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Drzewo recenzji...warto czy nie
warto przeczytać...

Autor: Brandon Mull
Tytuł: „Baśniobór”

Do przeczytania serii „Baśniobór”
Brandona Mulla zachęciła mnie jej
tematyka o mitycznych i bajkowych
stworzeniach. Rodzeństwo Kendra i Seth
jadą na wakacje do dziadków Sorensonów,
którzy mieszkają na kompletnym odludziu
z dala od wszelkiej cywilizacji. Zapowiada
się nudny pobyt, dziadek już na początku
zakazuje im wchodzenia do lasu. Seth
łamie zakaz i wraca przerażony.
Tymczasem Kendra znajduje pamiętnik.
Jest w nim napisane jedno zdanie: „Wypij
mleko”. Rodzeństwo wykonuje polecenie.
Wtedy ich oczom ukazuje się świat pełen
magii... ale to dopiero początek historii
opowiedziany w pięciu tomach. Moim
zdaniem „Baśniobór” jest genialny. Jest to
seria o wartkiej akcji, pełna magii,
wciągająca czytelnika w swój świat od
pierwszej strony.
                                 Emilia Wójcik

.

NADCHODZĄ WAKACJE...
  Hej! Widzimy się po raz ostatni w tym roku szkolnym. Z jednej
strony smutno, ale z drugiej-super, bo wreszcie nadchodzą
upragnione wakacje! To czas, kiedy życie ma więcej jasnych
stron.  Czujecie ten zapach truskawek, skoszonej trawy? Ja od
razu czuję przypływ radości na myśl o beztroskim odpoczynku z
dala od miasta, w którym nikt nie ma czasu zachwycać się
listkiem, motylkiem. Lubię te klimaty… A jak wasze wakacyjne
plany? Ja na początku wakacji pojadę nad morze z rodziną. To
wyprawa pod hasłem: ,, Więcej jodu dla alergika”. Ale cieszę się
na ten wyjazd, bo uwielbiam pływać- no cóż, w końcu jestem
żabą. 

Potem dla równowagi, żeby nie tylko
wylegiwać się na plaży, będę w gronie
przyjaciół wędrować po Bieszczadach.
Cisza, cisza i cisza…Wierzę mamie na
słowo, że to świetna  atrakcja. I niestety,
jadę tam z siostrą, ale rozkoszując się
dzikością Bieszczad i… ciszą, może i ona
nie będzie mi bardzo przeszkadzać. W
sierpniu pewnie pojadę do babci i cioci. U
babci, jak zwykle największą atrakcją
będzie kuchnia jak u Wierzynka. U cioci-
wręcz odwrotnie, bo ciocia Jola od
urodzenia odchudza się notorycznie i jest
uzależniona od różnych nowinek
kosmetyczno- medyczno- dietetycznych.
Najważniejsze, że spotkam się z kuzynami
i ogrzeję rodzinnym ciepłem. Wspólne
grille, rozmowy- bezcenne jak garść
diamentów. Poza tym w tym roku chcę
skoczyć do wody w ubraniach i zjeść 10
gałek lodów w 1 dzień. Takie wakacyjne
chalenge.
  Życzę wam świetnych wakacji:
leniuchowania na maxa, lodów, agrestu,
szalonych pomysłów. Zarzućcie na siebie
hawajską koszulę, ciemne okulary i
cieszcie się. I niech odwiedzi was
wakacyjny amorek. Z szerokim
uśmiechem.
                            Tosia /Iga Jaworska/

.

Kończy się rok
szkolny, dla
niektórych to
dopiero początek
przygody ze szkołą
podstawową, a dla
innych koniec.
Chcielibyśmy
podziękować
wszystkim bez
wyjątków za to, co
dla nas zrobili, za
pomoc, troskę,
ciepło, za miły czas
w najlepszej
podstawówce!
Będziemy
pamiętać.
    szóstolklasiści.

