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10 najlepszych smartfonów                
2012 roku 

 

W tym roku pojawiło się wiele ciekawych smartfonów,  ponieważ firmy prześcigają się w stworzeniu  

najlepszego. Przedstawię ranking według portalu  Tech Trendy. 

Nr.10-BlackBerry Bold 9900 

BlackBerry przechodzi ostatnio trudne chwile, bo atakowane jest przez coraz nowsze smartfony. 

Jednak wbrew pogłoskom firma wcale nie rezygnuje z tworzenia świetnych telefonów takich jak Bold 

9900 - jeszcze w tym roku pojawi się nowy smartfon z systemem 

BB7. 

 

 

 

 Nr.9-Samsung Galaxy Nexus 

W swej najnowszej wersji działa na Androidzie 4.2. Całośd napędzana jest dwurdzeniowym 

procesorem 1,2 GHz i 1 GB pamięci RAM. W czasie swojego debiutu był najlepszym 

urządzeniem z Androidem, teraz ma już kilku solidnych następców, ale wciąż potrafi 

pokazad klasę. 

Nr.8-HTC One V 

Nasz ulubiony smarfton w cenie poniżej 1200 zł po wzięciu go do ręki nie wydaje się 

tani – ma solidną, aluminiową powłokę i ekran o 3,7 cala. ICS pracuje zaskakująco 

płynnie jak na sprzęt z jednordzeniowym procesorem o częstotliwości 1Ghz. Ma też 

aparat 5 Mpx. 

 

 

 

 

Nr.7-LG Swift 4X HD 

Wyróżnia go mocny procesor – czterordzeniowa Tegra 3 o 

częstotliwości 1.5GHz. Ekran 4,7 cala wyświetlający pełne 

720p i aparat 8 Mpx również nie mają się czego wstydzid 



na tle konkurencji. W grudniu ma pojawid się uaktualnienie do Jelly Bean. 

Nr.6-Motorola RAZR 

Niedługo doczeka się aktualizacji do Androida 4.1 Jelly Bean, a ma przecież niesamowity ekran o 

rozdzielczości godnej laptopa - 1280x720 pikseli na ekranie 4,65 cala. Dwurdzeniowy procesor 1,2 

GHz zapewnia mu sporo mocy, ale jakośd wykonania i aparat nieco rozczarowują. 

 

 

 

 

Nr.5-Sony Xperia T 

To wybór Jamesa Bonda. Podczas misji w Skyfall nie został co prawda wyposażony w aplikację rażącą 

przeciwników prądem, ale aparat 13 Mpx oraz możliwości komunikacji NFC to całkiem pokaźny 

arsenał środków. Do tego przepiękny i odporny na zadrapania ekran 4,6 cala. 

 

 

 

 

 

Nr.4-Samsung Galaxy Note II 

Gabaryty tego telefonu z ekranem o przekątnej 5,5 cala wyświetlającym 

720p dla wielu osób mogą okazad się zbyt duże, niemniej ma mnóstwo mocy, 

przydatny stylus S Pen oraz możliwości takie jak Multiscreen, które stawiają 

go absolutnie w pierwszej lidze. 

 

Nr.3- Apple Iphone 5 

Po raz pierwszy nowy iPhone nie znalazł się na szczycie naszej listy. Nie 

znaczy to, że nie jest wspaniały - procesor A6 czyni go najszybszym 

smartfonem na rynku, a aparat 8 Mpx lepiej radzi sobie przy kiepskim 

oświetleniu. Jednak system operacyjny praktycznie nie jest rozwijany. 

Nr.2-HTC One X 

Wybór pomiędzy S III a One X to w zasadzie kwestia gustu. One X zachwyca 

świetną obudową z polikarbonu, rewelacyjnym ekranem oraz aparatem z 



wieloma efektami. Samsung ma przewagę pod względem 

żywotności baterii oraz ma wejście na karty SD. 

