe”
wyznaczane są też w dziedzinie włosów.
hity
Najmodniejszym kolorem tego sezonu ma być "ash blonde hair",
popielaty, wchodzący w szarość (a czasem nawet w róż) , chłodny
czyli
Pasuje on do dość wyrazistego stylu i mocnego makijażu - szczególnie
blond.
zawierającego bordowy akcent w postaci szminki czy lakieru do
tego
Najpopularniejsze
cięcie? Pewnie niektóre z was się zdziwią, ale będzie
paznokci.
uznawany pewnie za staromodny, "grzybek". Popularniejszą nazwą
to,
uczesania, może nawet lepiej brzmiącą, jest "bowl cut".
tego

P.Wrosz

Posmakujmy innej kultury

Koreańska odmiana pop'u
W dzisiejszym artykule parę słów na temat muzyki, oczywiście… zagranicznej!
mianowicie, trochę o tym, czym jest K-pop, czyli Koreańska muzyka popowa. Zanim
A
jednak do tego przejdziemy, zajrzyjmy, co na ten temat powie nam "ciocia
Wikipedia" - według jej wskazówek , pop to "ogólnie muzyka popularna, termin ten
jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki
rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru". Tak więc, k-pop - jak sama nazwa mówi
– to powstała w Korei Południowej odmianą pop'u. Koreańczycy mieli, po
swój
własny, unikalny pomysł na pop, a żeby uczynić go bardziej swoim, dodali
prostu,
niego
literę „K”. Ale dość teorii!
do

Przejdźmy do fenomenu tego gatunku. MV - czyli z ang. Music video
koreańskich - bije rekordy wyświetleń na Youtubie, np. Zespół Bangtan Boys z piosenką
zespołów
"Dope" w październiku 2016 roku miał 100 975 960 wyświetleń!!! To naprawdę niezły
wynik. Oczywiście, w przeciwieństwie do naszej Polski, w Korei Południowej jest bardzo
dużo boys bandów, takich jak, np.bardzo popularne EXO, Bangtan Boys , Super Junior,
Big Bang, B.A.P, itd.

Oczywiście nie brak również girls bandów, a wśród nich chociażby T-ara,
Generation
czy Twice. Pojawią się również soliści, tacy jak jedyny w swoim rodzaju
Girls
Dragon
(zrobił
on nawet duet z Flo Rida), czy niepowtarzalna CL, która odważyła się na
Gwydanie angielskiej piosenki pt."Lifted". Oczywiście, teraz wzbudzę oburzenie wśród
kpoperek i kpoperów, (bo takim mianem nazywa się fanów tego gatunku), iż nie tylko
CL posługuje się angielskim w swoich piosenkach. Zgadzam się w stu procentach, gdyż
w koreańskie piosenki często wplątane są angielskie słówka czy zwroty, jednak
jest w całości w języku angielskim. Kolejne ważne pojęcie w k-popie to comeback,
"Lifted"
który fani czekają miesiącami, a niekiedy nawet latami! Tak, moi drodzy ,tyle kpoperzy
na
potrafią czekać na comeback, czyli "powrót" ich ulubionego zespołu z zupełnie nowymi
piosenkami i albumem, który to powrót często wiąże się ze zmianą imagu
Mam
nadzieję, że choć w małym stopniu przybliżyłam wam tematykę k-popu,
gwiazdy.
naiektórych może skłoniłam do posłuchania wybranych utworów wyżej
koreańskich
artystów? W sekrecie dodam, że mój ulubiony zespół to właśnie BTS, czyli
wspomnianych
Bangtan Boys A dla zainteresowanych informacja - w każdy piątek o godz.17:00 w
radiowej czwórce można wysłuchać audycji poświęconej właśnie k-popowi,
prowadzi Klaudia Tyszkiewicz.
którą

D. Narkiewicz

Polska Fabryka Dobra jest u NAS!
„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a
pomyślmy
o niesieniu pomocy innym.”
Stefan
Wyszyński

