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Zuziu, dlaczego
postanowiłaś
oddać swoje
włosy na cele
charytatywne?

Oddałam je,
ponieważ nie
sprawiały mi
przyjemności, a
komuś innemu
mogłyby się
przydać.

Dlaczego nie
sprawiały Ci
przyjemności?

Sprawiały

mi trudność,
szczególnie
czesanie ich przez
długi czas, a
zwłaszcza ich
mycie. Gdy były
mokre, moja głowa
odruchowo
ciągnęła je w tył.
Nie było to
przyjemne.

Opowiesz nam
szczegóły tej
akcji? Jakie są
warunki oddania
włosów?

Tak, są pewne

wymagania.
Trzeba ściąć
przynajmniej 25
cm włosów.
Jednak przed
ścięciem włosów
trzeba je dokładnie
umyć bez
żadnych odżywek.
Nie należy
oddawać
farbowanych
włosów, ponieważ
szybciej się
niszczą. Włosy
można ściąć
własnoręcznie w
domu lub u
doświadczonego

fryzjera. Włosy do
ścięcia trzeba
mieć związane w
warkocz.

Jakie są Twoje
odczucia bez
długiego
warkocza,
którego prawie
zawsze nosiłaś?
Jak się czułaś,
gdy Twój
warkocz leżał już
w kopercie?

Było to strasznie
dziwne uczucie,
ale łatwo było mi

się przyzwyczaić
do krótkich
włosów. Warto
oddawać włosy na
cele charytatywne
(:

Dziękujemy za
wywiad. Pewnie
inni się ucieszą,
gdy dostaną takie
śliczne włosy (:

Również dziękuję.

Paula Pyda i
Natasza Kachel

W drugi tydzień ferii zimowych 2018 roku nasza koleżanka Zuzia Mirosławskaz klasy 4a oddała swój długi
warkocz na cele charytatywne. Była to fundacja dla dzieci chorych na raka Rak'n'Roll. Fundacja ta jest
inicjatorem akcji "Daj Włos”. Zuzia zgodziła się udzielić nam wywiadu.

Szlachetne oddanie włosów 
dla dzieci chorych na nowotwór 

Historia włosów Zuzi...
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Jest bardzo
dużo możliwości
przemieszczania
się, ale w tym
artykule
przeczytacie o
kilku takich
najbardziej
popularnych i
spotykanych na
co dzień.
Najczęściej
wybieraną opcją
jest dojazd z
rodzicami do
placówki.
Niestety albo
stety, rodzice 
jadą do pracy na
różne godziny.
Niektórzy
muszą bardzo
wcześnie wstać,
aby się

przygotować na
zajęcia, a
niektórzy późno
i bez problemu
mogą się
wyspać. To też
może mieć
swoje zalety.
Ten, kto jest
wcześniej w
szkole, może
porozmawiać z
kolegą lub z
przyjacielem,
powtórzyć sobie
przed klasówką
i tym podobne.
Ten, który
późno wstaje, to
myśli tylko o
tym, żeby się
nie spóźnić do
placówki. 
Drugim

sposobem
dojazdu jest to,
że możemy się
poruszać na
wrotkach,
rolkach,
deskorolce czy
rowerze, ale
tylko w te ciepłe
dni. Polecam
wracać ze
szkoły
samodzielnie,
ponieważ wtedy
nie mamy
ograniczonego
czasu.

Julia Kipiel
Oczywiście
wiele osób
oszczędza. Tu
nasuwa się
pytanie: „Czy
warto
oszczędzać?”.
Wiadomo, że
gdy widzimy
coś
fantastycznego
w sklepie i
akurat mamy
przy sobie
odpowiednią
ilość pieniędzy,
to mamy chęć,
by kupić tę
rzecz. Jednak
zastanówmy
się, czy to jest
nam potrzebne,
czy to nie
będzie nam
zajmować
„cennej
przestrzeni”.
Jeśli to jest coś,
co stoi na półce

i nic więcej,
lepiej będzie
zaoszczędzić te
pieniądze,
natomiast gdy
ma nam się to
do czegoś
przydać, wtedy
po krótkim
zastanowieniu
można wydać te
pieniądze na
przedmiot, który
widzieliśmy.
Dzięki temu
będziemy mieć
wiele pieniędzy
w zapasie, a
gdy będziemy
wydawać nasze
kieszonkowe na
byle co, nie
będzie nas stać
nawet na
najmniejsze
przyjemności.
Już wiemy, że
warto
oszczędzać.

