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Kalendarz
25 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Adelberta,
Antyda, Doroty, Eulogiusza, Febrona,
Fiebrosława, Kineburga, Łucji, Maksyma,
Prospera, Sozypatera, Tolisława i Wilhelma.

Wakacyjne nastroje!
Tak, już są… Nareszcie możemy ogłosić rozpoczęcie wakacji!

W imieniu całej redakcji gazetki szkolnej Blender życzę Wam dużo
radości i wymarzonej pogody w tym wspaniałym okresie. Niestety
muszę Was powiadomić, że to ostatnie wydanie gazetki „Blender” w
obecnym składzie. To także ostatnie wydanie tego artykułu w tej
odsłonie…

Z tego powodu skupię się dziś na najlepszych fragmentach ze wszystkich gazetek na
przestrzeni lat! Przejdziemy za kulisy powstawania gazetki. Natomiast jeśli ciekawi Was
co wydarzyło się 25 czerwca zachęcam do przeczytania artykułu w 5. numerze gazetki
Blender.



BLENDER FOREVER

Łącznie w naszej gazetce:
 przeprowadziliśmy 14 wywiadów z różnymi osobami,

gdzie zadano ok. 113 pytań.
 w kalendarzu przypomnieliśmy o 72 wydarzeniach

historycznych.
 Przytoczyliśmy 91 śmiesznych żartów i sucharów.
 Do napisania artykułu zaprosiliśmy 13 gości
 Napisaliśmy 14 przepisów tworzących pyszne potrawy
 Poleciliśmy wam 24 różnego rodzaju powieści, filmów i

gier!

Łącznie napisaliśmy 107 artykułów w dziewięciu wydaniach gazetki!

Najlepsza gazetka szkolna „Blender”

Historia gazetki w skrócie…

…21 lutego 2020 ok. godziny 16:05 – Na kółku polonistycznym nasza Pani
poddała pomysł utworzenia gazetki Blender. Przyjęliśmy go z entuzjazmem. Tego
samego dnia powstała grupa redakcyjna i zaplanowano datę wydania pierwszego
numeru.

… 3 marca 2020 – Wydrukowaliśmy i sprzedaliśmy pierwszy numer
gazetki. Założyliśmy wtedy, że kupi ją maksymalnie 20 osób, jednak spotkała nas
miła niespodzianka – musieliśmy dodrukować egzemplarze.

…18 marca 2020 o 16:41– Po ciężkim wysiłku powstało drugie wydanie
gazetki Blender, które później okazało się być pierwszym internetowym
wydaniem.

…25 czerwca 2020 – Pierwszy wywiad z osobą spoza szkoły (w
Kalendarzu)

…25 września 2020 – Po wielu próbach została stworzona pierwsza strona
internetowa gazetki (wtedy pod adresem: https://blender-whatIF.pl.tl).

…18 grudnia 2020 – Na niezaktualizowanej stronie pojawił się pierwszy
przebój tygodnia Blendera.

…11 listopada 2020 – Pierwsze specjalne wydanie Blendera.



Newsy z przyszłości!
…2120 – W 100. rocznicę założenia niesamowitej i ponadczasowej

gazetki Blender, wydano wydanie specjalne, w którym znajduje się między
innymi konkurs, gdzie główną nagrodą jest długopis, którym pierwsi redaktorzy
napisali plan pierwszego wydania.

…2521 – Gazetka Blender staje się najpopularniejszą i najważniejszą
gazetką w Europie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu redaktorów gazetka trzyma
najwyższy poziom na rynku.

Wojciech Klimek



CO NAPISAĆ, GDY NIE WIESZ CO NAPISAĆ,
czyli trochę o inspiracji

Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, że trzeba było
napisać wypracowanie na dowolny temat, a ty nie miałeś/miałaś
pomysłu? Podejrzewam, że tak. Z tego właśnie powodu piszę ten
artykuł, w którym postarać się odpowiedzieć na trzy ważne
pytania dotyczące inspiracji:
- czym jest inspiracja?
- skąd brać inspirację?
- jak umieścić Twoją inspirację na papierze?

Zaczniemy więc od pierwszego pytania. Żeby jednak na nie
odpowiedzieć, chciałbym przybliżyć wam wyrazy, które są
wyrazami bliskoznacznymi do słowa inspiracja. Synonimami
mogą być: natchnienie, zapał twórczy, pomysł lub wena. Widzimy
więc, że inspiracja to coś, co nas inspiruje, nadaje pomysł na
napisanie czy nawet ustala kierunek, w którym akcja utworu
będzie się poruszać. Mówię tu np. o tym, czy opowiadanie
będzie się działo w świecie fantastycznym, czy raczej będzie
oparte na faktach. Inspiracją może być np. wycieczka nad morze,
wtedy utwór narzuca, że wystąpi w nim morze, że jeżeli
wycieczka była udana, to utwór będzie radosny i tak dalej.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że inspiracja to temat,
który zapoczątkowuje pisanie utworu i pomaga w wybraniu, czy
będzie on np. fantastyczny lub realistyczny, poważny lub
komediowy, czy radosny lub smutny.

Czas odpowiedzieć na drugie pytanie. Odpowiedź na nie
wydaje się prosta i krótka, ale nie do końca tak jest. Inspirację
można brać z wielu źródeł, ale ja chciałbym wspomnieć trzy
najważniejsze i najobszerniejsze źródła. Pierwszym z nich są
własne przeżycia. Byłeś w górach – napisz felieton o wadach i



zaletach tamtych miejsc. Kolega z klasy ci dokuczał – możesz
napisać coś o zachowaniu innych ludzi. Nudzisz się – napisz
coś na temat nudy i walki z nią. Kolejnym źródłem mogą być
opowieści i plotki, o których dowiedziałeś się od innych osób.
Koleżanka powiedziała ci, że Marek ma nowego psa – napisz coś
o zwierzakach domowych. Dziadek mówił ci o swojej młodości –
napisz artykuł o różnicach tamtych czasów wobec czasów
obecnych. Mama opowiedziała ci o tym, jak poznała twojego tatę
– napisz opowiadanie o poznawaniu ludzi i zawieraniu więzi.

