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E-sport

Ekipa Izaka i Saja
kontra drużyna tudsoNa
w finale ROG Challenge

Reprezentacje polskiej
i brytyjskiej społeczności

zmierzą się w wielkim final
ROG Community Challenge.
W drużynie z wysp wystąpi
nasz rodak Filip "tudsoN"

Tudev.

Najważniejsze spotkanie
turnieju w Sztokholmie
odbędzie się 7 stycznia,

o godzinie 20:00. 

               Sport

Luka Modrić wygrał
plebiscyt Złotej Piłki

i zakończył panowanie
Messiego z Ronaldo. 

Skończyła się era
nieosiągalnych. Przez

dekadę Złotą Piłkę
rozdzielali między siebie

Portugalczyk i
Argentyńczyk (wygrali ją
po pięć razy). Wydawało

się, że ich panowanie
minie dopiero, gdy

zakończą kariery. Jednak
dominację Leo i CR7

zakończył Luka Modrić,
który przez sześć ostatnich

lat również pracował na
sukcesy Cristiano

Ronaldo. To pierwszy inny
zwycięzca plebiscytu od

2007 roku 

Muzyka

Paluch, właściwie Łukasz
Paluszak (ur. 1

października 1985
w Poznaniu) – polski
raper. Były członek

zespołu Aifam.
Współtworzy kolektyw

DIIL Gang oraz trio
Syntetyczna Mafia. Od

2004 roku prowadzi
solową działalność
artystyczną. Raper

pochodzi z poznańskiego
Piątkowa. 

Paluch współpracował ponadto
m.in. z takimi wykonawcami
jak: Borixon, Bosski Roman,
Buczer, Firma, Hemp Gru,

Kaczor, Kajman, Kali, Kobra,
Lukasyno, Miuosh, Mrokas,

Onar, O.S.T.R., PTP, Shellerini,
Slums Attack, Sobota,

Quebonafide, Tau oraz WSRH.
Poza działalnością artystyczną
prowadzi wytwórnię płytową

B.O.R. Records. 

Jego albumy rozeszły się
w ponad 260 tys. egzemplarzy
w Polsce, tym samym zajmuję

on 5. miejsce na liście
Najlepiej sprzedających się

raperów w Polsce. 

Bartek Sz. i Bartek K.
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Sport
Wyścigi Samochodowe

Największe wydarzenia
sportu samochodowego

w Usa, zawody odbywają
się na torach w kształcie

owalu. Początki wyścigów
Nascar to tak naprawdę

początki wyścigów
samochodowych

w Stanach Zjednoczonych.
Sport ten jest starszy niż

równie popularne wyścigi
na ¼ mili. Wszystko
zaczęło się od plaż

Daytona Beach, gdzie na
początku XX wieku

kierowcy z całych Stanów
Zjednoczonych prześcigali

się w ustanawianiu
kolejnych rekordów

prędkości. Później część
z nich przeniosła się na

słone jeziora do
Bonneville, a ci którzy

zostali zaczęli
organizować wyścigi po

owalnym torze w
Daytonie. 

Muzyka
Łukasz Paluszak 

(ur. 1 października
1985 w Poznaniu) 

. Od 2004 roku
prowadzi solową

działalność
artystyczną.Jego albumy
rozeszły się w ponad 260

tys. egzemplarzy w Polsce,
tym samym zajmuję on 5.
miejsce na liście Najlepiej
sprzedających się raperów

w Polsce  Paluch
współpracował ponadto

m.in. z takimi
wykonawcami jak:

Borixon, Bosski Roman,
Buczer, Firma, Hemp Gru,

Kaczor, Kajman, Kali,
Kobra, Lukasyno, Miuosh,

Mrokas, Onar, 

Gry 
 

Fortnite – komputerowa
gra survivalowa rozwijana
przez studio People Can

Fly oraz Epic Games,
wydana w formie

wczesnego dostępu 25
lipca 2017. Gra zawiera
tryb współpracy i battle
royale. Ten drugi został

wydany 26 września 2017
jako samodzielna,

darmowa gra – Fortnite
Battle Royale 

W lipcu 2017 liczba
sprzedanych egzemplarzy
przekroczyła liczbę 500

tysięcy 
W 2017 roku gra była

nominowana do nagrody
The Game Award
w kategorii „Best

Multiplayer "

Borys  Pawłowski
Kacper Zakrzewski
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SERIALE
The 100