.
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Przeprowadziłam dla Was
wywiad z krakowską
pisarką książek dla dzieci i
młodzieży, Panią Roksaną
Wojtaś- Tabiś.
Julka: Proszę o kilka słów o Pani.
- Z wykształcenia jestem
rehabilitantką. Mieszkam w
Krakowie i mam dwoje dzieci, które
są moimi najsurowszymi
recenzentami. Pisanie to moja
pasja, przy niej odpoczywam i
zapominam o problemach.
Uwielbiam młodzież - to im
dedykuję swoje książki.
J:Jak zaczęła się Pani przygoda z
książkami?
- Od dziecka marzyłam, aby pisać.
Kochałam opowiadać bajki
młodszym dzieciom. Zazwyczaj je
wymyślałam. Nie miałam nigdy
problemów ze szkolnymi
wypracowaniami. Wybrałam jednak
inną drogę. Dorastałam w rodzinie
lekarskiej i postanowiłam, tak jak
moja mama, pomagać innym. Po
studiach pracowałam z chorymi
ludźmi pomagając im w walce z
bólem i ograniczeniami. Któregoś
dnia postanowiłam stworzyć krótkie
opowiadanie o kocie w prezencie
dla swoich dzieci. Kiedy zaczęłam
pisać... książka rozrosła się do
dwóch tomów. Potem pojawiły się
kolejne pomysły. Założyłam własne
wydawnictwo Zafira i próbuję
uratować książkowy świat od
zapomnienia.
J:Kilka słów o Pani twórczości...
- Jestem miłośniczką gatunku
fantasy. Moje książki przepełnione
są magią oraz zawierają
pozytywne, ponadczasowe
wartości. Podróżujemy z
czytelnikami po ciekawych
zakątkach świata, a co
najważniejsze, nie trzeba mieć
biletu.

.

Pierwsze moje książki to,,
Tajemnica Zafiry moc zaklęcia”  i
,,Tajemnica Zafiry strażniczka
kryształu”. Książki zebrały bardzo
dobre recenzje młodych
czytelników oraz ich opiekunów.
Dzieci podróżowały wraz z
bohaterami do kolumbijskiej
dżungli, aby tam przeżyć
niesamowite przygody. Magia,
babcia z tajemniczym talizmanem,
kot, który nie był kotem, indiański
dziadek i okrutny
czarownik...Kolejna pozycja w tej
chwili promowana, wydana przez
moje wydawnictwo  Zafira to
,,Wybraniec”. To zupełnie inna
historia niż poprzednie. Świat realny
z piękną Teneryfą płynnie łączy się
ze światem czterech magicznych
królestw. Dzieci- Gaja i Edan
odkryją swoje pochodzenie i
drzemiące w nich możliwości.
Historia zagmatwana, pełna intryg,
tajemniczych postaci. Wszystko
wygląda inaczej niż z pozoru
myślimy. Ludzie okazują się kimś
innym, kimś wyjątkowym.
J: Pisze Pani głównie dla dzieci i
młodzieży. Ma Pani w planach
jakieś książki nie tylko dla
najmłodszych?
- Na razie jestem wierna dzieciom i
młodzieży, bo to niesamowici
słuchacze.

J. :Która książka najbardziej Panią
zadowoliła?
- Największym sentymentem
obdarzyłam,, Wybrańca”.  Zapewne
dlatego, że przygotowałam i
wydałam książkę sama. Takie
rzeczy zawsze się pamięta.
J: Jakie ma Pani plany?
- We wrześniu 2016 planuję
wydanie kolejnej książki
pt.,,Geniusz”. To historia o
niewidomym chłopcu, który
otrzymuje nietuzinkowy dar.
Zamierzam dalej pisać, spełniając
tym samym marzenia.
- Dziękuję za wywiad!
 
          Julka Drożdżowska
   

W CO GRA ŻABA...
Hitman

Grę tą wydano 11 marca 2016 r.
Chodzi w niej o to, że jesteśmy
Agentem 47 (dla tych, którzy o nim
nie słyszeli - jest to legendarny
zabójca na zlecenie) . W testowej
wersji gry jest dosyć ciekawie, to
znaczy mamy bardzo duże pole
manewru, ogrom specjalnych
zdolności, poziom inteligencji
przeciwników jest wysoki, ale nie
za wysoki. Niestety, wersja testowa
bardzo różni się od podstawowej
wersji gry. Prawdziwa gra jest dużo
trudniejsza i właśnie to psuje całą
rozrywkę. Przez tę trudność granie
w Hitmana nie sprawia
przyjemności.

