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ŚWIĄT (NIE)TYPOWYCH 

          

                                                                  30 I  Dzień Rogalika  

       31 I  Dzień Przytulania 

        2 II  Dzień Pozytywnego Myślenia 

        5 II  Światowy Dzień Nutelli 

      14 II Święto Zakochanych  

                             17 II  Dzień Kota 

                     8 III  Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od Redakcji 

 Z kalendarza świąt 

(nie)typowych 

 Wywiad  

z Frankiem Grędą 

 10 najlepszych miejsc na 

spędzenie ferii zimowych 

 Hydromoc!!! 

 Zakątek Zwierzątek 

 Kulturalna Szatnia 
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Udało się!  Obydwaj są laureatami trzeciego miejsca. Wywiad z nimi 

znajdziecie na następnej stronie . Brawa należą się także dwóm innym 

uczniom naszej szkoły - Kacprowi Kryczałło  z 3c (również III miejsce               

w kategorii klas młodszych) oraz Filipowi Kozakiewiczowi z 6d 

(wyróżnienie). Fragment jednej z nagrodzonych książek możecie 

przeczytać w tym numerze. Inne znajdziecie w bibliotece. Zapraszamy! 
 

 

I kategoria kl. III – V 

III miejsce ex aequo 
 

Kacper Kryczałło „Plaża, koledzy i płocki Stonehenge” 

 kl. iii SP nr 22 w Płocku 

 

Michał Malewski „Spacernik, czyli przewodnik dla…” 

 kl. v SP nr 22 w Płocku 

 

II kategoria kl. VI– VIII 

III miejsce  

Miłosz Morze„Trzy światy” 

kl. vi SP nr 22 w Płocku 

Wyróżnienie 
 

Filip Kozakiewicz „Tajemniczy sąsiad”  

kl. vi SP nr 22 w Płocku 

 

 
 

 
 

Redakcja „Szatni” z  przyjemno-

ścią odnotowuje sukces dwóch 

redaktorów naszej gazety. Michał 

Malewski z 5f oraz Miłosz Morze  

z 6d spróbowali swoich sił w 

Powiatowym Konkursie Literackim 

„Piszę książkę” organizowanym 

przez naszą szkołę.   
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Szatnia: Jesteście dumni ze swoich dzieł? 

Michał: Jestem całkiem dumny, bo zająłem trzecie miejsce. 

Miłosz: Ja też zająłem trzecie miejsce, tylko w innej kategorii wiekowej  

i jestem z tego bardzo dumny, gdyż książka ta jest jednym z  moich 

większych sukcesów  w dotychczasowym życiu. 

Szatnia: Co was zmotywowało do wzięcia udziału w konkursie? 

Michał:  Mój brat brał udział wcześniej w tym konkursie, a w tym roku 

mama mnie zachęciła do napisania książki. 

Miłosz:  Mnie zmotywowało moje lenistwo. Dwa lata temu nie chciało mi 

się, rok temu też mi się nie chciało nic napisać, chociaż zacząłem, no to 

w tym roku już mi się musiało chcieć. Ogólnie, to chciałem się rozwinąć 

literacko… 

Szatnia: Czy w pisaniu pomagali wam rodzice? 

Michał: Tak, pomagała mi trochę mama. 

Miłosz: Na pomysł wpadłem sam, całą fabułę napisałem sam, wszystko 

wymyśliłem sam. Mama wniosła kilka poprawek. 

Szatnia: Skąd czerpaliście inspirację do książek? 

Michał: Z książek podróżniczych. Sam nie mogę jeździć daleko, więc 

napisałem książkę. 

Miłosz: Inspirowałem się science fiction. 

Szatnia: Ile czasu zajęło wam napisanie książki? 

Michał: Pisałem ją długo, bo długo zwlekałem i męczyłem się po 15 

minutach pisania. 