Ostatnim źródłem, o którym chciałbym opowiedzieć, są
zainteresowania oraz zajęcia, które się wykonuje. Lubisz
podróżować po różnych krajach – napisz coś o kulturze innych
państw. Jesteś uczniem, któremu nauczyciele zadają pełno
zadań domowych – napisz opowiadanie, w którym umieścisz ten
motyw. Pracujesz jako kelner w pizzerii – opisz swój zawód i co ci
się w nim przydarza. Wydaje mi się, że zrozumieliście, o co
chodzi. Można by wymieniać wiele przykładów, ja nie będę tego
robił, lecz przejdę do kolejnego pytania.

Żeby napisać jakiś utwór, inspirując się czymś, musisz sobie
rozplanować, co chcesz umieścić w tekście. Jeżeli chcesz
napisać o polskich lasach, zapisz sobie punkty, np. fauna, flora,
powierzchnia, zagrożenia i ochrona lasów. Z takim gotowym
planem zacznij pisać wstęp, w którym opowiesz trochę na temat
tego, co cię inspiruje, w tym wypadku mały wstęp dotyczący
lasów. Następnie rozwijaj cały tekst i pamiętaj, aby trzymać się
swojej inspiracji.

Mam nadzieję, że podobał wam się mój krótki, ale
intensywny wykład o inspiracji. Pamiętajcie o tematach, które
poruszyłem, bo mogą się wam przydać, gdybyście coś pisali.

Mateusz Uhruski



Wywiad z Panią Grażyną Domalik.

1. Jak to się stało, że została Pani nauczycielką?

Zdecydowała proza życia, ale i jego prawdziwy sens. Praca w teatrze, show biznesie i
telewizji - była na tyle obciążająca czasowo i mentalnie, że mając trzy córki ( co
prawda jedną już 15- letnią, ale dwie w wieku: 1,5 roku i 3 lata) wybrałam pracę w
szkole, która wydawała mi się przyjazna i dająca szanse pogodzenia z rolą mamy.

2. Wiemy, że pracowała Pani kiedyś w liceum, lepiej wspomina Pani pracę w
liceum, gimnazjum czy podstawówce?

Zdecydowanie pracę w gimnazjum!!! Na moich oczach dokonywało się
niezwykłe przeobrażenie. Z nieopierzonych 13-latków, w tyglu wielu działań
(także tych pozalekcyjnych, jak: konkursy recytatorskie, kabaret, tworzenie
corocznej Gali, „czytania narodowe”, obozy naukowe, „Dziady” pod kopcem
Krakusa, majowe wyjazdy do Stegny) wyrastały pokolenia 16 – latków, młodzieży
startującej w dorosły świat.

3. Czego Pani najbardziej żałuje ze swojej kariery nauczycielki?

Najbardziej żałuję zlikwidowania gimnazjów, wymogów uczenia „pod klucz"
egzaminacyjny, kontrowersyjnej podstawy programowej, standardowego
(konwencjonalnego) systemu oceniania. Czyli żałuję, że szkoła nie może łączyć
intelektualnej przygody z przygodą artystyczną. Nie może być wolna, radosna, ucząca
szacunku do wiedzy i…. ludzi.

4. Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o odejściu ze szkoły?

Odpowiedź po trosze zawarta jest w mojej odpowiedzi na poprzednie pytanie. (Radzę
przeczytać opowiadanie Mrożka „Lolo”). A poza tym, mocno poczułam potrzebę
wolności. Chce pisać, czytać, wyjeżdżać i wracać, „uprawiać swój ogródek” (Patrz:
„Kandyd”).

5. Jak poznała się Pani z Panem Maciejem Cirinem?

Oooo, to zawsze intryguje uczniów. Poznaliśmy się w sekretariacie Instytutu Filologii
Polskiej UJ ( Kierunek: Teatrologia). Mieliśmy 18/19 lat. Studiowaliśmy,
pracowaliśmy razem w teatrze, potem spotkaliśmy się w Społecznej Trójce, gdzie
przez 26 lat prowadziliśmy nasz wspólny „teatrzyk”. Zazwyczaj ja byłam
odpowiedzialna za pomysł i scenariusz, pan Cirin za reżyserię. Ja tworzyłam ”lekką
Muzę”, czyli kabaret i małe formy sceniczne (poezja!!!), pan Cirin odpowiadał za



wzniosłe dokonania teatralne. Były „Czytania Narodowe”, coroczne Gale….
Naszą największą wspólną szkolną produkcją stał się spektakl „Wizyta starszej
pani” F. Durrenmatta, w której zgromadzili się na scenie Teatru Łaźnia Nowa, a
potem Teatru Ludowego: uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci (około 50
osób).

5. Jakie wartości najbardziej Pani ceni u innych osób?

Cenię wiele wartości w ludziach. Ale chyba najbardziej - dążenie do wydobywania się
ze słabości, impasu, życiowego. Może nazwałabym to dzielnością. Nie znoszę
natomiast karierowiczostwa, snobizmu i twardogłowej nietolerancji (fanatyzmu?).

6. Jakie są Pani największe marzenia?

Podróżować, podróżować, podróżować. No i, żeby moja liczna rodzina była zawsze
szczęśliwa. Żeby dobrze wiodło się moim uczniom. Żeby trwały moje
przyjaźnie….Żeby nie zżerały nas pandemie i inne kataklizmy.