Ja oceniam Hitmana na 2/5
gwiazdek. Nie polecam.
  

             Zbyszek Skawiński

.
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RUDI...mały kot 
o wielkim sercu

Rudi ma dziewięć miesięcy i jest
mieszanką kota syberyjskiego z
kotem europejskim. Dostałam go
od rodziców w wakacje. Miał
wówczas miesiąc. To była moja
urodzinowa niespodzianka. Jak
łatwo się domyśleć jego imię
pochodzi od rudego ubarwienia.
Rudi uwielbia zabawę, a zwłaszcza
gonitwy po mieszkaniu za piłeczką.
Jest bardzo rozbrykanym i
wesołym kotem.
Kiedy się zmęczy zabawą, kładzie
się na swoim ulubionym miejscu,
czyli na parapecie i zasypia.

Rudi często zachowuje się jak pies,
ponieważ potrafi aportować a także
wychodzi na spacery (oczywiście
na smyczy). 
Mój kociak ma łagodny charakter.
Głośno mruczy, gdy ktoś drapie go
za uchem. Pomimo tego, że lubi
moje towarzystwo, często chodzi
swoimi ścieżkami – jak każdy kot.
Po tych kilku miesiącach
spędzonych razem nie wyobrażam
sobie życia bez niego. 
Kocham mojego ,,małego’’ kotka.

                      Ola Kamińska

.

.

LONGBOARDY

Moda na długie deskorolki
rozpoczęła się w latach 80'.
Wprowadzili ją kalifornijscy
surferzy, którzy chcieli surfować
nawet po chodniku. Najczęstszym
pytaniem do Longboardzistów jest
"Czym to się różni od "normalnej
deskorolki (skateboard'u)?".

Aby ułatwić zobrazowanie różnic, można porównać je do rowerów. Każdy
rower ma to samo - ramę, dwa koła, stelaż. Jednak rodzajów rowerów jest
dużo:górskie, trekingowe, miejskie, szosowe itd. Podobnie jest z
deskorolkami: podobne, ale służą do czego innego.
Najbardziej znanym rodzajem jazdy jest cruzing. Jest to zwykła jazda na
deskorolce po mieście. Carving - to bardziej zaawansowana forma
crusingu, polegająca na ostrych skrętach od jednego do drugiego
krawężnika. Czym wyższa prędkość i dłuższy zakręt, tym przyjemniej się
jeździ. Pumping - polega na energicznym skręcaniu na przemian w lewo i
w prawo, sprawiając, że deska sama jedzie i nie trzeba się odpychać. Jest
to stosunkowo trudna technika, lecz jak się ją opanuje, to ułatwi nam ona
przemieszczanie się, a nawet umożliwi wjazd pod niewielkie wzniesienia.
Tricking - jest to technika polegająca na wykonywaniu przeróżnych
ewolucji na desce. Wymaga wielkiego nakładu czasu i ćwiczeń. Nie
istnieją właściwie żadne ograniczenia. Codziennie w internecie można
znaleźć triki, wykonywane przez młodych Longboardzistów, które jeszcze
niedawno wydawały się niemożliwe. Sliding - jest techniką hamowania,
kontrolowania prędkości. Jest to najbardziej efektowna technika ze
wszystkich wymienionych, zarazem najtrudniejsza. Polega na
energicznym obracaniu deski bokiem do kierunku jazdy. Istnieje cała
masa wariacji slidów, a Longboardziści prześcigają się w wymyślaniu
coraz to nowych tricków.Dancing - czyli dosłownie taniec na desce.
Downhill - bardzo szybka jazda z górek, nawet do 90 km/h.

.

