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Codziennie
korzystamy ze
sprzętu
elektronicznego,
aby nauczyć się
czegoś, zagrać w
grę czy
posurfować po
Internecie, ale czy
każdy czyści
swoje przedmioty?
Zacznijmy od
myszki - zawsze
jest nam
potrzebna ,aby
poruszać
kursorem po
ekranie. Jest
drugą

najbrudniejszą
częścią, ponieważ
ciągle ją
trzymamy. Aby
poprawnie ją
wyczyścić należy
odpiąć ją od prądu,
a następnie lekko
potrzeć mokrą
ściereczką. Na
koniec należy ją
wytrzeć.
Teraz przyszedł
czas na monitor.
Bardzo łatwy w
utrzymywaniu
czystości,
ponieważ
wystarczy

go odłączyć od
prądu (jeżeli jest to
laptop to należy go
wyłączyć) i
wytrzeć płynem do
mycia szyb.
Wentylator to
najłatwiejsza
część do
czyszczenia, a
utrzymywanie go
w czystości jest
bardzo ważne.
Robi się to po to,
aby dobrze
pracował, czyli
ochładzał
urządzenie.
Jedyną rzeczą,

którą należy tu
zrobić to
wyczyścić go
zwykłą, suchą
ścierką.
Teraz przejdźmy
do klawiatury, czyli
najbardziej
niebezpiecznej i
zakurzonej części.
Brud kryje się tu
wszędzie, pod
spodem, między
klawiszami i nawet
koło kabla. Te
wszystkie miejsca
należy starannie
wytrzeć
ręcznikiem

papierowym.
Kiedy czyścimy,
nigdy nie
używajmy siły
wobec tego całego
sprzętu, ponieważ
może się
uszkodzić! Mam
nadzieję, że
pomogłem Wam z
dbaniem o wasz
komputer!

Mikołaj Szajna 

 W naszych czasach wszyscy chyba mają komputery… Do sprawnego korzystania z komputerów
potrzebne są rzeczy takie jak: myszka, klawiatura, monitor czy wentylator. 

 Nasze gadżety - czy warto je czyścić?
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Nie lubię…
niedzieli? (str. 2.)

Kilka słów o
wulgaryzmach
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szkolnych
toaletach (str. 4.)

Szufelki do boju! JZ
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Czy niedziela to taki wczesny poniedziałek?

Niedzielny chaos?

Zastanówmy się
na poważnie...
po co
przeklinamy?
Najczęściej
zdarza się to
przy
przyjaciołach lub
jak coś sobie
zrobimy
(zranimy się).
Podczas takiego
zranienia
najczęściej to
samo z nas
wychodzi, nawet
jak tego nie
chcemy. Cóż, ja
chyba też mam
taki sam
problem.
Problem? O
czym on
pisze?? Cóż,
według mnie, to
JEST problem.
Nawet poważny

bym powiedział.
Jak raz
przeklniemy,
zdarzy nam się
to drugi raz,
trzeci, czwarty i
tak dalej. To jest
trochę jak
narkotyk, bo
uzależnia (jeżeli
ciebie nie to
brawo :D). Mnie
to uzależniło i
nie czuję się z
tym dobrze, a i
tak mówię te złe
słowa. Mówiąc
to, wyrażamy
czasem swoje
uczucia,
wyduszamy to,
co trzymamy w
sobie.
Podsumowując,
przekleństwa
pokazują, co
czujemy,

lecz to nie jest
dobry sposób na
okazywanie
emocji. Polecam
po prostu
porozmawiać
spokojnie, a nie
przeklinać. Poza
tym, jak
powiemy komuś
jakiekolwiek
przekleństwo,
możemy go
urazić, więc
naprawdę, nie
polecam.