7. Jakie ma Pani plany na wakacje?

Bawaria (Alpy), Kaszuby (ukochana nadbałtycka wioska Wierzchucino), Kreta. Ale
także mój cudowny dom i ogród, gdzie odpoczywam chyba najlepiej.

8. Jakie jest Pani zdanie na temat zdalnego nauczania?

Nie było tak źle. Kto się chciał uczyć, miał na to nawet więcej czasu. Brakowało
natomiast ognia, który powstaje w wyniku bezpośrednich relacji. Iskry, inspiracji,
emocji - stymulujących głód wiedzy.

9. Jak według Pani wpłynęła pandemia na uczniów i nauczycieli?

Zmęczyła ogromnie jednych i drugich. Uczniowie trochę się zagubili, choć niektórzy
nauczyli się lawirować (szczególnie ci, którzy są mniej dojrzali i muszą być cały czas
kontrolowani), natomiast inni osiągnęli wyższy pułap samodzielności i umiejętności
zarządzania swoim czasem, i potencjałem intelektualnym. Co do nauczycieli…….
Niektórzy zastanowili się głębiej nad sobą i swoją przyszłością….

Rozmawiała Natalia Stryczek



Książkowe polecanki na wakacje

Nareszcie zbliżają się upragnione wakacje, z pewnością większość z Was z
niecierpliwością czeka już na dwa wolne miesiące. Ale tu nasuwa się pytanie, co
robić z tak dużą ilością czasu? Pewnie nie wszyscy będą mieli okazję wyjazdu do
różnych ciekawych lokalizacji, natomiast zawsze istnieje możliwość ucieczki
przed wszystkim do jakich się tylko chce miejsc – a są to książkowe światy.

Od razu do głowy przyszła mi lektura “Ewolucja według Calpurnii Tate”
autorstwa Jacqueline Kelly, która opowiada o losach nastoletniej mieszkanki
Teksasu żyjącej pod koniec XIX wieku. Dziewczynka jest miłośniczką biologii i
wraz ze swoim dziadkiem odkrywa tajemnice przyrody. Myślę, że klimat tej
powieści z pewnością spodoba się wielu czytelnikom.

Cóż lepiej ukaże skandynawskie lato od opowiadania z serii o Muminkach?
Utwór Tove Jansson pt. “Lato Muminków” będzie zdecydowanie dobrą lekturą na
długie sierpniowe wieczory. Atmosfera wakacyjnej przygody może nam
towarzyszyć nie tylko w rzeczywistości, ale też w fikcyjnym świecie, np. takim
jaki jest przedstawiony w tej lekturze.

Znakomite połączenie przygód wraz z wakacjami zostało także opisane na
kartkach książki “Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna”
napisanej przez Ricka Riordana. Główny bohater trafia do obozu z herosami
(dziećmi, które są w połowie ludźmi, w połowie bogami greckimi), gdzie
dowiaduje się dużo o samym sobie, jak i o rzeczywistości, która go otacza. Ta
lektura bardzo Was pochłonie, ciężko się oderwać od przedstawionej tam historii.

Przeciwieństwem powyżej zaproponowanej przeze mnie pozycji jest seria
“Ania z Zielonego Wzgórza” autorstwa Lucy Maud Montgomery. Tytułowa
bohaterka trafia do pięknego i magicznego miejsca, Zielonego Wzgórza.
Szczegółowe opisy przyrody rozbudzają naszą wyobraźnię, gdy wtapiamy się w
historie z życia Ani. Prawdopodobnie większość z Was ją zna, może nawet ją
czytaliście, ale w przeciwnym wypadku uważam, że to lektura, po którą warto
sięgnąć.



Zostało już naprawdę niewiele do końca roku, więc życzę wszystkim
miłego (w miarę możliwości) oczekiwania na wakacje.

Matylda Pindel



Dziennik Marcinka Cholewy

Drogi Dzienniczku, chciałbym się z Tobą podzielić pewnym wydarzeniem, które
miało miejsce tydzień temu.

Zbliżał się dzień egzaminów, koniec roku szkolnego i ostatnie poprawki ocen. Siedziałem
z kolegami na korytarzu w szkole i korzystałem z naszych ostatnich rozmów.

Zbliżała się kolejna lekcja, więc poszedłem po książki do szafki, po drodze jednak
przypadkowo wpadłem na koleżankę z klasy, wymieniliśmy krótkie spojrzenia, a
dziewczyna szybko odgarnęła swoje czarne połyskujące włosy i z impetem uciekła z
miejsca zdarzenia. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda z Niną, która wkrótce stała się
moją dziewczyną.

- Nauczony na egzamin? - zapytała kilka dni przed egzaminem  Nina.

- Nie do końca, ale się nie przejmuję, wszystko okaże się podczas rezultatów -
odpowiedziałem.

- Jak to? - zdziwiła się Nina. - Tego się po tobie nie spodziewałam! Myślałam, że chociaż
ten jeden raz się postarasz, żebyśmy mogli pójść do jednej szkoły, ale jak widać, myślisz
tylko o sobie! -wykrzyknęła dziewczyna i odeszła.

Czułem się zakłopotany. Dużo myślałem o tym, co powiedziała Nina. Na skutek tej
rozmowy postanowiłem wziąć się do roboty. Przez większą część dnia byłem w szkole,
poza nią zaś się uczyłem. Przejrzałem wszystkie podręczniki, notatki i ćwiczenia. Dzień i
noc siedziałem przy biurku i powtarzałem najtrudniejsze fragmenty poezji, uczyłem się
wzorów z geometrii i spamiętywałem słówka z angielskiego. Aż w końcu nadszedł dzień
egzaminów końcowych.