Najczęściej długość Longa to ok.
105 cm, jednak zdarzają się nawet
deski do 150 cm. Najtańszy i
porządny Longboard kosztuję ok.
600zł, a ceny dochodzą nawet do
3000. Jeśli ktoś chce zacząć swoją
przygodę z deskorolkami, to
serdecznie mogę polecić
Longboardy. Nauka samego stania
na desce trwa ok. 10 minut, a
swobodnie jeździć można już po
jednym dniu nauki.
              Wiktoria Orszulak

.

.

.
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NOWOŚCI KINOWE– wakacyjne
propozycje

-Szajbus i Pingwiny – przygoda niezdarnego
pieska, który próbuje ocalić stado australijskich
pingwinów przed lisami. Szajbus wyruszy na
pomoc pingwinom 
8 lipca 2016.

-Ghostbusters. Pogromcy duchów. - zupełnie nowa
wersja jednego z największych przebojów
komediowych lat osiemdziesiątych. Owszem,
duchy wciąż grasują,  ale ich pogromczynie złapią
je 15 lipca 2016.

- Mój przyjaciel smok – Pete jest sierotą. Jedynymi
przyjaciółmi chłopca stają się smok Elliott oraz
zamieszkująca latarnię morską para. Film ukaże się 12
sierpnia 2016. 

- Jak zostać kotem – zarozumiały biznesmen
zaniedbuje rodzinę. Za karę zostaje uwięziony w
ciele kota domowego.
Może to naprawić 12 sierpnia 2016.

- Nowe przygody Aladyna -dwaj drobni złodzieje
uciekając przed pogonią w wielkim domu
towarowym znajdują schronienie w dziale
dziecięcym, gdzie zostają zmuszeni przez dzieci do
opowiadania bajek. Dalsze przygody Aladyna
zobaczycie na ekranach już 26 sierpnia 2016.

                     wybrała Nicole Paolucci

Składniki:
grejpfrut zielony 1 sztuka
kiwi 2 sztuki
kaki 1 sztuki
sok z cytryny 1 łyżeczka

Sposób przygotowania :
Owoce kroimy na kawałki i skrapiamy je sokiem z
cytryny. Przekładamy do wydrążonych połówek
grejpfruta.
Na wierzch można jeszcze nałożyć odrobinę bitej
śmietany.
                                          Julka Drożdżowska

.

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Słyszeliście pewnie o używanej przez Australijczyków
podczas polowań broni zwanej bumerangiem.
Bumerang posiada taki kształt, że zręcznie rzucony w
dal, zakreśla łuk i wraca z powrotem do rąk.
 Nikt jednak nigdy nie słyszał o piłce - bumerangu.
Pomyślcie, czy możliwe jest rzucenie piłki tak, aby nie
odbiła się od ściany, czy innej przeszkody i wróciła do
rąk, nie będąc oczywiście uwiązana na sznurku?
Jestem przekonany, że wielu z Was odpowie, iż jest to
niemożliwe. 
A jednak sposób w jaki należy to zrobić jest tak
prosty...

2.Podczas samochodowej podróży, w której
uczestniczyli ojciec z synem nastąpił wypadek.
Ojciec zmarł na miejscu, syna w ciężkim stanie
przewieziono do szpitala, w którym musiał być
natychmiast operowany. Na salę operacyjną
wchodzi chirurg i woła:
 - O Boże, przecież to mój syn! 
Pytanie: Kim był chirurg dla pacjenta?

1.Dlaczego serce jest brutalne?
2.Jaką porę pszczoły lubią najbardziej?
3.Jak nazywa się rozmowa wędkarzy?
4.Jak nazywa się pszczoła bez czoła?
5.. Dlaczego prąd rządzi miastem?

ODPOWIEDZI
1.Rzucić piłkę w górę.
2.Matką.
1.Bo nic nie mówi,od razu bije.
2.Miesiąc miodowy.
3.Pogawędka.
4.Psz.
5.Bo posiada kontakty.
                           wybrał Zbyszek Skawiński

.

http://gotujmy.pl/grejpfrut,skladnik-kulinarny,1776.html
http://gotujmy.pl/kiwi,skladnik-kulinarny,1300.html
http://gotujmy.pl/kaki,skladnik-kulinarny,1765.html
http://gotujmy.pl/cytryna,skladnik-kulinarny,1760.html
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