Nuklearna wojna niszczy
cywilizację. Jedynymi
ocalałymi ludźmi są

mieszkańcy dwunastu
stacji kosmicznych na

 orbicie Ziemi, które po
połączeniu tworzą

"Arkę". Panują tam
surowe zasady: za każde

przestępstwo, bez
względu na jego rodzaj,
jest kara śmierci, chyba
że sprawca jest poniżej
18 roku życia. Po wielu

latach zaczyna brakować
zasobów na "Arce", więc

zdesperowani
mieszkańcy decydują się
wysłać na Ziemię grupę
nieletnich przestępców

w celu kolonizacji.
Nastolatkowie muszą

połączyć siły, aby
przetrwać na planecie,

która skrywa
przerażające sekret.

ZAGROŻENE
GATUNKI ZWIERZĄT

 
Tygrys azjatycki,  –

gatunek dużego,
drapieżnego ssaka

łożyskowego z rodziny
kotowatych .

  
Lampart plamisty,
lampart, pantera,

leopard – gatunek ssaka
z rodziny kotowatych.

Czwarty pod względem
wielkości kot świata.
Występuje w Afryce

i Azji. 

 Przez działalność ludzką
te zwierzęta oraz

mnóstwo innych jest
zagrożone wyginięciem

Zuzia B i Ola S

NAJPIĘKNIEJSZE
MIEJSCA NA ŚWIECIE

 
Cypr – Blue Lagune

Wodospad Gullfoss-
Islandia 

Zakynthos  - Zatoka
Wraku

Święty Stefan -
Czarnogóra
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PSYCHOLOGIA - 
sny

-Ludzie, którzy stracili wzrok
po urodzeniu mogą widzieć
swoje sny za pomocą innych

zmysłów.

-Ludzie, którzy rzucili palenie
zgłaszali, że ich sny stały się

bardziej wyraziste.

PSYCHOLOGIA - 
miłość

-Miłość jest obsesją, chorobą
psychiczną.

-Monogamia zdarza się
również w świecie zwierząt.

-Stan zakochania ma efekt
podobny do zażycia kokainy.

- Patrząc na zdjęcie osoby,
którą kochasz poprawia się

tobie  samopoczucie.

PSYCHOLOGIA - 
samookaleczanie

-Osoby cierpiące na zaburzenia
depresyjne przeżywają wiele
trudności. Ich postrzeganie
rzeczywistości jest inne niż
u osób zdrowych. Dominują
w tej wizji myśli negatywne,

pełne problemów i świata
jawiącego się w ciemnych

barwach. Nie tylko myślenie
wpływa na samopoczucie takiej
osoby. Ponieważ w jej psychice

zaszły poważne zmiany
spowodowane rozwojem
choroby, osoba taka ma

trudności z radzeniem sobie
w trudnych sytuacjach, jej

pewność siebie oraz poczucie
własnej wartości jest zaniżone.

Martyna Wyrzykiewicz
Zuzanna Matecka
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Motoryzacja

BMW M3 IV
(E90/E92/E93)

Moc [KM] – 420.
Pojemność [cm3] – 3999.

Zużycie paliwa[l/100km] –
12,4.

Przyspieszenie 0–100km/h[s]- 
4,9.

Długość [mm] – 4580. 
Szerokość [mm] - 1817 .

Min. pojemność bagażnika [l] -
 450.

BMW i8 Coupé

Zużycie paliwa w l/100 km
(cykl mieszany): 1.9

Zużycie energii w kWh/100 km
(cykl mieszany): 14.0

Emisja CO2 w g/km (cykl

mieszany): 42

Sport

Benjamin Pavard zostanie
zawodnikiem Bayernu
Monachium! Transfer
reprezentanta Francji

potwierdził dyrektor sportowy
klubu, Hasan Salihamidzic.

Obrażając kibiców w najgorszy
sposób, Franck Ribery sam
przekreślił swoją przyszłość

w Bayernie Monachium. 

Denis Szczęsny ma 26 lat,
urodził się w niemieckim
Dinslaken i jest lewym

rozgrywającym. 28 grudnia
2018 roku zadebiutował

w reprezentacji Polski, w której
zaliczył już 5 meczów i strzelił

7 goli. – Pierwszy kontakt
z reprezentacją był bardzo

trudny, bo tylko cztery czy pięć
osób mówiło po angielsku –

mówi w wywiadzie. 