Wstałem wcześnie rano, by przygotować się przed ważnym dniem. Skóra mi się pociła
pod garniturem, miałem wrażenie, jakbym znajdował się na pustyni. Presja wywarta na
uczniach była nie do opisania. Na początku zapomniałem wszystkiego, czego się
nauczyłem, z czasem jednak pisało mi się coraz łatwiej. Gdy skończyły się egzaminy i
stres już opadł, została tylko jedna sprawa do załatwienia. Pogodzenie się z Niną.

- Nino, och Nino, porozmawiajmy - wołałem przed jej blokiem. Zaśpiewałem nawet
balladę, by mnie zauważyła, ale nie dała oznak życia, więc musiałem podjąć drastyczne
środki. Cichaczem wśliznąłem się do jej mieszkania w przebraniu dozorcy. Nina siedziała
na balkonie, czytając książkę.



- Nino, musimy porozmawiać – odparłem.

- Marcinek!? - zdumiała się dziewczyna. - Co ty tutaj robisz? Jak się tu dostałeś? I po
co ci to żałosne przebranie? – zaczęła  Nina.

- Później wytłumaczę, ale najpierw chciałem powiedzieć, że udało mi się przygotować i
myślę, że dobrze mi poszło. Zależy mi na tobie i pragnę, byś mi przebaczyła – odparłem.

Nina aż promieniała, wyściskała mnie a później zaproponowała ciastko. Teraz
pozostało tylko czekać na wyniki.

Tydzień później dostałem list z informacją, że dostałem się do liceum za granicą, o
którym nawet nie marzyłem. Nina, dzięki świetnym ocenom i stypendium dostała się do
wymarzonej przez nią szkoły. Chwila radości przeminęła, gdy zorientowaliśmy się, że
będziemy bardzo daleko od siebie.

- Co zrobimy? – zapytałem.

- Marcinku, trudno mi o tym mówić, ale musimy się rozstać. Słusznie jest podążać za
marzeniami, nawet jeśli nie wszystko się układa. Nigdy o tobie nie zapomnę i cieszę się,
że te ostatnie chwile spędziłam z tobą - wyznała Nina.

Łzy mi cisnęły się do oczu, a po chwili wręczyłem Ninie mój dziennik i powiedziałem:

- Jak będziesz go czytała, myśl o beztroskich chwilach, jakie przeżyliśmy, a nie o tym, że
nie ma mnie obok.

Tym sposobem Nina pożegnała się z Marcinkiem, a na nas też już przyszła pora, by się z
nim pożegnać….

Hania Krawczyk



WAKACYJNE POLECANKI
*W tak piękny czas jakim jest lato oraz wakacje chcielibyśmy podzielić

się z Wami wspaniałymi pomysłami na spędzenie wolnego czasu.

Niezawodnym przyjacielem na popołudniową nudę jest książka. Dzięki

książkom możemy przenieść się w różne ciekawe miejsca i przeżyć

niesamowite przygody. Proponuję Wam sześciotomową serię ‘’Kroniki

Jaaru’’, jej twórca to Adam Faber. Autor „Kronik Jaaru” oraz "Krwi ferów"

studiował anglistykę a także zachowania magicznych gatunków w świecie

ludzkim. Prywatnie uwielbia otaczać się kotami oraz mnóstwem zmyślonych i

prawdziwych przyjaciół.

Książki opowiadają niby o zwykłej dziewczynie Kate Hallander, która z

czasem dowiaduje się o swojej niesamowitej mocy...wówczas jej życie ulega

zmianie. Podróżuje do tajemniczej krainy Jaaru, gdzie poznaje mnóstwo

sekretów oraz tajemnic związanych z nią samą i jej przyjaciółmi. Bardzo lubię



te powieści, ponieważ są ciekawe, trzymają w napięciu i pobudzają moją

wyobraźnię. Mają także bardzo fajnie rozbudowany świat fantastyczny.

BARDZO POLECAM...😀😀😀😀😀

* W wolnym czasie proponuję Wam krótkie jednodniowe wycieczki w

okolicach Krakowa. Mam nadzieję, że moje propozycję przypadną wam do

gustu i zwiedzicie wiele ciekawych miejsc w okolicy. Zapraszam na spacer do

pięknej Dolinki Kluczwody.

Odwiedziłam ją w zimie i naprawdę byłam zachwycona. Jej atrakcje to

płyciutki, kręty strumyczek z licznymi mostkami, dzikie, momentami bardzo

wysokie skałki, punkt widokowy, historia średniowiecznego zamku. To jedno z

moich ulubionych miejsc na rodzinny spacer w lesie.

* Kraków to miasto rowerów z mnóstwem ciekawych tras rowerowych.
Wycieczka rowerowa do Tyńca to wspaniały pomysł. Trasa ta jest częścią
WTR, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej.

Szlak do Tyńca jest w całości wyasfaltowany i biegnie z obu stron Wisły.

Podczas wycieczki zachęcam do odwiedzenia zalanego kamieniołomu

Zakrzówek oraz Skałek Twardowskiego, gdzie możemy zobaczyć pomnik

Elvisa Presleya oraz odwiedzić punkt widokowy.



W drodze do Tyńca mijamy wiele historycznych budowli np. zamek w

Przegorzałach oraz klasztor Kamedułów na Bielanach.

Jeśli będziemy potrzebowali odpoczynku, to polecam relaks na trawie koło

toru kajakowego Kolna niedaleko starorzecza Wisły tuż przed Tyńcem.

Klasztor Benedyktynów to cel naszej długiej, lecz mało wymagającej wyprawy

rowerowej. Nazwałam tę trasę rowerowo- edukacyjnym szlakiem na

wakacyjny dzień.