 

Nr.1-Samsung Galaxy S III 

Najbardziej wyczekiwany smartfon od czasów iPhone’a 4S udźwignął ciężar odpowiedzialności i 

pokonał nie tylko starzejącego się rywala od Apple’a, ale także androidową konkurencję. Na Galaxy S 

III nowy Android Ice Cream Sandwich działa oszałamiająco płynnie, a procesor 1,4 GHz Exynos radzi 

sobie nawet z filmami w 1080p. Rewelacyjny ekran 4,8 cala, wejście na karty microSD oraz niezwykle 

żywotna bateria. Najlepszy smartfon dopełniają sprytne dodatki, jak niewyłączanie ekranu, dopóki na 

niego patrzysz i wiele innych ulepszeo. 
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Ciekawe książki 

Ostatnio zauważyłam, że uczniowie nie czytają 

książek. Może dla tego że nie można znaleźć 

ciekawej książki. Teraz ten problem zniknie. 

Oto parę ciekawych: 

,,SAGA ZMIERZCH’’ 

To już książka dla starszych, ale gimnazjum może 
już się za nią brać. Książka opowiada 

o:wampirach,wilkołakach i ludziach. Jest bardzo 
romantyczna ;-) 

 

 

,,MIKOŁAJEK’’ - to książka dla 

każdego.(Oczywiście nie dla tych, co mają 2 latka=) 
Mikołajek opowiada o wygłupach chłopca, a także jego 
kolegów. To pozycja, przy której uśmiejesz się do łez. 

NA POCZĄTEK TYLE I DO ZOBACZENIA 
WKRÓTCE=) 

OLIWIA SKWIERCZ IV ZŁOTA 



Cristiano Ronaldo (Krystynka ) 2 
Podstawowe informacje: 

Imię i nazwisko:   Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 

Data i miejsce urodzenia: 5 lutego 1985, Funchal w Portugalii 

 

      

    

 

Pozycja Skrzydłowy, Napastnik 

Wzrost 186 cm 

Masa ciała     80 kg 

Pseudonim: CR7, Cris , Krystynka  

 

 

 

 

 



               Dzikie  konie  

   Dzikie konie to były takie rumaki, które same sobie radziły bez ludzi. Nikt ich nie 

ujeździł, ani nigdy nie złapał. Nikt po prostu nie umiał tego dokonać. Dla ludzi stały  się 

niepotrzebne. Powybijano je, jak niepotrzebne śmieci. Nawet jeśli trafił jeden do stajni 

np. ogier, wszyscy sądzili, że to tylko problem. Dlatego zniknęły. Jak śnieg na wiosnę.     

 Dzikie rumaki, które nigdy, ale przenigdy niczego nie odpuściły. Nieprzeniknione w 

szybkościach i zwinności. Gdy ktoś jakiegoś złapał, nie było ratunku. Kiedy chcieli go 

ujeździć, to lądowali na ziemi z połamanymi żebrami. W tej chwili są tylko pojedyncze 

stada po parę koni.  

  Często w nowoczesnym świecie trafiają do wesołych miasteczek, gdzie są niemiłe dla 

nich rodea.                                                                                                                        

  

Dla tego trzeba o nich pamiętać i dbać o te, które zostały… 

  

 

Grafika: Google 

Tekst : Zuzia Szcześniak 



     PSYCHOLANDIA 

ALKI 

                                                                                             CZ.2 

Czy jesteś ECO? 

A)trochę  B)w pełni  C)nie 

Jeśli widzisz śmietniki do 

recyklingu… 

A)OK  B)Super Eco C)e tam 

Patrzysz na znak na opakowaniu… 

A)ok fajnie B)Łał fajnie C)po co to!? 

Czy segregujesz surowce wtórne? 

A)czasami B)zawsze C)nigdy w życiu! 

Stoją pudełka na: plastik, papier, 

szkło… 

A)o to jest Eco B)super C)nic  



 

WIĘCEJ A 

JESTEŚ ECO, LECZ 

ZDARZA CI ODPUŚCIĆ 

WIĘCEJ B 

JESTEŚ NA MAXA 

ECO,  

TYLKO TAK DALEJ! 