Wolontariusze to osoby niezwykłe, które we współczesnym świecie prywaty
iegoizmu nadal pozwalają wierzyć w człowieka. Swym cichym działaniem
przywracają
ludziom
potrzebującym
wiarę
w
dobro,
miłość,
zrozumienie..
bezinteresowność,
Czynią to tak, po prostu. Nie oczekują pochwały, nagrody, publicznie
dyplomu.
wręczonegoNie to jest celem. I dlatego, choć pewnie w naszym otoczeniu
bezinteresownie
wielu wolontariuszy, to często o ich aktywności niewiele wiemy. Po
działa
cichutku czynią oni świat lepszym, produkują dobro w swoim lokalnym
środowisku, a ludzie, z którymi nie są bezpośrednio związani, nie mają o tym
„zielonego pojęcia”… Receptą na taki stan rzeczy być może jest projekt,
szybko zyskuje kolejnych zwolenników, mianowicie - „Polska Fabryka
który
Dobra”!
Cóż to takiego? Otóż, jest to zakrojony na ogólnopolską skalę program, nad

Honorowy
Patronat
objął m.
in. Minister
Pracy i Polityki
Społecznej.
Celem
którym
programu jest
promowanie
wolontariatu
jakociekawej
i niosącej
wiele satysfakcji
formy aktywności – zwłaszcza ludzi młodych. Twórcy tego pomysłu pragną pokazać
światu, jak wiele pozytywnej energii niesie z sobą uaktywnianie się nastolatków w
lokalnym środowisku w celu pomagania innym. Na stronie internetowej
www.polskafabrykadobra.fam.org.pl czytamy: „ W Polsce jest wiele tysięcy
małych grup wolontariackich produkujących dobro w swoim środowisku
Niestety,
lokalnym. często ich działania są niedostrzegane i niedoceniane. Gdybyśmy
zsumowali tą niezliczoną ilość uczynków wyprodukowanych przez
wolontariuszy,
okazałoby się, że tworzą największą Fabrykę w Polsce – „Fabrykę
owych
Dobra”.

W celu promocji wolontariatu
młodzieżowego autorzy programu
zachęcają i zapraszają do współpracy wiele
różnych środowisk – szkoły, urzędy,
instytucje, młodzież i społeczności lokalne.
Wykorzystują w tym celu formy
komunikacji przystępne dla młodzieży
(Facebook, Twitter, zabawne filmiki w
Internecie), umożliwiają udział w wielu
radosnych inicjatywach, angażują do
wsparcia programu znane i cenione wśród
młodzieży osoby.
W imieniu naszej szkoły na zaproszenie
Polskiej Fabryki Dobra odpowiedziała pani
Kinga Jaszewska – opiekun nowej
wolontariackiej utworzonej spośród
grupy
uczennic
klasy VI B. Naszą
odwiedził
prezes
Fabryki Aktywności
placówkę
Młodych, pan Jarosław Marciniak. Spotkał
się z młodymi wolontariuszami, którym w
bardzo ciekawy i przystępny sposób
przybliżał idee bezinteresownych działań,
zachęcając ich do aktywności wśród
otoczenia. Podczas kilkugodzinnych
warsztatów w przytulnym klimacie
biblioteki szkolnej uczniowie wykonali
plakat promujący ich wolontariat pt.
„Lubimy pomagać”, zrobili pamiątkowe
zdjęcie oraz zmontowali krótki filmik.
Zadeklarowali, że będą dostrzegać wokół
siebie ludzi potrzebujących i służyć im
pomocą. Tym samym zaznaczyli swą
obecność wśród 50 – ciu polskich szkół
wpisujących się na mapę Polskiej Fabryki

Dobra.
Choć wolontariat w naszej szkole ma
wieloletnią tradycję, to w nowej odsłonie,
już
pod patronatem pani Kingi, jako
najmłodsza wiekowo grupa zrzeszona w
Fabryce Aktywności Młodych, rozpoczyna
nowy etap, przynoszących wiele dobra
działań. Życzymy sukcesów i radości z
dzielenia się dobrem!

