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Wiadomo, kiedy
dostaniemy ocenę
celującą, to od
razu jesteśmy
szczęśliwi i
czujemy się jak
geniusz. Piątka to
też wspaniała
ocena, z której
wszyscy się
cieszą. Ocena
dobra to jednak
trudniejszy temat.
Dla osób, które
mało się uczą,
czwórka jest
rewelacyjną
oceną. Raczej nie
myślą nawet

o poprawie. Dla
innych czwórka
nie jest może
powodem do
szczęścia, ale nie
jest również
tragedią. Te
osoby, które nie
cieszą się z tej
oceny, chcą ją
poprawić. Na
pewno wpłynie to
lepiej na ich
średnią. Według
mnie czwórkę
należy poprawiać
kiedy sprawdzian
był łatwy i
możemy

go bez problemu
napisać jeszcze
raz i na tym
zyskać. Nie
polecam
poprawiać, kiedy
sprawdzian był dla
nas strasznie
trudny i ledwo go
za pierwszym
razem
napisaliśmy.
Zdecydujcie sami.
Trójka jest moim
zdaniem złą
oceną, którą
zawsze
poprawiam, gdy ją
dostanę. Z dwójką

tak samo.
Jedynkę natomiast
warto poprawiać,
żeby nie mieć
później takich
„brzydkich” ocen
na koncie.
Dostając ocenę
niedostateczną
uświadamiamy
sobie, że nie
nauczyliśmy się
dobrze na
odpowiedni temat i
musimy się
poprawić. Ciężko
jest nam na ten
temat mówić
publicznie,

ponieważ nikt nie
chce o nas myśleć
jak o totalnych
nieukach. Jednak
nie ma się czym
aż tak
przejmować. Nie
należy płakać po
nocach, że
dostaliśmy
jedynkę. Należy
się zmobilizować i
jak najlepiej 
poprawić ją na
lepszą ocenę!

Emilia Łagun

W szkole dostajemy różne oceny: szóstki, piątki, czwórki, trójki, dwójki, a nawet jedynki.

Z jakich ocen warto się cieszyć?
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Wesołe i smutne oceny Ania Pelak
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Czy osoba z uśmiechem jest atrakcyjniejsza?

Uśmiechnij się!

Najbardziej wyczekiwane
gry w roku 2018

Cóż, to trudne
pytanie, lecz
postaram się na
nie
odpowiedzieć
jak najlepiej
mogę. Kiedy
ktoś się
uśmiecha,
zwykle częściej
do takiej osoby
podchodzimy,
niż do takiej bez
takowego
uśmiechu. Taki
wyraz twarzy
pokazuje, że
można takiej
osobie zaufać
lub że jest w
nastroju na
pogaduszki i
można z nią

rozpocząć
rozmowę, która
z pewnością
umili nam dzień.
Może też być
inaczej. Kiedy
podejdziemy do
osoby ze złym
wyrazem
twarzy,
możemy ją tylko
zdenerwować.
Jeżeli jednak to
przyjaciel, z
którym mamy
dobry kontakt,
prawdopodobnie
byśmy go
pocieszyli, a on
by się rozweselił
choć trochę.
Uśmiech może
także oznaczać
coś w stylu

złego planu lub
czegoś
podobnego.
Możemy nawet
o tym nie
wiedzieć... także
według mnie,
osobie z
uśmiechem
możemy
bardziej zaufać,
ale zawsze
trzeba być
czujnym.

Szymon
Tuchorski Zdecydowanie

najbardziej
wyczekiwaną
grą jest Far Cry
5. Tym razem
wszystko
będzie
rozgrywać się w
amerykańskim
stanie Montana.
Jak zawsze
rozgrywka
przyniesie dużo
świetnej zabawy
i niesamowitych
wymian ognia.

Na drugim
miejscu znajduje
się gra o nazwie
Days Gone
dostępna na
PS4. Najnowszą
produkcją studia
Bend ma być
typowa
soundboxowa
gra przygodowa
osadzona na
postapokaliptycznym
świecie,  a my
mamy wcielić

się w łowcę
nagród, który
musi stawić
czoło olbrzymiej
epidemii. Gra
ma mieć
naprawdę
imponującą
jakość
dźwiękową jak i
graficzną.

Na trzecim
miejscu znajduje
się gra SEA OF
THIEVES, która
również ma być
soundboxem z
rozbudowanym
światem i tylko
od gracza
zależy poziom
jego postaci
oraz rozwój
świata, na
którym gra.

Na czwartym
miejscu znajduje
się gra God of
War, której
twórcy

Sony Santa
Monica
postanowili
przenieść grę w
czasy
mitycznego
Olimpu, gdzie
walki z bossami
przyniosą nam
wiele dobrej
zabawy.

Na ostatnim
miejscu znajduje
się gra Red
Dead
Redemption 2,
trzecia odsłona
serii Red Dead o
przygodach
bohatera Johna
Marstona, w
której tym
razem pojawi
się nowy
bohater.

Szymon
Czyczerski

Sceny z gier

Uśmiechajmy się!