WIĘCEJ C 

ZACZNIJ BYĆ ECO. 

CZY CHCESZ, BY ŚWIAT BYŁ 

ŚMIETNIKIEM? 

DZIĘKI ALKA IV ZŁOTA 

 



                                                 Haflingery 
Jedna z najpiękniejszych ras koni na świecie . Suną po torze jak ptaki po 

niebie. Pięknie skaczą przez przeszkody. Kochają ludzi. I  nadają się do 

wszystkiego: skoków, rajdów, ciągania wozów oraz dressage-dresażu.  

Cena tego konia (przewidywalna) : od 5 000 do 20 000 zł.                                           

 Ta rasa pochodzi od krzyżowania 

czterech ras koni: norcyjskiej, 

bośnackiej, huculskiej oraz czystej 

krwi arabskiej. Oczywiście 

najbardziej charakteryzuję się  

talentem do wspinaczki po górach. 

Haflingery to największe kucyki o 

dość dużej głowie. Ta rasa niestety 

strasznie późno się rozwija. Te konie 

są idealne do rekreacji, mają 

zdumiewającą  cierpliwość oraz 

łagodność, rzadko jakiś haflinger jest 

narowisty. A jak już taki jest, to ktoś 

go ,,zepsuł”.   

 

 

                Zuzia Szcześniak  

 

 



Najnowsze 

śmieszne 

wiadomości 
 

Gargamel kocha smerfy i przerzucił się na 

szpinak, bo zawiera więcej odżywczych 

składników, czym zdenerwował Popeya ;-) 
 

 

Niekryty krytyk 

przeprowadził 

wywiad z 

Makką Pakką 

 

 



Kubuś Puchatek wyjechał do Los Angeles!!!! 

 

 

 

 

 

 

Mort opala się na plaży!!!! 

 

 

 

 

 

Krecik zdobył pierwszą 

MIŁOŚD 

                     



    PSYCHOLANDIA 

            ALKI CZ.3 

Twoje ukochane imprezy są… 

A)huczne 

B)spokojne i ciche 

C)obojętnie 

Twój chłopak jest… 

A)zakochany w tobie po uszy 

B)jaki chłopak? 

C)twój wygodny stróż 

Twoje alter ego to… 

A)modna Natalia 

B)cicha Maja 

C)roztargniona Martynka 

Twoja karta dziennego menu to… 

A)frytki, hamburger, cola 

B)warzywa, owoce, soki owocowe i z warzyw 

C)żadne z wymienionych 



Twój ulubiony rodzaj działów w gazetce to… 

A)moda 

B)nauka i sporty(licząc taniec) 

C)wszystkie 

 

 

 

WIĘCEJ A 

JESTES MODNISIĄ I KOCHASZ BYĆ NA CZASIE! 

 

WIĘCEJ B 

JESTEŚ ZAMKNIĘTA W SOBIE, POSTARAJ SIĘ ROZERWAĆ! 

 

WIĘCEJ C 

JESTEŚ ROZTARGNIONA I ZWARIOWANA, WYLUZUJ! 

 

WIADOMOŚĆ 

 

 

Psycholandia Alki to dział Quizów, proszę o to żebyście rozwiązywali Quizy, 

a nie wybierali fajniejszą odpowiedź. Wtedy zobaczycie, jacy naprawdę                                                          

ALKA 



 

Robin van Persie ur. 6 sierpnia 1983 w Rotterdamie – 

holenderski piłkarz, występuje na pozycji napastnika 

w klubie angielskiej Premier League Manchesterze 

United i reprezentacji Holandii. W drużynie narodowej 

występuje również jako prawo lub lewoskrzydłowy. 