Muzyka
Zenon Martyniuk 

Zenon Martyniuk – polski
muzyk, jeden

z najpopularniejszych
wykonawców gatunku disco

polo, wokalista zespołu Akcent.
 Zenon Martyniuk urodził się

23 czerwca 1969 roku
w Gredelach. Jest absolwentem
IV Liceum Ogólnokształcącego

w Białymstoku. Ukończył
również Studium Ekonomiczne

w Bielsku Podlaskim. 

Paluch, właściwie Łukasz
Paluszak (ur. 1 pażdżiernika
1985 w Poznaniu) – polski
raper. Były członek zespołu

Aifam. Współtworzy kolektyw
DIIL Gang oraz trio

Syntetyczna Mafia. Od 2004
roku prowadzi solową

działalność artystyczną. Raper
pochodzi z poznańskiego

Piątkowa.

Aleksander
i

Dominik
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TOP 5 SERIALI
MŁODZIEŻOWYCH

Z     NETFLIXA

1. "Riverdale"
2. "13 Reasons Why"
3. "Stranger Things"
4. "Shadowhunters"

5. "Nawiedzony dom na
wzgórzu"

FILMY MŁODZIEŻOWE

1. "Do wszystkich
chłopców, których

kochałam"
2. "The kissing booth"
3. "Sierra Burgerss jest

przegrywem"
4. "Nic do ukrycia"

5. "Ziomalki"

MUZYKA

Szpaku 

Szpaku, właściwie Mateusz
Szpakowski (ur. 1994

w Morągu) – polski Raper
iautor tekstów.

Współpracował m.in.
Z takimi wykonawcami jak
raperzy Paluch, Young Igi,

Białas, Guzior, Włodi,
Sheller, Słoń. 

Bedoes

Bedoes, właściwie Borys
Przybylski (ur. 21 kwietnia

1998 w Bydgoszczy) – polski
raper i autor tekstów, członek

zespołu 2115 Gang. 

Muzyk należy do wytwórni
SB Maffija, i współpracował

ponadto m.in. z takimi
wykonawcami jak raperzy

Solar, Białas, Taco
Hemingway, Young Multi czy

Quebonafide. 

Anna Jenczak

Vanessa Skrzypniak
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          MUZYKA

Arianna Grande –
amerykańska

piosenkarka nagrała
nowy klip pt.,,Thank
U, next". W teledysku
odniosła sie do wielu
filmów, a najbardziej

do ,, Wrednych
dziewczyn". W klipie

wystąpiło również
wiele znanych osób jak

Kris Jenner. 

SERIALE

Riverdale – serial
netflixa

opowiadający o
losach nastoletnich
przyjaciół, którzy

przeżywają mnóstwo
tajemniczych

przygód i rozwiązują
razem wiele

tajemnic. Serial ma
za sobą już dwa
sezony i jest w
trakcie emisji
trzeciego.  

Eryka Ch. i Ania K.

MAKE – UP

Huda Kattan –
stworzyła w 2013 roku

swoją markę
kosmetyków którą

nazwała Huda Beauty.
Na swoim instagramie

ma już miliony
obserwujących, a jej

kosmetyki są
sprzedawane

w     różnych krajach. 
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Top 5 najsłodszych zwierząt

Lis pustynny

Foka

Alpaka

Panda czerwona

Surykatka

Top 5 najdroższych zwierząt

Grzywacz \chiński-od 5tys.
dolarów

Kot rasy savannah od4-10 tys.
dolarów

Tukan od 5-10tys.dolarów

Koczkodan od 14 tys dolarów

Papuga ara hiacyntowa od
14tys. dolarów

Top 5 najdziwniejszych
zwierząt

Golec

Żaba purpurowa

Gwiazdonos

Atretochoana eiselti

Ogcocephalus darwini

Zuza Sz. i  Kasia J.
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Muzyka 

Paluch, właściwie Łukasz
Paluszak (ur. 1

października 1985
w Poznaniu)– polski raper.

Były członek zespołu
Aifam. Współtworzy

kolektyw DIIL Gang oraz
trio Syntetyczna Mafia.
Od 2004 roku prowadzi

solową działalność
artystyczną. Raper

pochodzi z poznańskiego
Piątkowa. 

