
 Gossip 

Welcome!    ( Witajcie! ) 

This is our school magazine- Gossip.  
( To nasz szkolny magazyn- Plotka. ) 
 
Uczniowie naszej szkoły będą pisać dla Was o bieżących i nadchodzących 
wydarzeniach.  
Podzielą się również z Wami swoimi pasjami i zainteresowaniami.  
Będziemy razem uczyć się języka angielskiego . 
Zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru! 

Read and have fun! 
( Miłego czytania! ) 
 

In this issue:  ( W tym numerze: )  

1. Sports news- Miłosz 

2. Computer Games- Maciej 

3. Halloween & All Saints’ Day- Monika 

4. History column- Eryk 

5. Speak English!- Miłosz 

6. Joke- All journalists  ( Wszyscy dziennikarze) 

October 2018 ( październik 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sports News- Miłosz 
 

1. Championship League started. 
2. Valleyball- Polish won! 
3. Ski jumping soon. 
4. KSW ( Martial Arts)- interesting sport In December 
5. National League- Polish lost! 

 
 

 

Computer Games- Maciej 

 
 

5 Najlepszych Gier w Jakie Grałem 

Gry recenzuje Maciej "yuroo" Jarosz 

 

 

1. Detroit: Become Human 

Akcja gry rozgrywa się w 2038 roku w Detroit. W mieście powszechne są 
androidy, które z wyglądu i zachowań przypominają ludzi. Niektóre z nich 
(nazywane Dewiantami) zaczynają się buntować, uciekać od swoich właścicieli 
oraz odczuwać emocje. Historia w grze jest przedstawiona z perspektywy 
trzech androidów - Markusa, Kary i Connora. 
 

city- miasto 

owner- właściciel 

 

2. The Walking Dead (wszystkie części) 
Gra opowiada o apokalipsie zombie. Podczas niej każdy zmuszony jest walczyć 
o przetrwanie. Każda z części ma innych bohaterów, jednakże w każdej z nich 
występuje pewna dziewczynka, która jest główną bohaterką i właśnie jej losy w 
grze są ukazane - Clementine. W grze występują wybory - zależnie od tego jakie 
wybory podejmiesz tak potoczy się dalsza fabuła. 
 

fight- walczyć 

a girl- dziewczynka 

make a choice- dokonać wyboru 

 

3. The Wolf Among us 
Gra tworzona na podstawie komiksu "Fables" - opowiada o postaciach z różnych 
baśni w świecie ludzkim. Używają one tzw. urody maskującej, która sprawia że 
wyglądają jak ludzie. Pokazuje jak niektóre z nich stoczyły się na dno.  Podczas 
przygody spotkamy wiele postaci znanych z komiksu jak i baśni - Wielki Zły Wilk, 
Królewna Śnieżka, Ichabod Crane i wiele innych. 
 
use- używać 
 
4. Gothic 
Klasyk wśród gier - pierwsza część ukazała się w Polsce ponad 16 lat temu. Król 
Rhobar II z powodu braku magicznej rudy (surowiec potrzebny do produkcji 
broni/zbroi dla żołnierzy) tworzy kolonię karną w Górniczej Dolinie na wyspie 
Khorinis, gdzie pilnowani przez straż skazańcy wydobywają ją. Aby uniemożliwić 
ucieczkę z doliny król wzywa dwunastu magów, by otoczyli oni kolonię magiczną 
barierą uniemożliwiającą więźniom ucieczkę, lecz pozwalającą na wtrącanie do 
niej nowych skazańców. W trakcie tworzenia bariera wymyka się spod kontroli 
więżąc i skazańców, i strażników, i magów. Skutkiem tego wydarzenia jest bunt 
osadzonych po którym przejmują oni kontrolę nad kopalniami rudy oraz zmuszają 
króla do prowadzenia wymiany handlowej  –  w zamian za rudę więźniowie 
otrzymują zamawiane przez siebie dobra. Gra opowiada o jednym ze skazańców, 
którego imienia nie znamy (gracze nazywają go Bezimiennym), który próbuje 
uciec z kolonii karnej. Gra została tak polubiona przez graczy, że twórcy stworzyli 
dwie kolejne części. 
 

escape- uciekać 
 
5. Wiedźmin 

Gra stworzona przez polskie studio CD Project RED na podstawie serii książek 

Andrzeja Sapkowskiego o tym samym tytule. Opowiada ona o przygodach 

wiedźmina Geralta z Rivii. 

book- książka 
adventure- przygoda 
 

 



Halloween & All Saints’ Day- Monika 

Halloween is celebrated on the 31st of October.  
People wear strange costumes and masks. 
( Halloween jest obchodzone 31 października.  
Ludzie noszą dziwne kostiumy i maski. ) 
 

 

 

All Saints’ Day is celebrated on the 1st of November. 
People light candles at cemeteries to honor their dead relatives. 
( Dzień Wszystkich Świętych jest obchodzony 1 listopada. 
Ludzie zapalają znicze na cmentarzach żeby uczcić swoich zmarłych krewnych.) 

 

 

 

 

 

History column- Eryk 

Messerschmitt Bf-110 

Ciężki dwusilnikowy myśliwiec. W późniejszym okresie wojny był 

wykorzystywany jako myśliwiec nocny ponieważ nie mógł nawiązać walki z 

Mustangami i Spitfire’ami. Był ociężały, ale dobrze uzbrojony. Potrafił 

wrócić na lotnisko nawet poważnie uszkodzony. Osiągał prędkość 500 

km/h. Był uzbrojony w 2 działka 20mm, 2 działka 30mm, 4 karabiny 

maszynowe 7,92mm oraz ruchomy karabin maszynowy 12mm. 

 

 

World War II- II Wojna Światowa 

plane- samolot 

 

 

 

 

 



Speak English!- Miłosz 

 

1. What’s your name?- Jak masz na imię? 

My name’s …( tu mówimy swoje imię) 

2. How old are you?- Ile masz lat? 

I’m … ( teraz podajemy swój wiek) 

3. Where do you live?- Gdzie mieszkasz? 

I live in… ( mówimy swoją miejscowość) 

4. How are you?- Jak się masz? 

I’m o.k. 

5. What do you like doing?- Co lubisz robić? 

I like … ( teraz mówimy co lubimy robić ) 

 

 playing computer games (grać w gry komputerowe) 

 watching TV ( oglądać telewizję) 

 playing football (grać w piłkę nożną) 

 listening to music (słuchać muzyki) 

 reading books (czytać książki) 

 drawing pictures (rysować obrazki) 

 singing (śpiewać) 

 doing sports  (uprawiać sporty) 

 meeting my friends (spotykać się ze swoimi przyjaciółmi) 

 

 

 

 

 

Joke 

 

When my wife starts to sing  
( Kiedy moja żona zaczyna śpiewać) 
 

I always go out and do some garden work  
(zawsze wychodzę popracować w ogrodzie) 
 

so our neighbours can see 
(żeby nasi sąsiedzi widzieli) 
 

 there’s no domestic violence going on. 

(że to nie przemoc domowa) 
 
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Editorial Staff: 

 Miłosz Kukla VIII SP 

 Monika Wieczorek VII SP 

 Eryk Irski VII SP 

 Maciej Jarosz III G 

Counsellor:  Agnieszka Kogut 

 

Jeśli chcesz się podzielić swoimi zainteresowaniami i pasjami, lub po prostu 

napisać o czymś ciekawym- zgłoś się do nas! Przyjmiemy Cię do grona 

naszych dziennikarzy. 

Kolejny numer już w przyszłym miesiącu! 

See  you ! 

( Do zobaczenia! ) 
 

 

 