Rodzice van Persiego są artystami, lecz on zamiast 

pójśd w ich ślady, rozpoczął grę w młodzieżówce 

Excelsioru Rotterdam. Później trafił do innego klubu z 

Rotterdamu, Feyenoordu. Spędził tam trzy sezony i w 

2002 roku zdobył Puchar UEFA. Z powodu licznych 

nieporozumieo z trenerem Bertem van Marwijkiem 

van Persie postanowił zmienid klub i w 2004 roku za 

kwotę 2,75 miliona funtów został sprzedany do 

Arsenalu. W swoim pierwszym sezonie w Londynie 

wygrał Tarczę Wspólnoty i Puchar Anglii. W 2006 roku 

zdobył nagrodę Rotterdam Sportsman of the year. W 

czasie pierwszych czterech sezonów van Persiego w 

Arsenalu trapiły go kontuzje, co zredukowało liczbę 

jego występów w pierwszym zespole. Latem 2012 

roku trafił do Manchesteru United. 

Łukasz i Krzyś 

 



                           Samsung Galaxy S IV 
                                    Premiera    

 

Według serwisu SamMobile premiera flagowego smartfona Samsunga ma się 

odbyd 15 marca na konferencji prasowej pt. "Idy marcowe". Ma tam pokazad, 

czego dokonał Samsung i w jakim kierunku idzie rozwój firmy. Do sklepów ma 

trafid w kwietniu. 

Specyfikacja Galaxy S IV nie jest pewna aż do daty premiery, ale są pewne 

przecieki. 

- Exynos 5450 Quad-Core CPU taktowany zegarem 2,0 GHz 

- Mali-T658 GPU 

- 2GB RAM 

- 4,99 "SuperAMOLED rozdzielczości Full HD (1080 × 1920) Ekran 

- 13 tylna kamera megapikselowa Facing 

- 2 przednia kamera megapikselowa Facing 

- Android 4.2.1 (Out of the box) 

Czekamy z niecierpliwością, aż okaże się , co  z tego będzie prawdą.  

                                                                                                                Jula.G 



Turniej czterech skoczni. 

O to nasi skoczkowie: 

    

A oto Niemcy: 

 

Dalej są Czesi: 

  

A tu Norwegowie: 

 



Nie brakuje Austriaków: 

  

            

 

 

Komentarz live: 

Najpierw skakał Gargamel, który przestraszył się tej wysokości 

i spadł na progu. Za nim skakał Jaś Fasola. Skoczył 159 

metrów, ale było mu za zimno i postanawił wycofad się z 

turnieju. Potem skakały pingwiny,które wolały skakad na 

brzuchu i dostały kiepskie noty. Pszczółka używała skrzydeł, za 

co została zdyskwalifikowana. Smerfy były za małe i nikt ich 

nie widział. Sąsiedzi tak nałożyli narty, że polecieli w drugą 

stronę.Krecik postanowił wykopad dół i tam zamieszkad. 

Konkurs wygrały teletubisie , ponieważ zapomniały nart. 

 

 

 

                                     Gratulujemy    

       Żegnają paostwa: Kuba Dębowski i Jakub Tomaszek.  



                         El Clásico 

 

Po raz pierwszy Real Madryt i FC Barcelona spotkały się 13 maja 1902 

roku w turnieju o Puchar Koronacji ( dzisiejszy puchar króla), to spotkanie 

wygrała Barca 3-1. 

Real i Barcelona do tej pory rywalizowały ze sobą w 5 różnych 

rozgrywkach. Do tej pory w lidze hiszpaoskiej te dwa zespoły zmierzyły się ze 

sobą 165 razy. 69 razy wygrał Real a 64 Barca. Remis był w 32 spotkaniach. W 

tych spotkaniach „ Królewscy” zdobyli więcej bramek 268 a Barcelona 258. 

W pucharze króla „Duma Katalonii” z 32 meczów wygrała 15 razy i 

zremisowała 7 razy ,a ekipa Madrytu wygrała  11-krotnie. Tu bilans bramek jest 

na korzyśd  Barcy 65 do 63. O super puchar Hiszpanii te dwie drużyny 

rywalizowały 12 razy z czego Real wygrał 6 spotkao 4 przegrał ,a 2 zremisował. 

Statystyka bramek jest na korzyśd „Królewskich” 25-17. 



