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ŚWIAT SPORTU  

 

5. i 10. października miały miejsce dwa mecze Reprezentacji 

Polski w piłce nożnej. Obydwa wygraliśmy. Oto krótkie 

podsumowanie. 

Mecz z Armenią był jednym  
z najbardziej udanych podczas 
eliminacji do mistrzostw świata. 
Biało-Czerwoni rozbili rywali 
6:1, nie dając im nawet cienia 
szansy. Hat-trickiem popisał się 
Lewandowski i to on dostał 
najwyższą notę od Kołtonia, 
który dodał, że to ocena 
"mundialowa". Wysoko ocenieni 
zostali również Grzegorz 
Krychowiak oraz Jakub 
Błaszczykowski. Oni dostali  
po ósemce. Najniższą notę 

otrzymał Karol Linetty (4). 
Reszta dostała szóstkę lub 
siódemkę. Przed piłkarzami 
Adama Nawałki jeszcze jeden 
mecz podczas tych eliminacji.  

Polska pokonała Czarnogórę 4:2  
w meczu kończącym eliminacje 
mistrzostw świata 2018. Dzięki 
temu drużyna Adama Nawałki 
przypieczętowała pierwsze 
miejsce w grupie E. Jedną  
z bramek zdobył niezawodny 
Robert Lewandowski.

 

 

Krzysztof K., Kazimierz T. 7D 
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SPORTOWE CIEKAWOSTKI :  

 

1. Tuż przed rozpoczęciem sezonu na treningu Chicago Bulls pobiło się 

dwóch koszykarzy. Po sprzeczce z Bobbym Portisem Nikola Mirotić 

trafił do szpitala z połamaną szczęką i wstrząśnieniem mózgu. 

2. Dominik Nagy udzielił obszernego wywiadu węgierskiej telewizji 

M4. Pomocnik Legii Warszawa przyznał, że chce przejść do lepszego 

klubu i opowiedział o głośnej sytuacji z udziałem kibiców. 

3. „Śmiejemy się z kolegami, że siła polskiego futbolu narodziła się w 

latach 70. głównie dzięki niemu. Doktor Garlicki dawał nam tabletki i 

mówił: <<dostaniecie po nich takiego kopa, że będziecie grać 

rewelacyjnie>>. No to je braliśmy. A co się później okazało? Że były to 

witaminy dla kobiet w ciąży. <<Zwykłe placebo>>” - powiedział Lesław 

Ćmikiewicz, reprezentant "orłów Górskiego", w rozmowie ze Sport.pl. 

4. Łukasz Piszczek przechodzi rehabilitację po kontuzji naderwania 

więzadła krzyżowego. Borussia Dortmund już jakiś czas temu zadbała 

o ewentualne zastępstwo dla Piszczka. Przyszłością klubu z 

Dortmundu może być inny Polak - David Kopacz. 

 

Krzysztof K., Kazimierz T. 7D 
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POLECANE GRY 
 

PREMIERA FIFY 18: 

 

Kolejna odsłona najpopularniejszej serii gier piłkarskich na 
świecie. Gracze ponownie mogą pokierować całą masą 
licencjonowanych reprezentacji narodowych oraz drużyn 
piłkarskich z najlepszych lig świata, prowadząc je do 
zwycięstwa zarówno w zróżnicowanych wariantach rozgrywki 
dla samotników, jak i w rozbudowanym trybie multiplayer.  

 

Tegoroczna odsłona wygląda 
lepiej, wprowadza kilka 
użytecznych i  sensownych 
zmian w rozgrywce, a 
poruszanie się zawodników 
wypada nieco „ciężej”. EA Sports 
rok temu przeniosło serię na 
silnik Frostbite, co oznaczało 
skromną poprawę grafiki, ale na 
pewno nic dramatycznego. FIFA 
18 to drugie podejście do nowej 

technologii - co widać. Dla 
podkreślenia zmian 
przedstawiciele producenta 
pokazali twarz Edena Hazarda z 
Fify 17 i 18 - detali jest dużo 
więcej. Bardziej imponują 
jednak stadiony, zwłaszcza za 
dnia. Oświetlenie sprawia, że 
areny wyglądają realistycznie i 
obfitują w szczegóły. 

 

Krzysztof K., Kazimierz T. 7D 
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COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIFE 

Nowa odsłona klasycznej strzelanki sieciowej, która stała się podstawą 

współczesnego e-sportu. Twórcy produkcji starali się wprowadzić 

sporo usprawnień do rozgrywki i jednocześnie zachować podstawowe 

cechy pierwowzoru. Gra jest skierowana przede wszystkim do fanów 

multiplayera i zawiera wiele trybów zabawy. Gracze wcielają się w niej 

w terrorystów lub antyterrorystów i prowadzą zacięte pojedynki.  

Jakub J. 7D 

 

 

RYSUNEK 1. JULIA W. 7D 
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\***\ 
Spojrzałam na Nathana i lekko się uśmiechnęłam. Nieco rozbieganym 
wzrokiem próbował skupić się na drodze. Wyglądał tak nieporadnie. 
Jego brązowe, rozmierzwione włosy przysłaniały część twarzy. Nie 
rozumiem, dlaczego ktoś taki jak on mógł się mną zainteresować. 
Zaczęłam dłużej nad tym rozmyślać, gdy usłyszałam cichy chichot 
chłopaka. Zorientowałam się, że wpatrywałam się w niego dłuższą 
chwilę. Nasze spojrzenia spotkały się, a ja speszona odwróciłam wzrok. 
Ogarnął mnie niepokój. A co jeśli ja dla niego nic nie znaczę...? Nie, 
Nathan taki nie jest, on by mnie tak nie oszukiwał. Moje myśli 
przerwał  jego przyjazny głos: 

- Coś się stało…? Wyglądasz na zmartwioną? 