*Zaproponuję Wam również proste, ale bardzo przyjemne zabawy z lat

młodości naszych Rodziców.

Gra w kapsle, to wspomnienie z dzieciństwa mojego taty.



Zasady są proste. Każdy gracz po kolei pstryka w swój kapsel, tak aby

przesunąć go do przodu. Ważne jest, żeby nie wypaść z trasy. Kto

wypadnie, wraca na miejsce, w którym był przed pstryknięciem. W rezultacie

nie przesuwa się dalej. Wygrywa osoba, która pierwsza przekroczy linię mety.

Tor można narysować patykiem na ziemi lub kolorową kredą na asfalcie. Dla

początkujących zawodników powinien być prosty. Dla bardziej

zaawansowanych droga może być kręta i zawierać liczne przeszkody. Do

zabawy można użyć metalowych kapsli lub plastikowych zakrętek. Zachęcam

wszystkich do zabawy. Wymaga ona skupienia i uwagi, ale budzi wiele

pozytywnych emocji

Gra w klasy, gumę lub sznura to wspomnienia z dzieciństwa mojej mamy.

Gra w gumę, klasy i sznur, choć obecnie nie jest aż tak bardzo popularna,

nadal jest lubiana przez dzieci. To proste zabawy ruchowe, jednak

wymagające sporej sprawności fizycznej. Nie wymagają specjalnego sprzętu

czy miejsca. Wystarczy guma do skakania, sznur i niewielka przestrzeń.

Można tak się bawić w domu, na podwórku, w szkole czy gdziekolwiek

podczas wakacji. Do wspólnej, aktywnej zabawy możemy zaprosić Rodziców,

rodzeństwo oraz przyjaciół.



AlbionOnline

Albion Online to sandboxowa gra MMORPG, gdzie samemu w każdej

chwili możemy zdecydować o klasie naszej postaci, bo w Albionie jesteś tym,

co nosisz. Zmiana z rycerza w czarodzieja jest tak łatwa jak zmiana zbroi i

broni (bo na tym właśnie ta zmiana polega). Załóż swoją prywatną wyspę,

gdzie będziesz uprawiał rośliny i hodował zwierzęta, dołącz do gildii, w grupie

zawsze raźniej. No cóż, można więcej mówić o tej świetnej grze, eksploruj

rozległy świat Albionu, zajrzyj w najmroczniejsze zakątki lochów, bram

piekieł i różnych jaskiń, przemierzaj królestwa Awalończyków, podbijaj obozy

Heretyków, pokonuj sługusów Morgany, Stróżów Albionu i demony piekieł.

Jeśli spodobała ci się ta gra, to wejdź na stronę

https://albiononline.com/pl/home i wykuj swój los w Albion online.

1. sandbox - Termin ten służy do określania gier, w których graczowi jest

udostępniany świat, będący do odkrycia w stosunkowo dowolny sposób, bez

sztucznych ograniczeń środowiska gry, z możliwością integracji z tym światem i

bez liniowości rozgrywki.

2. MMORPG - (skrót od Massively multiplayer online role-playing game) – rodzaj

komputerowych gier fabularnych, w których duża liczba graczy może grać ze sobą w

wirtualnym świecie. Podobnie jak w innych rodzajach gier fabularnych, gracz wciela się w

postać i kieruje jej działaniami.

https://albiononline.com/pl/home
https://pl.wikipedia.org/wiki/%25C5%259Arodowisko


Page Break

Dlaczego rodzice cię wkurzają i co z tym zrobić?

To świetna książka, która wyjaśnia nam, nastolatkom,

dlaczego relacje z naszymi rodzicami nagle się popsuły. Na

okładce mamy napisane, że ta książka jest bardzo

pożyteczna, mądra i dowcipna, czy to prawda?

Oczywiście, że tak! Ja sam mam tę książkę i świetni się
ją czyta. Na pewno pomoże wam zrozumieć, dlaczego się
ciągle kłócicie z rodzicami. Powie wam też, jak

zapobiegać awanturom i dlaczego często wybuchacie w

przypływie emocji.



Praktykant

To przezabawny, mądry i wzruszający film o

siedemdziesięcioletnim praktykancie. Główny bohater to

senior o imieniu Ben, który jest wdowcem. Przebywanie na

emeryturze sprawia, że Ben ma dużo wolnego czasu.

Zaczyna myśleć o tym, jak go wypełnić. Pewnego dnia

znajduje ulotkę o programie Stażysta senior. Sklep

modowy, który sprzedaje ubrania przez Internet, poszukuje

praktykanta w wieku głównego bohatera. Nie zastanawiając się zbyt długo, Ben

postanawia wziąć udział w programie. Oczywiście udaje mu się dostać tę
pracę. Jego szefowa o imieniu Jules nie jest zachwycona nowym stażystą. Mimo

to Ben świetnie odnajduje się w nowej pracy, wszyscy go polubili, potem nawet

Jules. Film opowiada o tym, że warto jest korzystać z doświadczenia starszych

osób i nawet, jeśli nie do końca rozumieją świat młodych, to mogą być dla nich

wsparciem i pomóc w trudnej sytuacji.

Polecał GandiS z kl. 4a

Oraz Julson z kl. 4a



Ostrzeżenie
Nie próbujcie robić tych rzeczy w domu!

Jeśli masz jakieś absurdalne lub śmieszne pytanie, to już teraz wyślij nam za pomocą
naszej strony internetowej – https://blenderssp3.pl.tl/pytania.htm. Tam też będziesz mógł
przeczytać odpowiedź w zakładce INFO!