Z sześciu spotkao w pucharze ligi Real żadnego nie wygrał 4 zremisował i 

2 przegrał.13 bramek zdobyła „Duma Katalonii” 8 Real. 

W pucharach europejskich Real i Barca zmierzyły się 8 razy. 3 razy 

zwyciężali „Królewscy” 2 razy zwyciężała Barcelona i 3 razy padł remis. Bramki 

są na korzyśd Madrytu  13-10. 

 Na koniec chcę wam pokazad porównanie tych dwóch świetnych drużyn. 

Po lewej stronie Real Madryt po prawej FC Barcelona 

rok założenia: 1902 - 1899 

pojemnośd stadionu: 85454 - 99354 

sezony w ekstraklasie: 82 - 82 

mistrzostwo Hiszpanii: 32 - 21 

wicemistrzostwo Hiszpanii: 20 - 23 

najniższe miejsce w ekstraklasie: 11 (1947/48) - 12 (1941/42) 

najwięcej bramek w sezonie ligowym: 121 (2011/12) - 114 (2011/12) 

dublet (mistrzostwo i puchar kraju): 4 (1961/62, 1974/75, 1979/80, 

1988/89) - 

5 (1951/52, 1952/53, 1958/59, 1997/98, 2008/09) 

dublet międzynarodowy (mistrzostwo kraju i Puchar Europy): 2 (1956/57, 

1957/58) - 

4 (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11) 

Puchar Hiszpanii: 18 - 26 

Superpuchar Hiszpanii: 9 - 10 

Puchar Europy: 9 - 4 

wszystkie trofea: 76 – 79 

                                                                          Julka 



   „Klątwa Tygrysa” 
„Klątwa Tygrysa” to moja ulubiona książka. Jest 

przygodowa i ma 3 części po polsku, a  4, 5 są po 

angielsku. To 3 polskie części. 

 

 

 
Teraz  opiszę wam pierwszą częśd tej wspaniałej  książki .   Kelsey ma siedemnaście 

lat, poszukuje pracy wakacyjnej, aby zarobid na studia. W ten sposób nieoczekiwanie trafia 

do cyrku pana Maurizio, gdzie ma pracowad przez dwa tygodnie. Do jej obowiązków należy 

sprzątanie, sprzedawanie biletów i karmienie największej atrakcji cyrku - białego tygrysa o 

magnetycznych oczach. Dziewczyna spędza przy nim dużo czasu, czytając poezję, albo pisząc 

w pamiętniku. Pewnego dnia w cyrku zjawia się tajemniczy gośd z Indii, który chce wykupid 

Dhirena. Proponuje Kelsey, by  wyjechała z nimi do rezerwatu w Indiach. Dziewczyna waha 

się, ale możliwośd towarzyszenia Renowi w podroży decyduje o wyjeździe na drugi kraniec 

świata. Kelsey i Ren będą musieli zmierzyd się z siłami zła i magii aby przełamad 300-letnią 

klątwę. 

,,Namiętnośd silniejsza niż strach" 



Książkę czyta się bardzo szybko i przyjemnie. Autorka pisze lekkim i zrozumiałym językiem. 

Pomysł fabularny jest wprost genialny, wartka akcja, zwarte tempo zdarzeo i oczywiście nie 

zabraknie barwnych opisów Indii. Książka pełna jest emocji, miłości i magii. Znajdziemy w 

niej mnóstwo wzmianek o mitologii, kulturze i wierzeniach ludności indyjskiej. Wszystko 

sprawia, że kolejne strony czytają się wręcz same, a od książki nie można się oderwad. Warto 

też wspomnied o przepięknej, przyciągającej wzrok okładce. 

Bohaterowie wkradli się do mojego serca. Kelsey jest postacią o niebanalnej osobowości, 

sporo przeszła przez życie, straciła rodziców. Skrycie marzy o miłości, jest wrażliwa i 

uczuciowa. Ren jest naprawdę urzekający, jak jego brat Kishan. Obaj przeżyli lata z wiszącą 

nad nimi  klątwą i oczywiście są uroczymi księciami. Mam tylko nadzieje, że w następnej 

części będzie więcej Kishana. Nie zapomnijmy jeszcze o panu Kadamie, który zawsze służył 

pomocą i dobrą radą. 