Miłosz: Zajęło mi to dużo czasu, bo najpierw pisałem sam, a później 

mama powiedział, że źle i musiałem to poprawiać. Pozostawała  jeszcze 
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kwestia zrobienia ilustracji, to z kolei zajęło mi już mało czasu. Książkę 

tworzyłem przez miesiąc. 

Szatnia: Skąd wzięliście pomysł na tytuł książki? 

Michał: Miałem dużo pomysłów, ale wybrałem właśnie „Spacernik, czyli 

przewodnik dla mieszkańców Podolszyc”. 

Miłosz: To było tak, że napisałem książkę i dopiero później wymyśliłem 

tytuł, który wynikał z treści. 

Szatnia: Czy stresowaliście się przed rozdaniem nagród? 

Michał: Nie, myślałem tylko o tym, że wygram, a skończyło się tak, że 

jestem na podium, ale na trzecim miejscu. 

Miłosz: Ja myślałem zupełnie inaczej niż Michał. Myślałem, że 

„wypadnę” trochę gorzej. Byłem bardzo zaskoczony trzecim miejscem i 

miałem tryumfalną minę na twarzy .  

Szatnia: Czy planujecie wydać następną część swojej książki? 

Michał: Nieee… 

Miłosz: Nie, książka skończyła się bardzo dobrze, wszyscy wrócili do 

swoich światów. 

Wywiad przeprowadzili:  

Łucja Kawczyńska, Natalia Trzcińska, Borys Zalewski,  

Jaś Lewandowski, Krzyś Natkowski, Radek Blank 

Trzy światy 
 

Miłosz Morze, SP nr 22 w Płocku 

III miejsce w kat. klas VI-VIII 
 

W laboratorium na ulicy Goldsztajna prowadzono badania nad maszyną 

pozwalającą odbyć podróże w czasie. Urządzenie działało już od 

jakiegoś czasu, (…) profesor Karnazer Zillo korzystał z niego w ramach 
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długoletnich badań. Tym razem jego celem było sprawdzenie 

umiejętności młodych ludzi z różnych epok. Podłączył maszynę czasu do 

komputera. Postukał w jakieś przypadkowe przyciski na klawiaturze. Po 

chwili pojawiły się czarne metalowe drzwi. Otworzył je i wszedł do 

środka.  

Rok 2018 

To był całkiem zwyczajny, jesienny dzień. Smętne wstęgi mgły unosiły się 

złowieszczo nad murami szkoły. (…) Tę ciszę i spokój przerwały 

wybiegające z budynku głośne, ale zadowolone dzieci. Wreszcie 

nadszedł weekend! Na końcu tej hałaśliwej gromady szedł zgarbiony 

chłopak. (…) To był Frank. (…) Nagle jego uwagę przykuły dziwne 

czarne drzwi. Może nawet i nie byłyby dziwne, gdyby nie fakt, że nie 

powinny się tu w ogóle znaleźć i że nie było za nimi budynku, a właściwie 

niczego nie było. (…) 

Frank ani przez chwilę się nie wahał. Od razu postanowił je otworzyć. (…) 

Zdecydowanym ruchem szarpnął za metalową klamkę. Ze zdziwieniem 

za drzwiami zobaczył czarną otchłań, która wydawał się go wciągać… 
 

Rok 2284 

Mijał kolejny, pogodny dzień. Słońce mocno ogrzewało miasto. Jego żar 

był niezbędny do funkcjonowania całej metropolii. Ulice niczym 

serpentyny wiły się to na ziemi, to w powietrzu. Nad nimi unosiły się 

pojazdy przewożące ludzi. Wszystko było przemyślane i pełne harmonii. 

