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Najważniejsze transfery sezonu 2020/2021

„Moja przygoda z muzyką”
Od ilu lat uczysz się w szkole muzycznej?
Oliwier: W szkole muzycznej uczę się od 8 lat. Za pierwszym razem byłem uczniem
cyklu 6-letniego, a za drugim cyklu 4-letniego.
Na jakich instrumentach grasz?
Oliwier: Gram na trąbce oraz puzonie i trochę na pianinie, ponieważ jest to
obowiązkowy drugi instrument w szkole muzycznej.
Który instrument jest twoim ulubionym?
Oliwier: Nie mam ulubionego instrumentu, każdy bardzo lubię. Tak samo trąbkę jak
i puzon.
Czy chciałbyś nauczyć się grać jeszcze na jakimś innym instrumencie?
Oliwier: Oczywiście, że tak. Bardzo chciałbym na ukulele, ma piękny dźwięk i łatwo
śpiewać do niego piosenki.
Ile lat grasz już w zespole „Big Band”?
Oliwier: Gram w zespole już 5 lat.

Czy planujesz robić coś w przyszłości związanego w muzyką?
Oliwier: Na pewno chciałbym zrobić coś więcej z muzyką, bardziej się rozwinąć,
koncertować z jakimś zespołem.
Masz jakiś utwór, który najbardziej lubisz grać?
Oliwier: Nie mam utworu, który lubię grać najbardziej, każdy jest bardzo ciekawy
i zróżnicowany, więc trudno jest mi wybrać.
Jakie jest twoje marzenie związane z muzyką?
Moim największym marzeniem, jest tworzenie i granie dla ludzi muzyki
rozrywkowej.
Julia Majcherczyk

„Gierczakowo” – czyli najważniejsze informacje ze świata gier

Rok 2020 to chyba najbardziej kontrastowy rok w naszym życiu.
Zaskakiwał nas od stycznia, lecz 2020 to też rok nowości, które
w świecie gier wiodą prym.
WORLDSY, czyli coroczne wydarzenie, które szczególnie zainteresuje
graczy popularnej gry League of Legends. Oznacza również zakończenie
sezonu e-sportowego. Odbywa się ono 3 października w Shanghaju
w Chinach. Tak samo jak widujemy polskich graczy w piłce nożnej czy
siatkówce, również w e-sporcie znalazło się dla nich miejsce. Czterech
z naszych rodaków weźmie udział w tym wielkim wydarzeniu. Są to:
Kacper "Inspired" Słoma, Oskar "Vander" Bogdan, Oskar "Selfmade"
Boderek, Marcin "Jankos" Jankowski.
Mistrzostwa Świata - League of Legends odniosły ogromny sukces
i popularność, stając się jednym z najbardziej prestiżowych i oglądanych
turniejów na świecie, a także najczęściej oglądaną grą wideo na świecie.
Ze względu na swój sukces sceny e-sportowe stały się widoczne
i powszechnie postrzegane jako potencjalne wydarzenie olimpijskie, np.
w Igrzyskach Azjatyckich w 2022 roku.

Michał Michalewski, Mikołaj Komarnicki

Cześć, jestem Kasia. Jestem uczennicą 7 klasy Szkoły Podstawowej nr 2
w Głubczycach. Bardzo lubię rysować. Najczęściej rysuję kredkami, pisakami
na bazie alkoholu, a rzadziej farbami i suchymi pastelami. Najbardziej lubię
rysować ludzi, ale też krajobrazy. Rysuję, odkąd pamiętam. Mam w domu
sztalugę, ale na niej nie maluję zbyt często. Najbardziej lubię rysować
na kartkach lub w szkicowniku.

Katarzyna Hołowacz

„Trzy kroki od siebie”
Książka napisana przez Rachael Lippincott jest to amerykańska powieść z gatunku Young
Adult. Książka opowiada o nastolatkach chorych na mukowiscydozę. Autorka informuje
na początku powieści, że pisze ją nie tylko dla rozrywki, ale także by pomóc
w upowszechnieniu wiedzy na temat tej choroby.

Podczas czytania odkryjemy, że dwójkę
nastolatków łączy coś więcej niż przyjaźń, co
przyniesie wiele zawirowań w ich życiu.
Walka z chorobą i zakazana miłość to
najważniejsze wątki tej powieści.