Można to robić
na wieje
sposobów np.:
wkładać do
skarbonki z
przyczepioną
kartką z
napisem:
„Wyjmować
pieniądze tylko
w razie
potrzeby” lub
„Zbyt częste
wydawanie
pieniędzy grozi
bankructwem”.
Można także
wydzielać kwotę
na dany dzień.
Mam nadzieję,
iż ten artykuł
zainspiruje Was
do
oszczędzania.

Alicja Fijołek

Ile zostało Ci kieszonkowego?

W drogę!

Jedną z ważniejszych rzeczy dotyczących życia
szkolnego jest dojazd lub powrót ze szkoły. 

Komu w drogę…

Każdy z nas dostaje kieszonkowe od rodziców,
jednak niektórzy od razu je wydają.

Wszystko o kieszonkowym

Milena Kaczmarek

Monika Żołud
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Prototyp dzisiejszego telefonu komórkowego
wyprodukowała w 1956 r. szwedzka firma Ericsson.
Ważył ok. 40 kg i kształtem przypominał walizkę.
Przez 61 lat telefony zdążyły wyewoluować, by
przybrać formę, której używamy dziś.

Rozwój telefonów
komórkowych

Chociaż nad
projektem
telefonu
komórkowego
pracowała już w
1956 r. firma
Erricson, za
pierwszy
prawdziwy
telefon uważa
się Motorolę
DynaTAC
8000x. Pierwsze
połączenie
wykonano z
niego 3 kwietnia
1973 roku, zaś
na półki
sklepowe trafił
10 lat później.
Kosztował
zaledwie... 3995
dolarów, czyli
kilkanaście tys.
złotych.
Innym ważnym
telefonem
"cegłą" jest
produkt
fińskiego giganta
Nokia,
mianowicie
model Talkman
520. Jeśli chodzi
o parametry nie
wypada aż tak
źle. Może
pomieścić 184
kontakty, a
zablokowany na
pełnej baterii

wytrzymuje 10
godzin. Został
wydany w
październiku
1982 roku.
Równie
ciekawym
telefonem jest
francuski Alcatel
HB100. Po raz
pierwszy został
zaprezentowany
w roku 1995. Ta
cegiełka ważyła
365 g.
No i nie mogę
również
zapomnieć o
nieśmiertelnej
Nokii 3310,
która we
wrześniu
skończyła dobre
17 lat. Zasłynęła
z rzekomej
niezniszczalności.
Ja sam
zakupiłem taką
cegiełkę i
zniszczyłem ją
jeszcze
pierwszego
dnia. Co
ciekawe w 2017
roku powstała,
jeśli można to
tak nazwać,
"kontynuacja"
telefonu. Ma
inny kształt,
wykonanie i
parametry.

Ciekawym
telefonem tego
giganta z
Finlandii jest
jeszcze Nokia
2300 z roku
2003, którą sam
posiadam
(oczywiście nie
jest to mój
telefon
osobisty). Ma on
kilka naprawdę
świetnych zalet,
m.in.
kompozytor
dzwonków,
którym możemy
się bawić
tworząc własne
dzwonki. Ja
stworzyłem np.
Death Waltz,
We Are Number
One czy All
Star.
Posiada również
gry Snake,
Opposite czy
Space Impact,
w którą wciąż
nie umiem grać,
chociaż telefon
mam od jakichś
6 miesięcy.

(cd. str. 4.)