- Nie, wszystko w porządku – wymamrotałam. 

- Włączyć radio? 

- Możesz włączyć... 

- Czy na pewno wszystko OK? – nie dawał się zwieść. 

- Tak, tak... 

Nathan zmarszczył brwi, powoli zbliżył się do mnie i pocałował w 
policzek. Zarumieniłam się, a przyjemne ciepło rozeszło się po moim 
ciele. Kątem oka dostrzegłam sarnę wbiegającą na ulicę. 

- Stój!  

Poczułam gwałtowne szarpnięcie, spojrzałam na Nathana siłującego 
się z kierownicą i przeszył mnie paraliżujący ból. Zacisnęłam mocno 
powieki, szukając dłoni chłopaka. Poczułam, że to koniec... 

Maja K., Wiktoria S., Julia W., Amelia Z. 7D 
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\***\ 

 

Gdy 15-letnia Emilia przeprowadza się do Warszawy jej życie 
automatycznie się zmienia. Spotyka tam chłopca Maksa, on 

jednak nie wpłynie na nią dobrze. Zostawiając przeszłość  
w Krakowie, nie spodziewa się, że ktoś będzie chciał się o niej 
czegoś dowiedzieć. 

Cdn. 

Kostuchala 7D 
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CIEKAWOSTKI  

W tym numerze ‘sezonowe’ 😉 Nieco przestarzałe, ale 
liczy się ciekawostka😉 

1. Największą popularnością wśród słodyczy w Halloween 
cieszy się Snickers 

2. Szacuje się, że 2015 roku wydatki związane z Halloween 
wyniosły 8 mld dolarów 

3. Tradycyjne lampy na początku robiono z rzepy. Dynie 
przyjęły się wraz z przybyciem kolonizatorów do Ameryki 
Północnej. 

4. Rzadko zdarza się, aby podczas Halloween wystąpiła pełnia 
księżyca. Najbliższe takie wydarzenie nastąpi w 2020 roku. 
(Wcześniej taka sytuacja miała miejsce m.in. w 1925, 1944, 
1955 i 1974 r.) 

5. Gdy zbliża się Halloween, wiele schronisk dla zwierząt nie 
zezwala na adopcję czarnych kotów. Bierze się to z obawy, że 
mogą być one torturowane lub ktoś wykorzysta je do 
przeprowadzania rytuałów. 

Natalia Moczarska 7D 
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HUMOR 

 

1. Dwóch facetów wraca z 
przyjęcia z okazji Halloween  
i postanawia skrócić sobie 
drogę przez cmentarz. Na 
środku cmentarza 
przestraszył ich odgłos 
pukania dochodzący z 
osnutych mgłą zakamarków. 
Dygocząc ze strachu 
spostrzegli starca  
z młotkiem i dłutem kującego 
w jednym z nagrobków. 

- Na Boga! Przestraszył nas 
pan na śmierć! Myśleliśmy, że 
jest pan duchem! Czemu pan 
pracuje tak późno w nocy? 

- Te głupki... - zamruczał 
dziadek - pomyliły moje 
nazwisko! 

2. Albert stłukł lustro i 
strasznie się zmartwił, że 
czeka go siedem lat 
nieszczęść. Jak się okazało 
niepotrzebnie – jeszcze tego 
samego dnia rozjechała go 
ciężarówka. 

3. Ojciec uznał, że jego syn za 
dużo czasu spędza grając na 
komputerze. Chcąc go 
zmotywować do większego 
wysiłku w nauce, powiedział do 
niego: 

- Kiedy Abraham Lincoln był w 
twoim wieku, czytał książki 
przy świetle kominka.  

Syn odpowiedział bez 
odrywania wzroku od 
komputera: 

- Kiedy Lincoln był w twoim 
wieku, był już prezydentem 
Stanów Zjednoczonych. 

Natalia Moczarska 7D 
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L I ST  OD UCZNIA 

Mój pierwszy obóz 

Do tej pory byłem uczniem Szkoły nr 293. Nigdy 
nie jeździłem na wycieczki i obozy, bo jestem na diecie 
bezglutenowej i zawsze był problem z posiłkami. 

Od pół roku trenuję piłkę nożną w szkole nr 267. 
Okazało się, że moja dieta nie jest tu problemem. 
Pojechałem na obóz do Gostynina na 9 dni. W pokoju 
miałem trzech fajnych kolegów. Jedno łóżko było wolne, 
więc zrobiliśmy z niego stół do gier. Codziennie 
odbywały się 2 treningi, a czasem 3. Były też 
wycieczki do fajnych miejsc, np. byłem na meczu Legia 
Warszawa – Wisła Płock.  

Ten obóz to była moja najwspanialsza przygoda 
tegorocznych wakacji, bo mogłem wreszcie poczuć się jak 
inne dzieci, spędzać czas wspólnie z kolegami i jeść 
razem z nimi posiłki, co w poprzedniej szkole było 
niemożliwe.   

ALEKSANDER CHOJNACKI 4E 
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REDAKCJA 
 

REDAKTOR NACZELNA 

MATYLDA POLAK 7D 

 

NAD NUMEREM PRACOWALI UCZNIOWIE KLASY 7D: 

MATYLDA, JULIA, AMELIA, NATALIA, WIKTORIA, 

MAJA, KOSTUCHALA, KAZIK, KRZYSZTOF, JAKUB 

ORAZ ICH POLONISTKA J 

 

PISZCIE DO NAS 

 
 

kontaktsp267@gmail.com 

 