Według mnie warto przeczytać tę książkę, ponieważ jesteśmy w stanie dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy na temat mukowiscydozy, oraz przyniesie nam ona wiele rozrywki.
Zachęcam również do pooglądania filmu, jednak on nie ukazuje w pełni

tej poruszającej historii.
Oliwia Rojek

Najważniejsze transfery sezonu 2020/2021
Luis Suarez - (Barcelona – Atletico Madryt)
Atletico po sprzedaży głównego napastnika A. Griezmanna potrzebował
wzmocnienia w linii ataku, więc zakupiono Luisa Suareza za nieudostępnioną
publicznie kwotę. Suarez chciał odejść z FCB po tym, jak nowy trener Ronald
Koeman nie widział go w nowym składzie.

Arthur - (Barcelona – Juventus Turyn) = 72 000 000 $
11 marca 2018 FC Barcelona poinformowała, że od sezonu 2018/19 Arthur zostanie
ich zawodnikiem. Transakcja opiewała na 39 mln euro (30 mln + 9 mln zmiennych).
29 czerwca 2020 przeszedł z FC Barcelony do Juventusu za kwotę 72 milionów euro.

Timo Werner - (RB Leipzig – Chealsea FC)
W czerwcu 2016 podpisał czteroletni kontrakt z RB Leipzig. 18 czerwca
2020 Chelsea potwierdziła transfer Wernera i podpisała z nim
pięcioletnią umowę.

Hakim Ziyech - (Ajax Amsterdan – Chealsea FC)
Marokańczyk był bliski przejścia do finału ze swoim byłym teamem Ajaxem
Amsterdam, jednak został wykluczony z finału poprzez przegraną w półfinale. Po
sezonie 2019/2020 zmienił barwy i zasilił Chelsea za kwotę 40 milionów funtów.

Miralem Pjanić

Karierę rozpoczął w 1997 w luksemburskim Schifflange 95. W 2004 trafił do FC
Metz, a w 2006 podpisał pięcioletni kontrakt z tym klubem. Początkowo grał w
zespole U-16, ale w 2007 został włączony do pierwszego zespołu tego klubu.
Dobrą grą we francuskim zespole zwrócił na siebie uwagę wielkich klubów z Anglii,
Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Zdecydował się jednak pozostać we Francji i przeszedł
do mistrza kraju Olympique Lyon za kwotę 7,5 mln euro. 31 sierpnia 2011 trafił do
AS Roma, z którym podpisał czteroletni kontrakt. 13 czerwca 2016 roku podpisał
pięcioletni kontrakt z Juventusem. Kwota odstępnego wyniosła 32 mln euro. Po 4
latach w Juventusie przeszedł do Barcelony za nieustaloną kwotę.
Klaudiusz Leliński, Wojciech Bartosiewicz

„MOJE HOBBY – GRY KOMPUTEROWE”
– wywiad z uczniem klasy 8
Cześć, dzięki, że zgodziłeś się poświęcić mi trochę czasu. Moje pierwsze
pytanie

do

Ciebie:

Skąd

się

wzięło

Twoje

zainteresowanie

grami

komputerowymi?
Gdy byłem mały, zaczynałem swoje ,,przygody” z grami na telefonie komórkowym
moich dziadków – były to najprostsze gry takie jak ,,Tetris”. Później dostałem swój
pierwszy laptop i w końcu telefon. Na tych urządzeniach grałem w gry odpowiednie
do mojego wieku (głównie taktyczne). Aż nareszcie w ruch poszedł komputer.
Widziałem w tym wszystkim coś ciekawego, intrygującego (jest tak do dzisiaj). Gram
już od paru lat i mogę powiedzieć, że jest to moje takie małe hobby.
W jakie gry lubisz najbardziej grać?
Lubię grać w gry, w których coś się dzieje, jest jakaś akcja, w gry taktyczne.
Ale czasami zdarza mi się pograć w coś odprężającego, np. w grę, której głównym
celem jest prowadzenie samochodu . Moje ulubione gry to: „Counter Strike- Global
Offensive”, „ Minecraft” oraz „ Forza Horizon 4”.
Dlaczego akurat w takie gry?
Ponieważ gry zręcznościowe to jedne z moich ulubionych gatunków gier.
Co Ci daje granie w gry?
W taki sposób mogę odpocząć od rzeczywistości, zapomnieć o niektórych problemach czy też
zmartwieniach. Gry uczą myślenia, cierpliwości oraz strategii, czyli czynności przydających się
w życiu codziennym. Lubię tę satysfakcję, kiedy uda mi się np. ukończyć jakąś misję bądź
przejść poziom.

