Numer majówkowy
Mamy już wiosnę, czyli czas na nowy numer gazetki!
W tym numerze znajdziesz recenzje egzorcyzmów, które
mrożą krew w żyłach, książek, od których nie będziesz się
mógł oderwać, oraz polskich filmów, które zdecydowanie
zrewolucjonizują naszą rodzimą kinematografię.
W TYM NUMERZE:
Urodzona o północy

2

Kamienie na szaniec

4

Idziemy na rower!

6

W co się ubrać

8

Egzorcyzmy Anneliese Michel

16

Projekyt HAPPY!

18

Dowiecie się, jak przygotować się do jazdy na rowerze,
ponieważ pogoda nam sprzyja i warto się trochę poruszać!
Zobaczycie, że nasza szkoła jest HAPPY, oraz
przekonacie się, że możecie się modnie ubrać, nawet jeśli
nie macie na to żadnego pomysłu.
Zapraszamy Was na kolejny numer naszej gazetki - na
pewno nie będziecie się nudzić.
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Urodzona o północy
Kylie jest zwykłą nastolatką która wbrew pozorom prowadzi
normalne, jak dotąd, życie. Ale do czasu. Jej ukochana babcia umiera,
rodzice się rozwodzą i jakiś facet z koszmarów cały czas za nią chodzi.
Gorzej być już chyba nie mogło prawda?
A tu niespodzianka jej mama i jej świrolog (psychoterapeutka nazywana
przez główną bohaterkę) wpadają na pomysł żeby wysłać ją na obóz dla
"trudnej młodzieży". Co się wydarzy na obozie gdzie jej uwagę przyciągnie
dwóch młodych facetów?
Lucas i Derek?
Dokładnie 30 minut temu skończyłam czytać tą książkę i muszę
przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem pomysłowości
autorki. Nie często porusza się tematy o rozwodach. Również nie często
spotyka się w jednej książce wilkołaki, wampiry, czarownice, elfy,
zmiennokształtnych. Dla wielu z was to dziwne, dla mnie też nie
martwcie się, ale w tej książce wszystko ze sobą smacznie grało. Każdy
element książki jest dopracowany, nie ma w niej wybuchów nagłego
pomysłu.
Mimo że nie lubię książek pisanych w trzeciej osobie to tu zupełnie mi
nie przeszkadzało. To nie jest zwykły romans czy zwykła książka
fantastyczna, jest to książka którą powinno się przeczytać jednym tchem.
Już po kilkudziesięciu kartkach wyjaśnia się tytuł książki. ;)
Według mnie książka spodoba się każdemu kto lubi lekkie pismo i lekkie
lektury. Musze przyznać że końcówka i zmiana nastawienia matki zaskoczyły mnie najbardziej.
Chcecie poznać losy Kylie? To sięgamy po książkę. : )
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Opracowała: Marta Tendera
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Kamienie na szaniec
Witajcie moi drodzy!
Wczoraj z klasą byliśmy w kinie na ''Kamienie na Szaniec''. Pewnie już
większość z was oglądała ten film. Film zrobiony jest na podstawie
książki o tym samym tytule.
W internecie film wzbudza wiele kontrowersji. Ludzi twierdzą, że
adaptacja książki jest zbyt nowocześnie zrobiona.
Bohaterami są trzej młodzi chłopcy Zośka, Rudy i Alek, którzy chcą
rozpocząć normalne życie po maturze, lecz przeszkadza im wojna.
Według mnie fajne jest to, że próbują jakoś trafić do tej naszej durnej
młodzieży, którym nie w głowie jest czytanie.
Adaptacja jest naprawdę wspaniale zrobiona, aktorzy są dobrani
bardzo trafnie, ale...
Jest parę drobnych uwag, które mi przeszkadzają.. Po pierwsze
w filmie praktycznie w ogólnie nie ma zarysowanej postaci Alka, tak
jak w książce ta postać była ważna i jego śmierć była zarysowana, to