Co się stanie, jeśli bieguny magnetyczne Ziemi zamienią się miejscami?
Anonim

Ziemia posiada własne pole magnetyczne, która jest jak tarcza chroniąca przed
strumieniem nadlatujących z przestrzeni kosmicznej naładowanych cząstek. Co ciekawe,
bieguny Ziemi zamieniały się już wiele razy. Ostatnie takie przemagnesowanie miało
miejsce 780 tys. lat temu. Odczytano to dzięki analizie skał z tamtego okresu. Wyliczono
również, że średnio co 250 tys. następuje zamiana biegunów. Czy to znaczy, że lada
moment bieguny magnetyczne zamienią się miejscami? Ta opcja nie jest wykluczona.
Warto zwrócić uwagę, że biegun na półkuli północnej w ostatnich latach okazuje bardzo
dużą dynamikę, czego objawem może być przemieszczenie się biegunów nawet w
pobliże równika. Taka zmiana będzie miała olbrzymie znaczenie dla wielu gatunków ryb
(mogą stracić orientację) oraz na elektronikę i magazyny danych, co w najgorszym
wypadku może skutkować, że jedynym źródłem informacji na świecie będą książki.
Człowiekowi nie powinno to zagrażać, gdyż wiele tysięcy lat temu nasi przodkowie
przeżyli taką zamianę biegunów.

Co by się stało z Ziemią, gdyby słońce nagle zgasło?
Ktoś

Są pozytywne aspekty tego zdarzenia:
● Lepsza łączność satelitarna
● Korzyści dla astronomów – obserwatoria mogłyby pracować całą dobę

https://blenderssp3.pl.tl/pytania.htm


● Tańszy handel – trudniej jest prowadzić z kimś interesy, gdy jego godziny
pracy nie pokrywają się z naszymi

● Bezpieczne dzieci – Dzieci do szóstego miesiąca życia powinny być
chronienie przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych. Bez słońca
dzieci byłyby bezpieczniejsze.

Gdyby słońce zgasło odczulibyśmy rozmaite korzyści w naszym życiu.
Więc… Czy są jakieś minusy?
Tak, wszyscy byśmy zamarzli i umarli. Lepiej słońca nie gasić!

DZIWNE i NIEPOKOJĄCE pytania ze skrzynki odbiorczej BLENDER WHAT
IF

Czy kokos to ssak, skoro daje mleko i jest owłosiony?
Anonim

Artykuł jest oparty na książce „WHAT IF A co gdyby” Randalla Munroe’a.

Wojciech Klimek



Szlakiem latarni morskich w Polsce

Polskie wybrzeże, poza pięknymi plażami i morzem, znane jest z

licznych latarni morskich. Wzdłuż brzegu Bałtyku, na trasie o długości

liczącej 440 km, znajduje się ich aż siedemnaście. Miłośnicy tych

obiektów mogą je zwiedzić nawet w ciągu jednego urlopu. Mogą to

zrobić przemieszczając się linia kolejowa, która biegnie wzdłuż brzegu

Bałtyku, lub organizując kilkudniową wycieczkę rowerową. 

Dawniej latarnie kierowały okręty znajdujące się na morzu do portów.
Obecnie do tego służy urządzenia GPS, a nadmorska architektura jest
wspaniałą atrakcja turystyczną. Stanowi, bowiem doskonały punkt
widokowy na morze, linię brzegową, a w zależności od lokalizacji,
również na zatoki lub część lądu.









Niektóre z latarni mogą być zamknięte dla turystów, jednak uważam,
że i tak każdą z nich warto zobaczyć od zewnątrz. Będąc na wakacjach
z rodzicami udało mi się zwiedzić już większość z nich☺



Ciekawostka

Wszystkie te latarnie można zobaczyć w wersji pomniejszonej w parku
rozrywki w Łebie.

Wiktoria Gorczyca



Piotr Pomysłowy

Tydzień temu urodził nam się Grześ. A było to tak.

Długo czekaliśmy na nowe rodzeństwo, nasza mama była w ciąży, lecz tak się do tego
przyzwyczailiśmy, że zapomnieliśmy o zbliżającym się porodzie. Wszystko było
przygotowane do przyjścia dziecka na świat. Kupione zostały małe ubranka,
odnowiony został pokój, gdzie miało spać maleństwo. Muszę przyznać, że jest
naprawdę ładny. Nad małym łóżeczkiem wisi karuzela z księżycami i gwiazdkami i
jest dużo pluszaków.

Podczas śniadania mama niezbyt dobrze się poczuła. Tata zapytał ją, co się dzieje,
powąchał jajecznicę, którą jedliśmy, lecz pachniała normalnie. Wtedy dopiero zdał
sobie sprawę z tego, co następuje. Mama rodziła! Tata spanikował. Najpierw
zapomniał, gdzie zostawił kluczyki do samochodu, a potem ruszył z garażu bez
żony… Dobrze, że się w porę zorientował i zawrócił. W końcu prędko zawiózł ją do
szpitala. My nie pojechaliśmy z nimi. Została z nami ciocia Ewa. Było super.
Zagraliśmy z ciocią w SCRABBLE i RYZYKO, a następnie oglądaliśmy film ,,W
pustyni i w puszczy”.

Po godzinie tata wysłał nam zdjęcia na WhatsApp. Nasz nowy braciszek wyglądał
uroczo. Oczy miał niebieskie, jak po swoim tacie, blond włosy po mamusi i czerwoną,
pomarszczoną skórę (taką jak u E.T.). Rodzice naprawdę się postarali. Przekazali,
żebyśmy się nauczyli pięknych kołysanek dla małego Grzesia. I zrobiliśmy to.
Skomponowaliśmy kilka wspaniałych utworów. Po dwóch dniach braciszek
przyjechał do domu. Kiedy nastała pora snu, rozłożyliśmy z Benkiem instrumenty i
rozpoczęliśmy kołysankę. Niestety, mały Grześ nie docenił naszej twórczości. Zaczął
niemiłosiernie wrzeszczeć. Trwało to pewnie z pół godziny! Wszyscy mieliśmy dość!
Rozbiegliśmy się po mieszkaniu, a biedna mama uspakajała krzyczącego maluszka.