Każdy człowiek
ma swój
autorytet,
swojego idola.
Nawet, jeśli
myślimy, że nie
są oni idealni dla
innych, a my ich
lubimy, to nie
przestawajmy
ich lubić. Może
się okazać, że
lubi ich kilka
osób, a nie kilka
tysięcy.
Czasami
okazuje się, że
osoby, które są
lubiane przez
mniejszą ilość
ludzi, są
„bezpieczniejsze”,
niż te lubiane
przez kilka
tysięcy ludzi. A
teraz opowiem

Wam trochę o
moim „mistrzu”. 
LEONDRE
DEVRIES - jest
on dla mnie
autorytetem,
ponieważ miał
trudną sytuację
w szkole i po
wielu trudach
przezwyciężył
strach i umiał
sobie z nim
poradzić. O
nękaniu
młodszych osób
w szkole napisał
rap do piosenki
„Hopeful”. Wraz
z Charlim, z
którym tworzy
zespół „Bars
and Melody”, w
2014 roku
wystąpili w
„Britain's

got talent”, czyli
w brytyjskim
„Mam talent” i
zasłynęli tą
piosenką wśród
wielu ludzi
(przeważnie
dziewczyn) i
nazwali swoich
fanów
Bambinos. Leo
jest moim
idolem,
ponieważ jego
piosenka o
dręczeniu
młodszych i
słabszych
dotarła prawie
do wszystkich
odbiorców na
całym świecie.

Anna Spalińska 
                   

Autorytety to dla nas idole, wzorce do
naśladowania, asy, wirtuozi, mistrzowie. Każdy
sobie kogoś znajdzie.

Mój autorytet, czyli mój idol

Leondre Devries Internet
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Jeszcze innym
starym
telefonem jest
Motorola Razr z
2004. Zasłynął
głównie ze
swojego
przedziwnego
dzwonka o
nazwie Hello
Moto.
Przejdźmy do
współczesności.
Dzisiaj coraz
więcej ludzi ma
smartfony.
Pierwszy taki
telefon powstał...
w roku 1992 i
nosił nazwę IBM
Simon. Zaś 29
czerwca 2007
roku Apple
zaprezentowało
pierwszego
iPhona 2G.
Kosztował 499
dolarów, ale jak
na tamten rok
miał świetne
parametry.
Dalsze iPhony
były bardzo
podobne, 3G,
3GS, 4, 4S, 5,
5C, aż wreszcie
10 września
2013 nastąpiła
wielka rewolucja
- wydano iPhone
5S. Dalsze
modele (6, 6
Plus, 6S, 6S
Plus, SE, 7,

7 Plus, 8, 8
Plus) również
niewiele się
różniły, aż 3
listopada 2017
wydano iPhone
X (10).
Ja obecnie
korzystam z
Huaweia P9 Lite
2017. Parametry
ma całkiem
niezłe, 3 GB
RAM,
wyświetlacz IPS
LCD 5,25" w
rozdzielczości
1080x1920 i
dobry aparat -
tylny 12 mpix,
przedni 8.
Niestety jego
największą
wadą jest
pojemność,
która wynosi
zaledwie 16 GB.
Sytuację ratuje
natomiast fakt,
iż do telefonu
można włożyć
kartę SD o
pojemności
nawet do 256
GB. W
codziennym
użytkowaniu
spisuje się
świetnie.
Natomiast nigdy
nie zapomnę
chwili, w której
dostałem swój
pierwszy telefon
- Nokię 6700
Classic (2009).

Było to około
roku 2011
(miałem 5 lat).
Za małego
bardzo lubiłem
bawić się
kalkulatorem na
telefonach
rodziców.
Niestety ich
telefony były
rozładowane,
więc mój ojciec
wyciągnął skądś
stary telefon
mamy. Z
ciekawości
zapytałem się,
czyj to telefon, i
wtedy ojciec
odpowiedział
"Może być twój".
Następnie
poszliśmy do
pobliskiego
kiosku po kartę
SIM. Pamiętam
te dni i noce
spędzone na
zdobywaniu
kolejnych
poziomów w
Tower
Buildings...
A jaki telefon
masz Ty?

Ryszard Sieja
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Telefony, telefony...

Pobita szybka - znak naszych czasów
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