
     Strach nie do opisania…  
Halloween to zwyczaj związany z maskaradą,  

obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października.  
Nazwa święta „Halloween” to anglicyzm, czyli słowo przejęte  
z języka angielskiego lub na nim wzorowane. Odniesienia do Halloween są często 
widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Najbardziej obchodzone w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Polega na przebieraniu się 
w różne straszne lub śmieszne stroje. Przebierańcy chodzą się po domach i, gdy ktoś 
otworzy drzwi, mówią „cukierek albo psikus”. Jeśli nie dostanie się cukierka, obrzuca się 
drzwi jajkami lub mąką. Przynajmniej tak słyszałam…  

Kiedyś razem z koleżanką weszłam na najwyższe piętro bloku. Zgasło światło i 
nie wiadomo było, gdzie jest włącznik. Żadna z nas nie miała latarki, nagle usłyszałyśmy 

rozlegające się na całej klatce dźwięki kroków i straszliwy płacz dziecka. Zaczęłyśmy jak najszybciej zbiegać. W pewnym 
momencie zapaliło się światło. To była jakaś pani, wchodziła po prostu z małym dzieckiem do domu. Teraz się z tego 
śmiejemy, ale wtedy, przyznaję, trochę się najadłyśmy strachu, a nie cukierków. Taki psikus…           Roksana Krasnowska 

 

Fortnite to gra komputerowa dla graczy od 12 roku życia. Rozgrywka polega na zdobyciu 

jak najwięcej killi, czyli, jakby to powiedzieć… To bój na śmierć i życie, tyle że na online, 
polega na pokonaniu innego przeciwnika. W jednym pojedynku może brać udział do  
16 osób. Wygrywa ten, kto miał największego skilla, czyli największą umiejętność w grze. 
Naszej postaci nadajemy dany wygląd, to tak zwana skórka do postaci, inaczej skin.  
Gra jest za darmo na PC, jeśli chodzi o konsole, to musi być Xbox One lub Sony PlayStation 
4/5. Do gry przyda się szybkie połączenie z Internetem. Rywalizacja sprawia wiele 
przyjemności. Wciągają pojawiające się wyzwania, za które otrzymuje się nagrody  
(np. plecki, zbieraki). Gram z kolegami z 6b (Mati, pozdrawiam!)           Wiktor Piaskowski 

 

Liga Mistrzów w literaturę  
Już od 20 października możemy emocjonować się fazą grupową Ligi Mistrzów UEFA. Grają takie 

zespoły jak: Juventus Turyn, Bayern Monachium czy Manchester City. Wszystkie drużyny są na 
bardzo wysokim poziomie, więc są to niezwykle ciekawe mecze. Mam nadzieję, że mecze nie 
zawiodą i będą efektowne. Widziałem już wiele porywających pojedynków. Moim faworytem jest 
londyńska Chelsea. Jak na razie idzie im nieźle, bo zremisowali bezbramkowo z Sevillą oraz wysoko 
pokonali FK Krasnodar.  

W październiku Akademia Szwedzka wyłoniła laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 
Została nią Louise Glück. Jak czytamy w uzasadnieniu –„za jej niepowtarzalny, poetycki głos, który surowym pięknem 
czyni indywidualne istnienie powszechnym”. Mistrzyni jest amerykańską poetką i eseistką. Pisze po angielsku. Na razie, 
niestety, lwia część twórczości poetki nie jest dostępna w języku polskim. Dla przypomnienia, autorzy, którzy otrzymali 
Nagrodę Nobla i tworzyli w języku polskim: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława 
Szymborska, Olga Tokarczuk.     Jan Ostrowski 
 

Pomysł co robić w długie jesienne wieczory 
Wielu z nas uznaje, że skoro za oknem jest ciemno, to oznacza, że dzień się skończył.  