Paluch współpracował
ponadto m.in. z takimi

wykonawcami jak:
Borixon, Bosski Roman,

Buczer, Firma, Hemp Gru,
Kaczor, Kajman, Kali,

Kobra, Lukasyno, Miuosh,
Mrokas, Onar, O.S.T.R.,
PTP, Shellerini, Slums

Attack, Sobota,
Quebonafide, Tau oraz

WSRH. Poza działalnością
artystyczną prowadzi

wytwórnię płytową B.O.R.
Records. 

Jego albumy rozeszły się
w ponad 260 tys.

egzemplarzy w Polsce,
tym samym zajmuję on 5.
miejsce na liście najlepiej
sprzedających się raperów

w Polsce. 

Motoryzacja 

Motoryzacja – całokształt
zagadnień związanych

z zastosowaniem
samochodów, motocykli
i ciągników (zwłaszcza
napędzanych silnikami

spalinowymi). 

Eksploatacja tych pojazdów
wymaga odpowiedniej

infrastruktury (sieci dróg, stacji
benzynowych, warsztatów

naprawczych, miejsc
parkingowych oraz

garażowych). 

Podstawowym problemem
motoryzacji jest zapewnienie

bezpieczeństwa ruchu
drogowego (zasady ruchu na
drogach, dbanie o sprawność

techniczną pojazdu,
oznakowanie dróg itp.).
Motoryzacja ma duże

znaczenie gospodarcze
(transport) i inne. 

Rozwój motoryzacji przyczynił
się do znaczących zmian

funkcjonowania transportu
drogowego i powstania

społeczeństwa mobilnego. 

Bartosz Skrzypczak 
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MUZYKA

Dawid Piotr
Kwiatkowski – polski
piosemkarz. Laureat

Europejskiej Nagrody
Muzycznej MTV dla
najleprzego polskiego

i europejskiego
wykonawcy. 

Latem 2012 wziął udział

w przesłuchaniach do

czwartej edycji programu

Polsat Must BeThe Music ,

jednak nie przeszedł do

etapu półfinałów. 19 lipca

2013 wydał debiutancki

singiel Biegnijmy.

12 stycznia 2014 wystąpił

podczas koncertu z okazji

XXII Finału Wielkiej

Orkiestry Świąteczniej

Pomocy w Zawierciu.

W ramach aukcji

przeznaczył statuetkę za

Odkrycie roku oraz

egzemplarz swojej

debiutanckiej płyty.

W kwietniu został

ambasadorem

reklamowym marki

kosmetyków Garnier.

W 2015 został jurorem

w programie telewizji

Polsat SuperDzieciak.

1 listopada 2016 ukazał się

jego teledysk do piosenki

„Nie mów nie” z albumu

Element Trzeci.

26 grudnia 2017, TVP2

wyemitowała specjalny

odcinek programu

Familiada.

Od 2018 jest trenerem

w programie TVP2 The

Voice Kids.

SERIALE

Riverdale – Amerykański
serial telewizyjny

młodzieżowy, obyczajowy,
dramat, since -fiction

wyprodukowany przez
Berlanti Productions,
Archie Comics, CBS

Television Studios oraz
Warner Bros. Television.
Serial jest oparty na serii
komiksów wydawanych

przez Archie Comics.
„Riverdale” jest

emitowany premierowo od
26 stycznia 2017 roku na
The CW a każdy odcinek
w ciągu doby od premiery

pojawia się w serwisie
Netflix. 

9 marca 2017 stacja |The
CW ogłosiła zamówienie 2
sezonu. Premiera 2 sezonu

emitowana była od 11
października 2017 roku.

Trzeci sezon jest
emitowany w Polsce od 11

października 2018 roku.

Weronika F.
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Motoryzacja

Volvo S90 to najnowszy model
luksusowej limuzyny od firmy

volvo.
Posiada 5 miejsc siedzących ,

siedzenia które   
są podgrzewane. Można

dokupić do foteli 
poduszki pod szyję oraz

poduszki  dobrane do koloru
wyposażenia volva.
Jego cena wynosi 

od 188 800 zł. 
Cechuje go wygoda oraz

technologia w nim zawarta
i bezpieczeństwo.

Gry Komputerowe

W roku 2018 bardzo dużo
gier wybiło się w  tym

roku. 
Przykładowe tytuły to Red
Dead Redemption 2 oraz

Fortnite
także Counter Strike

Global Offensive

Mateusz L.
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