w filmie Alek istnieje głównie na zdjęciach, po prostu nacisk jest
położony bardziej na przyjaźń Zośki i Rudego. Na prawdę nie mam nic
przeciwko, no ale jak można tak ważną postać po prostu odrzucić?
„Alek gasł. Tracił przytomność. Rozumiał już, że gra jego życia
dobiega końca. Rozumiał i nie przestawał się uśmiechać. Jakaż to
wielka była gra”.
Po drugie jeżeli ten film miał być dla młodzieży to po mimo całej tej
wojennej rzeczywistości to adaptacja jest zbyt brutalna. Podczas
tortur Rudego, film pokazuje duże okrucieństwo. Większość osób w
kinie, w tym ja zakrywała oczy podczas tych scen. Chociaż może się
mylę?
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Po trzecie i chyba ostatnie to dodawanie scen od siebie. Praktycznie
w każdym filmie jest tak, że producenci je dodają, ale powiedzcie mi po
co dodawać sceny z romansu gdzie w książce nic takiego nie było, a
jednak wprowadza to w błąd gimnazjalistów. W książce można przeczytać, że tylko Alek miał dziewczynę i raczej się nie mylę. A w filmie nagle
każdy miał jakieś uniesienia sercowe. Dla większości dziewczyn
i chłopaków przez to film nie był nudny...
”Istotą każdego cierpienia jest to, że pożąda śmierci jak łaskawej i dobrej
wybawicielki”.
Po takiej krytyce czas na dobre strony.
Film sam w sobie bardzo mi się podobał, o walory estetyczne dbała
uroda aktorów, przez co dziewczyny wzdychały na ich widok. Również
w filmie pokazane są bardzo ważne wartości takie jak przyjaźń czy
miłość, nie wielu z nas odważyło by sie ratować przyjaciela z więźniarki,
narażając nie tylko siebie jak i całą rodzinę.
Adaptacja książki również przyniosła mi wiele łez, przemyśleń a nawet
radości.
Jednak jeżeli będę chodzić na filmy to raczej bez chłopaków z mojej
klasy.. Oni psują całą przyjemność z oglądania tego filmu! Można się
Opracowała: Marta Tendera
załamać i powiesić.
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Rowerem do szkoły? Jasne!!!
Powoli robi się coraz cieplej i można będzie zacząć jeździć rowerem na
wycieczki oraz do szkoły.
Przy naszej szkole stoją specjalne stojaki na rowery, które są stale monitorowane przez kamery, więc nie trzeba się martwić, że ktoś ukradnie
nam rower.
W Gdyni jest bardzo dużo dróg rowerowych, więc nie trzeba jeździć po ulicy albo chodnikiem. Dojazd rowerem jest zdrowszy niż autobusem,
ponieważ zażywamy trochę ruchu.
Może on być również szybszy, jeżeli na drodze jest korek.
Kolejnym plusem dojazdu rowerem jest to, że jest on wygodniejszy, ponieważ autobusy są często zatłoczone.
Następnym plusem jest fakt, że jeżdżąc rowerem nie musimy płacić za bilety autobusowe, więc jest to dużo tańsze.
Jedyny minus - jeżeli ktoś mieszka daleko od szkoły, to musi wyjechać
dużo wcześniej, aby zdążyć na lekcje.
Kolejnym argumentem na dojazd rowerem do szkoły jest to, że rano nie
mamy ochoty na wysiłek fizyczny. Za to rowerem podjedziemy pod samą
szkołę, nie musimy mozolnie iść z przystanku.
Podsumowując, może dojazd rowerem do szkoły ma trochę minusów, lecz
plusy znacznie je przewyższają. Serdecznie namawiamy wszystkich, którzy
mają rower, aby spróbowali dojeżdżać do szkoły na tym środku transportu. Zobaczycie już po kilku dniach, nie będziecie chcieli wejść do autobusu!
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Opracował: Paweł Łogin