Zieleń zdawała się oplatać całe miasto. (…) 

Lando był w wyśmienitym nastroju. Rozpoczął się weekend i mógł 

wreszcie spędzić czas wolny, grając w „Wirtualtime”. (…) 

- Muszę jak najszybciej znaleźć się w domu – pomyślał, zakładając swoje 

antygrawitacyjne buty. Poszybował szybko w górę i w tym samym 

momencie na jego drodze niespodziewanie pojawiły się czarne drzwi. 
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Zahamował gwałtownie. (…) Chłopiec dotknął gałki, ale drzwi się nie 

rozsunęły.  

- Może są popsute – pomyślał, opierając się o nie plecami. W tym 

momencie stracił oparcie i krzycząc, wpadł w czarną dziurę … 
 

Rok 1941 

Daleko od miasta leżała mała wioska, która rok wcześniej, latem została 

zbombardowana przez Niemców. Wydawała się być opustoszała  

i zapomniana przez resztę świata. Jednak nie dla wszystkich była tylko 

wojenną zjawą. Adam nadal w niej mieszkał. (…) 

Pewnego dnia jednak los postanowił odmienić jego życie. Kiedy 

siedemnastolatek wybrał się jak co dzień po wodę nad rzekę, 

niespodziewanie ujrzał nad jej brzegiem wielkie żelazne drzwi. (…) 

Kiedy zbliżył się, drzwi nagle otworzyły się i wypadły z nich trzy osoby: 

jedna starsza (…) i dwie młodsze od Adama.  

(…) Mężczyzna (…) cichym, aczkolwiek mocnym głosem, zaczął 

wszystko wyjaśniać. (…) 

- Posłuchajcie, jestem naukowcem i posiadam maszynę, dzięki której 

mogę podróżować w czasie. Pochodzę z roku 2284. 
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„Zbrodnie Gridelwalda” wg Miłosza Morze 
 

 

Zbrodnie Grindelwalda to naprawdę fascynujący film  

i sequel słynnych Fantastycznych Zwierząt. Produkcja jest rozwinięciem 

przygód Newta Scamandera. Perfekcyjnie 

odegrany przez Johna Deppa tytułowy Gellert 

Gridelwald i jego działania robią wielkie 

wrażenie. Idealny film dla fanów Harrego 

Pottera, bo wydarzenia rozgrywają się w 

tym samym świecie, choć w innym 

czasie. Osobiście uważam fabułę za 

lepszą od pierwszej części. Jest wiele 

wątków, dzięki czemu ma charakter 

lekko psychologiczny. Czuję pewien 

niedosyt z powodu małej ilości 

nowych fantastycznych zwierząt, 

lecz uzupełnia to świetna fabuła  

i mroczny charakter produkcji.  

Film jest wspaniały. Polecam go 

gorąco wszystkim fanom Harrego i innym osobom 

lubiącym takie klimaty. Daję dziewięć punktów na dziesięć.  

 

 

Wywiad z Frankiem Grędą,  
uczniem jednej z londyńskich szkół 
 

Franek do niedawna był uczniem naszej szkoły, chodził  

do klasy  4l. Teraz mieszka w Londynie. Niedawno nas  

odwiedził, więc redaktorzy „Szatni” wykorzystali okazję,  

aby dowiedzieć się czegoś  o angielskiej szkole. 
 

- Czy podoba Ci się ta zmiana? 

- Podoba mi się. 

- Do której klasy chodzisz w Londynie? 

- Do piątej. 

- Jakie masz przedmioty? 

- Takie same jak w Polsce, dodatkowo tylko fizyka, chemia i biologia  
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- Po przeprowadzce do Londynu nie miałeś problemów językowych? 

- Nie, nie miałem. 

- Ile trwają wakacje i ferie w Anglii? 

- Nie wiem dokładnie, ale kończą się chyba wcześniej niż w Polsce…  

- Czy do twojej szkoły chodzi jakiś Polak? 

- Nawet trzech! Jednego znam osobiście, bo chodzi do mojej klasy i ma  

  na imię Julek. 

- Czy masz dobrych kolegów w angielskiej szkole? 