,,Razem muszą stawid czoła mrocznym siłą" 

Bez wątpienia powieśd opowiada magiczną historię, pełną wrażeo. Czytając książkę byłam 

zachwycona jej egzotyką i klimatem, dałam się ponieśd emocjom. Autorka stworzyła piękny 

świat, który ukazał się mojej wyobraźni. Nie mogę się doczekad kontynuacji. To jedna z 

najlepiej zapowiadających się serii w 2012 roku,  już teraz zajmuje miejsce wśród moich 

ulubionych. 

 ,,Czy poświęcą wszystko w imię miłości?" 

Podsumowując: to wyjątkowa książka, jak na razie moje największe, pozytywne zaskoczenie. 

Gorąco wszystkich zachęcam do przeczytania tej magicznej powieści i wejścia w świat 

mitycznych Indii! 

MAM NADZIEJĘ, ŻE WAS ZACHĘCIŁAM. 

KORZYSTAŁAM Z : 

 

HTTP://RECENZJE-ESTI.BLOGSPOT.COM/2012/03/KLATWA-TYGRYSA-

PRZEDPREMIEROWO.HTML 

 

 JAGODA MOSSAKOWSKA 



     NIEKRYTY  

      krytyk             
 NIEKRYTY KRYTYK.Radosny człowieczek o 

niezwykłym poczuciu humoru.Komentuje i ocenia 

wiele programów, seriali, filmów, a nawet plebiscyty 

z lat 90!!!Bajki dla dzieci,teledyski,telezakupy 

mango… i nie chce mi się wymieniać wszystkiego, ale 

zapraszam.Ostatnio napisał książkę.Poleca koszulki 

MODERN-RETRO. Czytaj książki 

bookiatryka!Subskrybuj jego kanał!Dawaj boskie 

komentarze!Lajkuj go na facebooku!Kupuj koszulki 

MODERN-RETRO! 

                  !!!!!UWAGA!!!!! 

Ostrzegam, Niekryty nie ma konta na naszej klasie! 

                            PO UWADZE 

Osobiście uwielbiam niekrytego, więc wy się go nie 

czepiajcie, bo się będzie czepiał was GODDAMIT!!!  



NAJ TEKSTY 

NIEKRYTEGO 
Teletubisie bawią się z nami… 

ZA GÓRAMI I LASAMI? NIE MOGŁY 

PRZYJŚĆ BLIŻEJ? 

DLACZEGO TEN PSYCHOPATA MYJE 

KAMIENIE!?MOGLI BY GO PODRZUCIĆ 

PINKIPONKIEM. 

Z badań jakie przeprowadziliśmy wynika, 

że w bajkach możemy używać 

bezsensownych słów, bo dzieci nic nie 

rozumieją. 

 

POLECAM 
Ala W. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół powstał w 2006 roku w  Colorado Springs za sprawą Ryana Teddera i 

jego kolegi z liceum Zacha Filkinsa. W obecny  skład 

grupy wchodzą 

 Ryan Tedder- wokal, gitara, pianino 

Zach Filkins – gitara 

Eddie Fisher – perkusja 

Brent Kutzle – gitara basowa 

Drew Brown – gitara 

 

 

 

 

 



Za ich debiutancka piosenkę uważa się Apologize. Ich największe przeboje to: 

All The Right Moves, Good Life i Secrets. 

Do tej pory ukazały się dwie płyty  w 2007: Dreaming Out 

Loud i Waking Up w 2009 roku. 26 marca ma wyjść ich 

kolejna płyta Native. Z niecierpliwością na nią czekam 

ponieważ piosenka  If I Lose Myself promująca ten krążek jest 

świetna. 

                                                                                                        

Julka 

  

 

DO ZOBACZENIA W 

NASTĘPNYM NUMERZE ;-) 

  

 

 

 

 