Wcale nie! Zamiast bezczynnego oglądania telewizji czy seriali, wolny czas wykorzystaj na nową  
pasję. Zacznij robić na drutach, malować, np. jesienne obrazy lub wykonywać biżuterię. Umów  
się ze znajomymi (w obecnych warunkach zrób to online), pospacerujcie pospaceruj po  
oświetlonym parku (nawet jeśli z tego powodu trzeba będzie założyć kalosze i wziąć parasol).  
Po spacerze, równie dobrze, możecie możesz wstąpić do mieszkania i zagrać w grę planszową  
lub ułożyć puzzle.     Nadia Głowacka 
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   Wyraz „mol” oznacza jednostkę ilości materii, a „mól” to mały motyl o  
szarawym ubarwieniu, którego gąsienice żerują w futrach, wełnie, mące i ziarnie.  
„Mól książkowy” ma znaczenie dosłowne i przenośne. W pierwszym wypadku nazywa  
owada, w drugim osobę, która czyta bardzo dużo książek (po angielsku mól książkowy to  
bookworm, po francusku un rat de bibliothèque, a po niemiecku das Bücherwurm). To wyraz  
bliskoznaczny (homonim to wyraz o takim samym brzmieniu, lecz odmiennym znaczeniu).  
Jan Kochanowski pisał w „Pieśniach”: „Kogo gryzie mól zakryty, nie idzie mu w smak obiad obfity”. 
Omawiany wyraz bywa często przekręcany na mol (niektórzy mówią błędnie mol w szafie, mol 
książkowy). Dzieje się tak dlatego, że we wszystkich formach l. poj. tego rzeczownika w czasie odmiany 
występuje samogłoska o (mól, ale: mola). Moja mama jest pożeraczem książek! Ostatnio zrobiłem 
wywiad z nią wywiad na temat utworów literackich. I, jej ulubioną autorką jest Magdalena Witkiewicz. 
Najlepszą lekturą jaką czytała – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Kocha teksty przygodowe i 
historyczne. Ulubionym utworem z dzieciństwa – „Ania z Zielonego Wzgórza” autorstwa Lucy Maud 

Montgomery (nawet czytałem, lektura w klasie piątej). Są tytuły, które jej się podobały, a teraz nie, np. Remigiusz Mróz 
„Kasacja”. Do wielu dzieł chętnie wraca, najbardziej do Mateusza Sochy „(Nie) młodość”. Ciepło wspomina wizyty w 
bibliotece szkolnej. Mogła oderwać się wtedy od codzienności, czyli nauki, sprawdzianów i kartkówek. Szukając nowej 
książki do przeczytania, czuła się wyjątkowo, inaczej niż zwykła uczennica. Mogła wybrać to, co chciała, a nie tylko 
wyznaczoną przez nauczyciela lekturę.     Jan Ostrowski 
   

Iga Świątek to polska tenisistka, która wygrała międzynarodowe  

mistrzostwa Francji w tenisie. Każdy, kto oglądał finał, z pewnością może powiedzieć,  
że jest dumny z naszej reprezentantki. Turniej nazywany French Open rozgrywany  
był w Paryżu na kortach imienia Rolanda Garrosa (francuski lotnik – pilot myśliwski  
z okresu I wojny światowej). Jeden z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego  
Szlema. 

Wielki Szlem w tenisie oznacza odniesienie zwycięstw przez zawodniczkę lub  
zawodnika we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych. Poza wspomnia- 
nym francuskim, należą do nich następujące turnieje: 
 

Australian Open (Melbourne w Australii), 
Wimbledon (Londyn w Wielkiej Brytanii), 
US Open (Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych).  

 
Złoty Wielki Szlem polega na wygraniu w jednym sezonie czterech turniejów wielkoszlemowych i zdobyciu 

złotego medalu olimpijskiego. Tenisistka urodziła się w 2001 roku w Warszawie, mierzy 176 cm, waży 65 kg. Jest 
praworęczna, wykorzystuje oburęczny backhand (uderzenie rakietą w taki sposób, że w kierunku uderzenia 
skierowany jest grzbiet ręki). Jej trener to Piotr Sierzputowski.     Szymon Geppert 
  

Ściągać czy nie ściągać?! 
W szkołach i nie tylko, powszechnie znane jest ściąganie na testach czy 

kartkówkach. W dzisiejszym artykule przedstawię wam, co można dzięki temu osiągnąć 
i jakie są tego konsekwencje. Ściąganie jest, pozornie, łatwym sposobem na zdobycie 
dobrej oceny. Istnieją przeróżne sposoby. Najpopularniejsze metody to między innymi 
ściągawka umieszczona na gumce do zmazywania, przyklejona do piórnika, schowana 
w trocinach w temperówce. Znany jest też „zakazany długopis”, polega na tym, że 
robisz małą ściągę, którą chowasz w długopisie (dosuwasz za obudowę i gotowe). 
Czasami, moim zdaniem, nie da się czegoś nauczyć, a ściąga, z której się nie korzysta, 
dodaje zwyczajnie pewności.  

Jednak czy warto? To przecież oszustwo. Zawsze jest prawdopodobień- 
stwo, że zostanie się przyłapanym, za co grozi jedynka lub uwaga z zachowania.  
A jak cię nie złapią, to jakoś sumienie gryzie. Ściągając nie zdobędziemy takiej  
wiedzy, co ucząc się. Ściągać czy nie ściągać?! Wybór pozostawiam wam.  

Martyna Ogrodnik 
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