Szymon
Tuchorski

Większość z
nas nie
przepada za
niedzielą, bo
zapowiada ona
nam początek
nowego
tygodnia. Wtedy
musimy odrobić
lekcje i się
uczyć. Niektóry
też uważaj
niedzielę jako
dzień święty,
kiedy się
powinno
odpoczywać.
Lecz kiedy
odrobić lekcje,
skoro nikomu
się nie chce
uczyć w sobotę
ani w piątek?
Rozmawiałam z
moimi
koleżankami i
kolegami, wielu
z nich odrabia
zadanie

domowe dopiero
w wieczór
siódmego dnia
tygodnia. Lecz
jest pewien
problem. Jeżeli
zrobimy
wszystko
wieczorem, to w
poniedziałek
będziemy
niewypoczęci i
zmęczeni,
dlatego warto
gospodarować
sobie
wypoczynek
tak, aby na
wszystko mieć
czas. Na
przykład w
piątek można
zaplanować
relaks, sobotę
przeznaczyć na
zadania
domowe, a
niedzielę
przeżyć tak

jak chcesz. Jest
wiele opcji. To
zależy tylko od
ciebie, jak ty
sobie to
zaplanujesz.
Nigdy nie
można
zapominać o
odpoczynku,
nawet jeśli w
następnym
tygodniu mamy
trzy kartkówki i
dwa
sprawdziany.
Niedziela może
być niezła!

Milena
Kaczmarek

Zapewne bardzo często słyszycie przekleństwa, na
przykład od znajomych.

Po co przeklinamy? 

Niedzielny wieczór :(

&^#$%&($

Wiktoria Janiel

Szymon Tuchorski
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Czasami przyjacielem okazują się nasi pupile…

Bohaterskie zwierzaki

Niektórzy z nas uważają, że pies to najlepszy
przyjaciel człowieka. A gdyby tak kot zastąpił nam
psa?

Sekretne życie kotów
Od pewnego
czasu
odwiedzają mnie
dwa koty:
Wampir i
Tygrys.
Umaszczenie
Wampira jest
czarno-białe, za
to Tygrysek ma
szarą sierść.
Przychodzą do
mnie od ponad
roku i
zachowują się
zupełnie tak jak
ludzie. Na
przykład skaczą
na klamki i
otwierają drzwi
lub siedzą na
parapecie i
miauczą, dopóki

ich nie
wpuszczę do
mojego
przytulnego
domu. Opowiem
najpierw o
czarno-białym
kotku. Wampir
jest mądrym
zwierzątkiem.
Jego trzy
ulubione zajęcia
to: leżenie,
spanie i
jedzenie. Nie
zawsze się
mnie słucha,
jednak po
pewnym czasie
rozumie to, że
zrobił coś źle.
Tygrys jest
odzwierciedleniem

Wampira.
Niestety nie
zawsze mogę
go wpuścić,
ponieważ on
ciągle biegnie do
kuchni po
jedzenie, przez
co sprawia mi
dużo kłopotu.
Kocham
obydwa kotki, a
one mnie i na
zawsze
będziemy
przyjaciółmi.

Amelia Ekiert

W dzisiejszym
artykule napiszę
o zwierzętach,
które uratowały
ludzi przed
tragedią.

1. Pewnego
razu
jedenastoletni
chłopiec Austin
zbierał późnym
południem
drewno z
ogrodu, a jego
pies
zachowywał się
inaczej, niż
zwykle. Zamiast
bawić się z
chłopcem,
trzymał nos
przy ziemi,
jakby coś
zwęszył. Nagle
przed chłopcem
pojawiła się
puma. Chciała
się na niego
rzucić, ale Angel
(pies) był
szybszy. Austin
pobiegł do domu
i powiedział, że
puma atakuje
ich psa. Matka
od razu
zadzwoniła po
pomoc, a puma
została
zastrzelona.
Angel, mimo
doznania wielu
obrażeń
wyrządzonych
przez pumę,
podszedł do
chłopca,

aby upewnić się,
że wszystko
dobrze.
Następnie pies
został zabrany
do weterynarza i
w nagrodę
dostał wielki
stek.