SPOSÓB NA:
"NIE WIEM W CO DZIŚ SIĘ UBRAĆ".
Zapewne dość często spotykanie się z tą formułką. Mi
towarzyszy to zazwyczaj w sezonie jesienno- zimowym,
ponieważ nie mam zbyt wielu tego typu ubrań. A poza tym po
"wielkich szafowych porządkach" w szafie trochę się poluźniło.
Chcę się z Wami podzielić kilkoma moimi spostrzeżeniami i radami, dzięki którym już nie spędzam wieczorem godziny przed szafą, tylko max 5 minut. Tak naprawdę to temat rzeka, więc zaczynamy :)

♥ Zaopatrz się w kilka zwykłych koszulek, z np. napisami, czy ciekawymi nadrukami. Postaraj się o te lepszej jakości, można zapłacić za nią
więcej niż normalnie by tylko nie wyglądała jak szmata po pierwszym
praniu. Taki t-shirt, spodnie i jakaś chusta, to jest to!

♥ Martwisz się tym, że ciągle chodzisz w tym samym? Ja nie pamiętam co miałam na sobie ubrane 2 czy 3 dni temu, a co dopiero Asia
sprzed ławki...

♥ Pogrzeb w szafie, na tyłach szafy. Dosłownie. Może znajdziesz
tam jakieś zapomniane przez ciebie ubrania. Idealnie. A może właśnie przeszło coś z prania hihihhi.
♥ Oczywiście dobrze jest, gdy ubrania są ładnie wywieszone na wieszakach, ale nie układaj ich kolorystycznie, czy wzorami. Ten kontrast ułatwi Ci odnalezienie czegoś dokładnie na dziś. :)
♥ Legginsy, zwykłe legginsy. Totalny must have. Można je nosić do
dłuższych koszulek, koszul, czy spódniczek, a w dodatku są tak wygodne... Mogą być w kwiaty, czy przeróżne printy, jakiś top, sweterek i za drzwi xD

♥ Uważasz, że w Twojej szafie jest dużo zwykłych rzeczy bez wyrazu?
Zajrzyj do swojego magicznego kuferka, pójdź do pasmanterii. Ćwieki, czy naszywki, od razu ciekawiej.
♥ Zrób przegląd szafy, możliwe jest to, że znajdziesz w niej kilka
ubrań które nie za bardzo nadają się już do noszenia. Zawsze można
coś przerobić! Nożyczki idą w ruch, barwniki. Nie są to duże koszta
potrzeba tylko pomysłowości.

DO IT YOURSELF:
WIESZAK NA NASZYJNIKI..
Tak na prawdę robiłam to na szybko, a dopiero później kupiłam białą
farbę. Można ją dostać w sklepach budowlanych, czy w plastyku.
Wieszaczek zrobiłam raczej z potrzeby, niż z jakiś ogromnych chęci.
Miałam strasznie dość odplątywania łańcuszków, które przez to nosiłam coraz rzadziej. Na razie wyłożyłam moje ulubione. Co do wszystkich "materiałów", jakie zostały do tego użyte, to jest to po prostu kawałek sklejki odcięty od mojej starej pracy z zajęć technicznych z 1
gim., ale recycling! :D Cała robota to tylko pomalowanie i wywiercenie otworów na haczyki. Takie coś z niczego, a dopiero teraz widzę
jakie przydatne ;)

Opracowała: Oliwia Prnaszke
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Egzorcyzmy Anneliese Michel

Tytuł: Egzorcyzmy Anneliese Michel
Gatunek: Biograficzny / Dokumentalny
Reżyseria: Maciej Bodasiński
Scenariusz: Lech Dokowicz,
Maciej Bodasiński
Sfera egzorcyzmów to kolejna sfera, która była powodem do kłótni
między chrześcijanami a ludźmi innych wiar. Chrześcijanie
uważają, że diabeł i piekło istnieją, a więc i demony, i opętania
według nich istnieją. Są jednak ludzie, którzy uważają że skoro nie
ma Boga, to nie ma diabła, lub po prostu w ich religii nie wierzy się
w piekło i diabła. Film "Egzorcyzmy Anneliese Michel" to film,
który porusza tą sporną kwestię w dość dobitny sposób opisując
przypadek Anneliese Michel, która została opętana ponieważ
wzięła na siebie grzechy dusz, które cierpiały w czyśćcu.
A przynajmniej tak twierdzili księża którzy ją leczyli.
Film przedstawia historię Anneliese opowiadaną przez księży.
Zawiera on wypowiedzi i opinie księży i psychologów, a także
zapis dźwięków z egzorcyzmów Anneliese. Dla kogoś o słabszych
nerwach było to zdecydowanie mocne przeżycie, ponieważ głos
demonów był przerażający, dla niektórych mógł by poruszający.
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Anneliese Michel
Według mnie film był niezbyt poruszający jeśli mam by
szczery. A przynajmniej dla mnie. Owszem, były nagrania,
ale kto wie czy nie były sfałszowane. Jako dla osoby, która
nie wierzy za bardzo w takie rzeczy jak opętania, film ten nie
był zbyt przekonujący do faktu, że takie coś istnieje.
Produkcja nie przekonała mnie, że opętania istnieją
i uważam, że jest to jej swoista klęska.
Opracował: Jakub Kilanowski
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ZS13 jest HAPPY!

Z inicjatywy pani Agaty Kitkowskiej nauczycielki
języka niemieckiego w naszej szkole
uczniowie stworzyli film „ZS 13 jest HAPPY!”, którego głównymi
wykonawcami byli
Szymon Nowicki, który nagrywał i montował cały film,
Maciek Jędrzejczak, który był głównym aktorem oraz wszyscy
uczniowie naszej szkoły, którzy wystąpili
w filmie.
Produkcję można obejrzeć pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=uctOpBFB_Xo&safe_search=on