Troszkę nam przykro, że braciszek nie zachwycił się naszym talentem, lecz trzeba
przyznać, że głos to on ma i weźmiemy go kiedyś do naszego zespołu

Krzyś Stadnik



Suchary

Jasio widzi jak jego mama maluje się kosmetykami. Jasio się pyta:

- A po co to robisz?

- By ładnie wyglądać

- A kiedy to zacznie działać?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kto to jest prawdziwy narciarz?

- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:

- Panie prezesie, zima przyszła!

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz
ją na konkretną godzinę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w
drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i gada:

- Po jaką cholerę piłem tę kawę we wrześniu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozmawia dwóch dresiarzy:

- Znasz takich: Beethoven, Mozart?

- A, co? Kroimy ich?

- Nie. Spoko goście. Melodyjki do komórek piszą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przychodzi pacjent do dentysty. Stomatolog widzi same złote zęby i pyta:

- Właściwie nie wiem , co mam panu zrobić...

- Chciałbym założyć alarm.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, a zimno że się kurczą. Możecie podać jakieś tego
przykłady?

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syn piłkarza wraca z zakończenia roku.
- Tato mój kontrakt z 4 klasą został przedłużony o rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej wyjątkowo tępej klasie.

- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce.

Na to jeden z uczniów:

- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie ma w tej klasie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pewien młody student miał egzamin pisemny. Siedział sobie w ostatnim rzędzie, więc mógł spokojnie
pisać.

- Pss...! Masz pierwsze? - usłyszał w pewnej chwili za plecami.

- Mam.

- To daj. - student przepisał zadanie i podał do tyłu po kilku minutach.

- Pss...! Masz drugie?

- Mam.

- To daj. - student przepisał i podał po kolejnych kilku minutach.

- Pss...! Masz trzecie?

- Mam.

- To daj.

Po chwili, student słyszy zza pleców cichy, stłumiony głos:

- Pss...! Zdał pan, proszę indeks.. Mikołaj
Bożętka



Co dwie głowy…..

Wiecie jak to się mówi, „co dwie głowy to nie jedna”, a „prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie”, i o tym właśnie jest ta historia.

W Krakowie, w starej kamienicy na Kazimierzu mieszkał Marek. Niski blondyn o
niebieskich oczach. Wszystko robił sam. Nie miał przyjaciół ani kolegów - nie ufał
nikomu.

Pewnego słonecznego dnia spacerował po okolicy, kiedy usłyszał straszny hałas
wydobywający się z piwnicy. Podszedł do okna i zobaczył chłopca, który próbował
wyciągnąć swojego pieska z potrzasku. Antoś, bo tak właśnie ten chłopiec miał na
imię, bardzo płakał, wzywał pomocy. Na jego futrzastego przyjaciela spadł regał.
Bezskutecznie siłował się z ciężarem. Sam nie był w stanie pomóc pieskowi. Marek
już miał się oddalić, kiedy to Antoś go zobaczył. “Pomóż mi proszę” - wołał machał
małymi rączkami. Marek nie miał wyjścia. Zszedł do piwnicy. Antoś szybko
opowiedział jak doszło do wypadku i razem postanowili podnieść półkę. Na próżno –
stara konstrukcja okazała się bardzo ciężka. Wtem Marek krzyknął: “Trzeba to zrobić
sposobem! Tata kiedyś mi pokazywał, jak zrobić przeciwwagę, która podnosi ciężary.
Może nam się to uda?!”

Znaleźli długi metalowy pręt i beczkę. Jeden koniec wsunęli pod szafkę, a na drugim
oboje usiedli. “Drgnęło!” - Regał się podnosił.

Z wielkim wysiłkiem unieśli przeszkodę na tyle, żeby piesek mógł się wyczołgać. Był
bardzo poturbowany, ale nic poważnego mu się nie stało.

Antoś bardzo dziękował Markowi. Wiedział, że znalazł przyjaciela, na którego może
liczyć.

A ten… nauczył się, że „co dwie głowy to nie jedna”, i nie każdy ciężar, można
udźwignąć w pojedynkę.

Vincent Fedorczak



Wakacyjna piosenka

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a raczej już się zaczęły, bo pewnie, gdy czytacie ten numer
jesteście już po zakończeniu roku szkolnego. Dzisiaj przychodzę do Was z propozycją  legendarną, którą
jest Kabaret OTTO. Założył go w 1987 Wiesław Tupaczewski- znany polski satyryk. Jego największa
popularność przypada na pierwszą połowę lat 90., gdy zespół występował w składzie czteroosobowym z
Ryszardem Makowskim. Naszym bohaterem jest jednak znacznie nowsza piosenka- „Wakacje”.
Opowiada ona o drodze ucznia, która nieodmiennie prowadzi do wakacji. Enjoy!

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram.
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz.
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty,
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw:
Że jeszcze tylko:
Wrzesień, październik, listopad, grudzień,
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec
i...

Wakacje, znów będą wakacje …
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem.
Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie.
Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba,
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat:
Że jeszcze tylko:
Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec,
Kwiecień, maj, czerwiec i...

Wakacje, znów będą wakacje.
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.

Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem
Zaraz będą święta, a w święta jest dobrze.
Potem już półrocze, stopnie każdy widzi.
No więc czemu tata chodzi i się dziwi
Że jeszcze tylko:
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec
i...