2.
Dwunastoletnia
dziewczynka z
Etiopii została
porwana przez
siedmiu
mężczyzn, aby
jednego z nich
poślubić, a na
dodatek została
przez nich
pobita. Tydzień
po zaginięciu
została
odnaleziona
przez policję. W
miejscu, w
którym ją
znaleźli, była
ona strzeżona
przez trzy lwy,
które
odstraszyły
porywaczy.
Kiedy policjanci
się pojawili, lwy
odwróciły się i
poszły w swoją
stronę.
Specjalista od
dzikich zwierząt
powiedział, że
przetrwała,
ponieważ
płakała i
krzyczała, a lwy
odebrały te
dźwięki

jako miauczenie
małego lwiątka i
dlatego ją
ochroniły, a nie
zaatakowały.

3. W 1996, w
ZOO, trzyletni
chłopczyk
odbiegł na
chwilę od
mamy,
prześliznął się
pomiędzy
kratkami na
wybiegu goryli,
spadł z
wysokości
sześciu metrów
i stracił
przytomność.
Od razu
podeszła do
niego gorylica,
wzięła chłopca
na ręce i
zaniosła go do
pracowników
ZOO. Tam
dziecko trafiło w
ręce matki.

Źródło:
http://38milionow.pl/

Anna Spalińska

Mój Wampir Amelia Ekiert
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Zanim jednak o
samej toalecie,
warto zwrócić
uwagę na inne
wyposażenie
szkoły. W
ostatnim czasie
kolejne sale
zostały
wyposażone w
projektory
multimedialne i
więcej pomocy
naukowych.
Zamontowane
zostały nowe,
kredowe tablice.
Klasa języka
niemieckiego
jest na ostatniej
prostej, by stała
się
najprzyjemniejszą
salą do nauki w
szkole.
Wszystko to
zmienia się na
plus.
Teraz
powróćmy do
głównego
tematu. Toalety
w starszej
części noszą
wyraźne ślady
zużycia,

co obniża
ogólny poziom
ich standardu.
Na szczęście
niedługo ma się
to zmienić,
bowiem
podczas wakacji
ma trwać
remont tych
dwóch
pomieszczeń:
po jednej
łazience na dole
i na górze. Mają
być przede
wszystkim
odnowione,
jeszcze lepiej
wyposażone
oraz
nowocześniejsze.
To na pewno
zachęci uczniów
do korzystania z
tych toalet,
bowiem teraz
wszyscy, którzy
mogą, idą
załatwiać
potrzeby w
nowej części.
Być może
łazienki po
modernizacji
będą nawet

lepsze niż te,
które zostały
wybudowane w
momencie
rozbudowy
szkoły. Jak
wiadomo, w
niedawnym
czasie męska
toaleta została
uszkodzona.
Pisuary nie są
od siebie
odgrodzone,
przez co
prywatność
może pozostać
jedynie
marzeniem
(chyba, że
skorzysta się ze
zwyczajnych
muszli, które
nadal są
zasłonięte). I to
też warto wziąć
pod uwagę przy
remoncie toalet
w starej części. 
Wystarczy na
nowo przykręcić
przegrody do
ścian albo 
ewentualnie
skleić. Niby
mały szczegół,

Niedawno uczniowie dowiedzieli się, że planowany jest remont łazienek w starej części budynku szkoły.
Wyposażeniem odstają one od tych, które znajdują się w dobudówce - są lepiej wyposażone i wyglądają
bardziej higienicznie. Przecież zdecydowanie lepiej jest załatwiać potrzeby w świeżo wyglądających i
pachnących łazienkach.

Szkolny trend na toalety 

ale jednak
młodzi
mężczyźni
chętnie
skorzystają z
odrobiny
prywatności.
Reasumując,
pomysł
renowacji
starych toalet
jest bardzo
trafiony. Nie
będzie to już

miejsce, które
będzie
odstraszało, a
wręcz będzie
zachęcać do
załatwienia
potrzeb właśnie
tam.
Dodatkowo,
potrzebna jest
też naprawa
ścianek
oddzielających
oba pisuary

od wejścia do
toalety w nowej
części szkoły.
Po tych
zmianach nikt
nie będzie już
czuł się
niepewnie
korzystając ze
szkolnych
łazienek.

Miłosz
Kaczmarek

Projekt nowej toalety
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