- Tak, jeden jest ciemnoskóry i ma na imię Gabriel, drugi mój kolega to  

  właśnie Julek. 

- Czy masz dużo zadawanych prac domowych? 

- Pracę domową mam zadawaną tylko raz w tygodniu, w czwartek. 

- Czy uczysz się innych języków? 

- Tak, hiszpańskiego. 

- Ile trwają przerwy między lekcjami w Twojej szkole? 

- Zajęcia zaczynamy o 9 rano. Pierwsza przerwa jest po dwóch  

  godzinach zajęć i twa pół godziny. Potem mamy trzy krótkie lekcje i  

  przerwę na lunch, która trwa godzinę. Zaczyna się o 12.30, a kończy się  

  o 13.30. Potem mamy inne lekcje i zajęcia. Kończymy o 15.30. 

- Zajęcia prowadzi jeden nauczyciel? 

- Tak, jeden. Tylko ćwiczenia, czyli w-f mamy z trenerem. Ćwiczymy   

  najczęściej na zewnątrz, a jak pada deszcz, to przenosimy się do hali. 

- Dostajesz normalne oceny, czy oznaczenia A, B itd.? 

- Mam zwykłe oceny w skali od 1 do 5. 

- Uczysz się języka polskiego? 

- W tej szkole nie, ale dodatkowo chodzę do polskiej szkoły w Londynie.  

  Uczę się tam tego, czego uczyłbym się w Polsce, a zajęcia mam w  

  soboty od 9.00 do 13.30. 

- Jakie widzisz różnice między szkołą w Polsce, a szkołą w Anglii? 

- Dość spore! W Polsce jest wyższy poziom nauczania. Tutaj chodziłem do 

klasy czwartej, tam jestem w piątej. Ciekawe jest to, że klasy nie są 

oznaczone literkami tak jak w Polsce, np. 4a, tylko mają nazwy. Moja 

nazywa się "Lawendowa". W angielskiej szkole obok podręczników 

każdy uczeń ma też tablet. Gdy uczymy się czegoś na lekcji, to potem 

możemy poszukać w internecie dodatkowych informacji na ten temat. 
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Do szkoły chodzimy w jednakowych mundurkach, żebyśmy się od siebie 

nie odróżniali. Książki zostawiamy w szkole, przynoszę ze sobą tylko  

lunch box. 

- Wolisz szkołę w Polsce, czy w Anglii? 

- Nie wiem jak to porównać, bo jeszcze się tam nie zaaklimatyzowałem.  

- Dziękujemy za wywiad. Powodzenia w nowej szkole! 

 

Wywiad przeprowadzili:  

Zuzia Augustyn, Patrycja Guzikowska,  

Jaś Lewandowska, Borys Zalewski, Radek Blank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cześć! Dzisiaj opowiem wam 

o moim ulubionym miejscu, które 

odwiedzam praktycznie codzien-

nie. To Hydromoc!!!  

Jest to nowa sala treningowa, 

gdzie ćwiczymy cross - fit. Moja 

mama ćwiczy tam od ponie-

działku do piątku, a ja chodzę w 

sobotę na zajęcia dla dzieci cross 

- kids. W tygodniu ćwiczę razem z 

mamą na zajęciach dla do-

rosłych. Klub znajduje się przy ulicy 

Akacjowej 8 w Płocku. Ostatnio 

urządziliśmy tam nocowanie! Było 

super! Do północy rozmawialiśmy 

z moim kolegą Adrianem, który 

też chodzi do naszej szkoły. 

 

Bardzo lubię tam chodzić, gdy 

mama kończy zajęcia to 

zostajemy jeszcze ze dwie 

godziny. Zachęcam was, aby się 

zapisać na zajęcia dla dzieci, a 

nie siedzieć przed telewizorem 

czy internetem. Spędzajcie czas 

aktywnie! 