I ostanie moje pytanie: Tyle się teraz mówi o uzależnieniu od komputera
i przemocy w grach. Co Ty o tym sądzisz?
Wydaje mi się, że wszystko zależy od podejścia, a przede wszystkim od zdrowego rozsądku. Ja
gram dosyć często, ale sam potrafię wyznaczyć sobie czas na naukę oraz gry komputerowe
i kontrolować swoje emocje podczas grania. Przez gry nie zaniedbuję swoich obowiązków
domowych, czy też szkolnych. Poza tym jeśli chodzi o przemoc - wiem, że to, co się dzieje
w grach komputerowych, to tylko świat fikcyjny i potrafię odróżnić ten właśnie świat
od realnego.

Julia Podleśny

MOJE ZAINTERESOWANIA I HOBBY
Mam na imię Kuba. Mam 13 lat i głowę pełną pomysłów!
Interesuję się wieloma rzeczami i zagadnieniami. Nie są mi obojętne
aktualne wydarzenia dziejące się na świecie, lubię dyskutować na tematy
polityczne i życia codziennego. Najbardziej pociąga mnie historia, a
szczególnie okres II wojny światowej. Czytam mnóstwo książek i artykułów
na ten temat. Oprócz tego - uwielbiam klocki typu Lego, ale tworzone u nas
w Polsce, o nazwie „Cobi”.
W jaki sposób łączę historię z zabawkami? Otóż firma Cobi od jakiegoś
czasu wypuszcza na rynek serię klocków o tematyce militarnej, tj. czołgi,
żołnierzy

oraz

różnego

rodzaju

„klockową”

broń.

Te

produkty

charakteryzują się bardzo dobrą jakością, są ciekawe, przy ich produkcji
zadbano o szczegóły. Mam wiele czołgów, samolotów, żołnierzy oraz różne
rodzaje broni. Wcześniej kolekcjonowałem zestawy klocków Lego, zgodnie
z kategorią wiekową i panującą wówczas modą (seria „Star Wars” , „Lego
City” , „Minecraft” , „Lego Batman” itp.).

Potrafię zbudować sobie scenerię potrzebną do stworzenia animacji
poklatkowej, bo teraz głównie tym się zajmuję. Mam swój kanał na Youtube,
gdzie zamieszczam stworzone przez siebie filmiki animacyjne, w których
wykorzystuję klocki Lego i Cobi. Czasem na taki pięciominutowy filmik
potrzeba ponad 1000 zdjęć – jest to czasochłonne i czasem frustrujące,
ale końcowy efekt jest wart tego poświęcenia.
Nie zawsze mam czas na moje hobby, szczególnie w roku szkolnym .
Jednakże, gdy tylko znajdę odrobinę cennego czasu, natychmiast obmyślam
kolejną animację, zaczynając od stworzenia czegoś ciekawego z klocków. Te
zajęcia mnie niesamowicie odprężają i odstresowują, działają na moją
wyobraźnię i pobudzają pomysłowość. Być może będę się zajmować czymś
podobnym w przyszłości… a może nawet zostanę prawdziwym reżyserem?!
Jeśli będę miał upór i samozaparcie, to z pewnością osiągnę to, o czym
marzę.

Kuba Trojak

Masz wiele do powiedzenia, chcesz podzielić się swoimi
pasjami… Zostań redaktorem szkolnej gazetki „Ploteczki z
Dwójeczki”!
Chętnie zamieścimy na łamach naszego czasopisma Twój
artykuł!
Możesz
go
przesłać
na
adres:
ewadab@sp2glubczyce.pl

Pomoc techniczna:
Michał Michalewski

Opiekunowie:
Ewa Dąbrowa
Beata Konopnicka- Sarota