Wakacje, znów będą wakacje.
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą.
Wiosna już przyszła, nie ma rady na to
Uczyć mi się nie chce, no ale się przymuszam
Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie
wzrusza.
Że jeszcze tylko:
Kwiecień, maj, czerwiec i...

Wakacje, znów będą wakacje.
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.

Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi.
Starsi do pracy, a do szkoły młodzi.
Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie.
Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej.
Że jeszcze tylko:
Maj, czerwiec i...

Wakacje, znów będą wakacje…
Na pewno mam rację, wakacje będą znów.

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem.
Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem.
I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta:
Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta:
Że jeszcze tylko:
No co? nic już nie zostało? To znaczy...

https://www.youtube.com/watch?v=9zycbtSO098


Wakacje, znowu są wakacje…
Na pewno mam rację, wakacje znowu są.

Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację, wakacje znowu są.

I koniec wakacji i śpiewamy od nowa...
Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz...

Grzegorz Mystek



Krem
czekoladowy w
słoiczku.
Składniki:

- 4 ciasteczka oreo
- 1 łyżka nutelli
- 2 łyżki serka mascarpone
- pół łyżeczki (lub więcej) śmietany 30%
kremówki

Przygotowanie:

1. Z dwóch ciasteczek oreo wyjąć
krem(nie będzie on do niczego
potrzebny), a ciasto pokruszyć
-pokruszone ciastka.

2. W osobnej miseczce utrzeć 2
ciasteczka oreo ze śmietaną
kremówką i odstawić na bok -ciasto
oreo.

3. Następnie  ubić serek mascarpone
z nutellą.- krem.

Składanie ciasta.

1. Na dół małego słoiczka ułożyć
ciasto oreo i uklepać.

2. Na ciasto włożyć krem, a następnie
posypać go pokruszonymi
ciastkami.
I gotowe :)

Lemoniada
cytrynowa.
Składniki:

2-3 cytryny
kilka liści mięty/melisy
800 g -1000g wody
80 g  cukru
Przyrząd: blender

Przygotowanie:

1.Cytryny sparzyć i odciąć końcówki.
2. Wrzucić wszystkie składniki do blendera
i zmiksować.
3.Przelać przez sitko i gotowe.

Filip Bartula



Więźniowie

Pewnego dnia do czterech więźniów przyszedł strażnik więzienny i powiedział:
-Zagramy w grę jeżeli wygracie to oddzyskacie wolność
-Każdemu z was dam na głowę kapelusz tak abyście go nie widzieli. Możesz mieć na głowie
tylko biały lub czarny kapelusz, są tylko dwa białe i 2 czarne.
Więźniowie widzą tylko tyle co jest na obrazku:
-Więzień 4 nic nie widzi.
-3 nic nie widzi.
-2 widzi 3.
-A 1 widzi 2 i 3.
Który więzień jako pierwszy odgadnie swój kolor kapelusza i jak to zrobi?

Filip Bartula



Historia naszej redakcji.

W roku szkolnym 2019/2020 Gazetkę Szkolną Blender prowadzili:

Mateusz Uhruski – de facto redaktor naczelny, autor wielu ciekawych artykułów oraz gier, zabaw
i przepisów
Kajetan Rybarski – autor powieści kryminalnej w odcinkach
Wojtek Klimek – niezrównany twórca Kalendarza oraz cyklu What If,
Matylda Pindel – wnikliwa komentatorka rzeczywistości oraz Polecanek kulturalnych
Natalia Stryczek – konsekwentna twórczyni wywiadów z nauczycielami
Mikołaj Bożętka – czujny zbieracz dowcipów, autor Sucharów
Ignacy Korta – recenzent filmów jednocześnie dbający o grafikę i skład Blendera

W roku szkolnym 2020/2021 Gazetkę Szkolną Blender prowadzili nadal:
Mateusz Uhruski, Wojtek Klimek, Matylda Pindel, Mikołaj Bożętka, Natalia Stryczek.
Ponadto Redakcję zasilili:
Hanna Krawczyk – dowcipna autorka cyklu opowiadań Dzienniczek Marcina Cholewy
Grzegorz Mystek – autor artykułów promujących muzykę, a piosenki w szczególności
Filip Bartula – Makłowicz naszej redakcji, pomysłodawca przepisów kulinarnych, gier, zabaw
oraz grafik, edytor, ofiarny  autor składu

Do redakcji dołączyło młode pokolenie entuzjastów sztuki dziennikarskiej:
Krzysztof Stadnik – autor dowcipnego cyklu opowiadań Piotr Pomysłowy
Stefan Gandecki – debiutujący jako autor opowiadania, później zajmujący się Polecankami
Julia Brachowska – twórczyni artkułów na każdy temat, chętnie współredagująca Polecanki na
każdą okazję
Wiktoria Gorczyca – redagująca artykuły o charakterze geograficzno – przyrodniczo -
turystycznym

Współpracowali z nami autorzy pojedynczych, ale ważnych artykułów:
Mateusz Kaleta, Jan Lamik, Piotr Babicz, Kasia Maksym, Sofiia Nikolenko, Vincent Fedorczak.

Cała praca nad szkolną gazetkę odbywała się pod czujnym okiem Szanownej Pani Grażyny
Domalik. Bardzo dziękujemy!
Mamy nadzieję, że Blender nie zaniknie i znajdzie godnego opiekuna wspierającego
przyszłorocznych piątoklasistów, którzy stają się oto spadkobiercami krótkiej, ale wyrazistej
tradycji redagowania Szkolnej Gazetki.
Nie sposób nie wspomnieć o Szanownym Panu Tomaszu Książku, który dbał o to, by Gazetka
mogła zostać umieszczona na stronie internetowej i FB szkoły. DZIĘKUJEMY!



Dawna redakcja...

i TERAŹNIEJSZA…



THE

END