Jaś Lewandowski, 4l 
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    Od razu tego  dnia, którego 

suczka się do nas wprowadziła 

poszliśmy z nią do weterynarza. 

Zaszczepiliśmy ją i nadaliśmy jej 

imię. A że mamy w domu kota, 

obawialiśmy się trochę. Na począ-

tku Megi była bardzo nieśmiała, 

bała się Hexy, nie wchodziła po 

schodach, nie odnajdywała się w 

nowym otoczeniu. Jednak już po 

kilku dniach czuła się u nas jak w 

domu, bo to jest jej dom. Od nie-

dawna coraz częściej szczeka. 

Ostatnio rankiem przy naszym 

domu pojawił się lis. Pies od razu 

zaczął tak szczekać, że mnie 

obudził. Chyba chciała ochronić 

nas i pilnować swojego terenu.  

    Choć posiadanie psa oznacza 

wiele obowiązków i wyrzeczeń, nie 

wyobrażam już sobie bez niej 

życia. 

Michał Malewski, 5f 

 

 

    Moja roczna suczka ma na imię 

Megi. To bardzo ruchliwy i miły 

zwierzak. Nie jest to pies rasowy, nie  

jest wybrany z hodowli, ani ze 

sklepu. Nie wygra żadnego psiego 

konkursu, ale dla mnie ta psina jest 

najpiękniejsza.  

    Pół roku temu całą rodziną 

pojechaliśmy na wieś. Nasz wujek 

powiedział, że ktoś na nas tam 

czeka. Był to sześciomiesięczny 

kundel, który chodził za wujkiem 

krok w krok podczas prac polowych. 

Piesek nawet raz nie szczeknął i był 

bardzo przyjaźnie nastawiony do 

ludzi. Razem z bratem prosiliśmy 

mamę o przygarnięcie zwierzaka. 

Mama pozwoliła, ale pod warun-

kiem, że zgodzą się babcia i dzia-

dek, bo gdy my wyjedziemy na 

dłużej, oni będą się nią opiekować. 

    Tymczasem ktoś zadzwonił i po- 

wiedział, że chce kupić zwierzaka. 

Pożegnaliśmy się więc z pieskiem, a 

po dwóch dniach obudziła nas 

mama, która… nie była sama! 

Okazało się, że człowiek, który 

dzwonił nie odebrał czworonoga.      Fot. archiwum domowe 
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    Wisła jest moim nowym psem. 

Bardzo fajnym psem.  

    Niedawno wybrałem się z całą 

moją rodziną rowerami nad Wisłę. 

Po kilku minutach jazdy podbiegł 

do nas mały piesek. Tata powie-

dział, że psiak na pewno ma tu 

gdzieś swoją rodzinę.  

    Wracając ze spaceru zauwa-

żyłem kolegę, który powiedział mi, 

że ten pies błąka się nad rzeką już 

od dwóch tygodni. Gdy tylko 

usłyszeliśmy o tym, od razu zaczę-

liśmy namawiać tatę, żeby przy-

garnąć znajdę. Tata nie kazał się 

długo prosić, wziął psiaka na 

kolana i pojechaliśmy do domu.  

    Pewnie zastanawiacie się, jak 

można jechać na rowerze trzy-

mając psa na kolanach? Jest to 

możliwe jeżeli tylko umie się jeździć 

na rowerze „bez trzymanki”! 

     Po przyjeździe do domu wyką-

paliśmy zwierzaka odkrywając przy 

okazji, że to suczka. A ponieważ 

znaleźliśmy ją nad Wisłą, daliśmy jej 

na imię... Wisła!  

Franek Sołtysiak, 4g 

 

 

 

 

    Od roku mam chomika. Nazywa się 

Pysio. Ma szare i mięciutkie futerko. 

Bardzo lubi spać i kręcić się na 

kołowrotku. Jego przysmakiem jest 

marchewka, uwielbia też kolbę o 

smaku popcornu.  

    Pysio często ucieka. Ostatnio 

znalazłam go pod lodówką, a 

wcześniej ukrył się za regałem. Mój 

chomik, jak każdy gryzoń, prowadzi 

nocny tryb życia. W dzień wstaje tylko 

na picie i jedzenie.  

    Pysio to bardzo łagodny zwierza-

czek, nigdy mnie nie ugryzł. Ma 

interaktywną matę, w której musi 

szukać jedzonka, ma też kulę, w 

której może chodzić po całym domu. 

To wszystko po to, żeby się nie nudził:) 

W przeciwnym razie ucieknie i ob-

gryzie meble. Pysio lubi chodzić po 

moim ręku, a także po kocu na 

kanapie, w który wbija się mocno 

pazurkami. Najmniej przyjemną 

rzeczą jest sprzątanie w jego klatce, 

ale ja to nawet lubię:) Wtedy widzę, 

że mój Pysio czuje się naprawdę 

dobrze. Tak samo jak ja, gdy mu 

posprzątam! 

Zuzia Augustyn, 4L 
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10 najlepszych miejsc na spędzenie ferii zimowych 

Jak spędzić ferie zimowe? Swoje propozycje przedstawia Borys Zalewski. 

 

1. Grecja - jeśli komuś nie pasuje zima i śnieg to takie ferie go 

rozgrzeją. Nie ma tam śniegu i jest całkiem ciepło. Poza tym w 

Grecji są piękne morza, góry, pyszne jedzenie… Polecam ;) 

2. Polskie Tatry - jeśli lubicie zimne klimaty to Tatry są idealne! Tory 

saneczkowe, jazda na nartach i wspinaczka. Jeszcze tylko dobry 

hotel… Idealnie :) 

3. Gdańsk i polskie morze - jeśli nie możecie jechać do Grecji, a w 

Tatrach jest za zimo, jedźcie nad morze! Chodzenie po plażach, 

bitwy na śnieżki... Najlepiej wybrać hotel z basenem!  

4. Kraków - jeśli lubicie historię, jedźcie chociaż na kilka dni do 

Krakowa (fajnie jest polecieć samolotem z Warszawy). Koniecznie 

zwiedźcie Wawel, stare miasto i inne ciekawe miejsca.  

5. Warszawa - jeśli decydujecie się na Kraków i lot samolotem, 

zwiedźcie też Warszawę: zamek, kolumnę Zygmunta III Wazy, stare 

miasto.  

6. Praga - Czechy to piękny kraj idealny na ferie. Zwiedźcie stare 

miasto, przejdźcie po moście Karola, obejrzyjcie największy na 

świecie zamek praski i zegar astronomiczny zbudowany w 1410 r. 

7. Zostańcie w domu - możecie lepić bałwany, jeździć na sankach i 

walczyć na śnieżki.  

8. Londyn - umieściłem go tak nisko, ponieważ nie ma tam wtedy za 

ładnej pogody:( ale jest dużo atrakcji takie jak: m&m world gdzie 

można na przykład zjeść m&m w najróżniejszych kolorach. 

Przejdźcie się po (prawdopodobnie) najsłynniejszym moście Tower 

Britch.  

9. Płock - mówiłem już o zostaniu w domu, ale nie o zwiedzaniu 

swojego miasta. Koniecznie zwiedźcie stare miasto, katedrę i kilka 

innych ciekawych miejsc… 

10. Zwiedźcie okolice - blisko Płocka jest wiele górek saneczkowych, 

idźcie do lasu, jedźcie na wieś... Udanych ferii! 
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Ranking najszybciej rozwijających się  

marek samochodowych w 2018  
według Krzysia Natkowskiego 

 
1. Volkswagen  

2. Skoda 

3. Bmw 

4. Peugeot 

5. Tesla 

6. Audi 

7. Citroen 

8. Mitsubishi 

9. Ford 

10.  Toyota 

    Fot. Tesla Roadster 

Dlaczego markę Tesla umieściłem na 5 miejscu?  

Oto odpowiedź:  

Tesla w ciągu 3 miesięcy stworzyła nową wersję Tesli Roadster. 

Samochód ten ma napęd elektryczny, a najlepsze jest to, że dotąd 

samochody tego typu mogły maksymalnie rozpędzić się do 50km/h. 

Ta marka stworzyła auto rozpędzające się do 300km/h!! Myślę że Tesla 

za kilka lat będzie najlepszą marką produkującą elektryczne 

samochody, które w niskim stopniu zanieczyszczają środowisko.  

Mam nadzieję, że już niedługo po Polsce jeździć będą tylko 

samochody elektryczne, co znacznie wpłynie na jakość naszego 

powietrza. Kolejną ciekawostką jest to, że właściciel marki Tesla 

stworzył rakietę, która już za kilkanaście lat będzie mogła wywozić 

ludzi w kosmos. Niestety, będzie to bardzo drogie. 
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MiLosc dla nastolatek 
Dam wam 6 rad jak poderwać chłopaka i podam wam 6 oznak, które 

wskazują na to, że chłopak cię kocha. 

ZACZYNAMY 
Jak poznasz, że chłopak cię kocha? 

1. Sposób w jaki z tobą rozmawia: przeczesuje włosy, unika twojego 

wzroku, mówi do ciebie innym tonem niż do kolegów. 

2. Patrzy się na ciebie. Ty tego nie zauważysz, bo kiedy ty na niego   

    patrzysz, on odwraca się. 

3. Śmieje się z twoich żartów. Nawet jeśli to nie jest śmieszne, będzie  

    się śmiał. 

4. Chwali się osiągnięciami. Podkreśla, że jest silny, ma mięśnie. 

5. Popisuje się. Próbuje zwrócić na siebie uwagę. 

6. Dokucza ci. My dziewczyny nie lubimy tego, ale jeśli chłopak cię  

    kocha, będzie tak robić. 

Jak go poderwać? 

1. Zawsze bądź przed nim. Wtedy cię zauważy. 

2. Zachowuj się normalnie. Jak na ciebie spojrzy, nie chichocz  

    głupkowato. 

3. Złap z nim kontakt. Rozmawiaj z nim o różnych sprawach. 

4. Miej inne zdanie. Doprowadź do lekkiej awantury.  

5. Bądź jak on, ale nie przesadź. 

6. Bądź niedostępna. Gdy pisze do ciebie sms, odpisz za godzinę. Jak  

    kocha to poczeka. 

Patrycja Guzikowska z 5e 
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Roblox to gra wydana w 2006 roku 

przez amerykańskie studio Roblox 

Corporation. W Roblox gracze 

samodzielnie tworzą przedmioty, 

ubrania, mapki i gry, które 

przypominają rzeczy zbudowane  

z klocków Lego. 

Rozgrywka opiera się na modelu free - to – play. Z danych 2017 roku 

wynika, że w Roblox miesięcznie gra aż 50 milionów osób! 

TOP 10 MAPEK W ROBLOX : 

1. PET SIMULATOR 

2. WORK AT A PIZZA PLACE 

3. ADOPT ME 

4. FASHION FAMOUS 

5. MEEP CITY 

6. SUBWAY SIMULATOR 

7. ROCITIZENS 

8. LAB EXPERIMRNT 

9. MINING SIMUALTOR 

10. HOLE IN THE WALL 

Gra jest bardzo ciekawa i wciągająca. Jedyny minus jest taki, że niektóre 

akcesoria do gry trzeba kupić za robuxy, czyli walutę w grze, którą 

można dostać od innego gracza lub zakupić za prawdziwe pieniądze. 

NASZA OCENA GRY: 4,5/5  

Łucja Kawczyńska i Nela Pietrzak z 5d 

 

 

 