Krystian Petelczyc

JZ
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Wiele osób
uważa, że kolor
różowy jest
wyłącznie dla
dziewczyn, lecz
okazuje się, iż ta
„damska barwa”
jest również
cudownym
kolorem dla
mężczyzn.
Zarówno w
modzie
damskiej jest
wykorzystywany
kolor różowy
jaki i w modzie
męskiej. Kobiety
stosują więcej
elementów
garderoby w
barwie różowej
niż panowie. Są
to np. bluzki,

spódnice,
sukienki itp.
Natomiast w
modzie męskiej
kolor różowawy
występuje np.
na
marynarkach,
butach,
koszulach i
innych tego typu
małych
elementach
mody. Często w
modzie
możemy bawić
się odcieniami,
często
wybierane są
kolory
pastelowe,
amarantowe czy
łososiowe.
Niektóre

dziewczyny nie
lubią różowego,
uważają, że jest
to kolor dla
małych
dziewczynek.
Za to niektórzy
mężczyźni
uwielbiają tę
barwę. Mnie
samej podobają
się dodatki
koloru
różowego, a
najbardziej
kolory
pastelowe.

Julia Banasiak

Czy różowy jest tylko dla dziewczyn, a może
chłopcy też go lubią? 

Czy mężczyznom 
jest do twarzy w różu?

Różowe szaleństwo

Większość ludzi
mówi, że nie ma
na to wpływu,
albo że to przez
drugą osobę.
Problem w tym,
że obie strony
mają na to
wpływ. Kłótnia
może zacząć
się od małego,
najmniejszego
sporu, na
przykład: "Czyli
powiedziałaś, że
mnie nie lubisz,
ponieważ nie
dałam Ci
długopisu na
lekcji?". W
takich
przypadkach
jest
zastanawiająco
trudna sytuacja,
która może
prowadzić do
czegoś

poważniejszego.
Według
niektórych osób,
które są w kłótni
lub często się
kłócą, mogą
twierdzić, że
słowa typu:
"Jesteś głupi/a",
to już przeżytek.
Coraz więcej
ludzi przeklina,
używa
wulgaryzmów
itp. A tym
bardziej dużo
ludzi używa
wulgaryzmów
wobec innych
podczas kłótni.
Takie słowa
mogą zaboleć
bardziej niż
uderzenie, a
ofiara przemocy
słownej bądź
hejtu może
przez dłuższy
czas odczuwać

ten ból i zbierać
w sobie złość, a
następnie
wyładować ją na
osobie, z którą
się pokłóciła.
Wszyscy
poszkodowani
odczuwają ból
słowny tak
samo, jak boli
uderzenie
pięści, lub nawet
gorzej.
Najważniejsze
jest jednak, aby
nigdy nie kłócić
się ani z
przyjaciółmi, ani
w ogóle z nikim.
Żyjmy w pokoju!

Anna Spalińska

Czasami się kłócimy. 

Słowa, które ranią

Bądźmy dla siebie mili!

Julia Banasiak

JZ
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Jeżeli w
dzisiejszych
czasach
zamówione
wcześniej
paczki
dostarczają
dostawcy w
samochodach,
to jak będzie to
wyglądać za
kilka lat? Paczki
będą dostarczać
drony, a może
roboty. W
sklepach będą
specjalne
tablety, przez
które będziesz 
„wołać’ wybraną
sukienkę lub
inną część
garderoby. Tego
niestety nie
wiadomo. Nikt
nie umie
opowiedzieć ze
szczegółami o
przyszłości, ale
można
zgadywać,
można tylko
podejrzewać, co
się wtedy będzie
działo. Może
być tak, jak ja
napisałam, choć
wątpię, żebym
tak trafiła

:p Pewnie w
przyszłości cały
świat się zmieni.
Zwyczajne
budynki będą
wyglądać jak
nasze
luksusowe
hotele razy
1000%
Wszystko może
się zmienić.
Mam nadzieję,
że nie na
gorsze. Pewnie
wszystko
będzie o wiele
droższe, co
raczej nie jest
powodem do
radości.
Chińczycy znów
wymyślą jakiś
genialny
wynalazek typu
konewka, która
sama podlewa
rośliny. Może
wpadną też na
pomysł sklepu,
w którym będą
sprzedawać
lakiery, które
same się
nakładają na
paznokcie i do
tego wysychają
w 5 sekund! 

To przecież
będzie hit roku,
każda
dziewczyna
będzie miała
taki lakier! Może
będą też sklepy
z elektroniką, w
których będą
sprzedawać
komputery, z
którymi będzie
można
rozmawiać.
Trochę jak Siri
w Iphonie, tylko
sto razy lepsze.

Jakby ktoś nie
znał Siri, to
funkcja w
Iphonie, która
pozwala nam na
„rozmawianie”
ze swoim
telefonem,
możesz spytać
o np. jakiś hotel.
Niestety Siri
działa tylko w
języku
angielskim,
więc żeby go
używać, trzeba
umieć ten język,

ponieważ gdy
powiesz cos po
polsku, Siri nie
zrozumie.
Wracając do
tematu. Na
pewno w
przyszłości
wszystko
będzie nowsze i
pewnie lepsze.
Nawet w Polsce
może będzie
dużo nowości.
Nie wiem
wszystkiego na
pewno,

ale uważam, że
tak będzie.
Chciałabym,
żeby te zmiany
funkcjonowały
już w tych
czasach.

Natasza Kachel

W dzisiejszych czasach sklepy, np. z ubraniami lub spożywcze, wyglądają normalnie; ubrania na
wieszakach, jedzenie na półkach, lecz jak będą wyglądać za kilka lub kilka tysięcy lat?

Sklepy dziś vs w przyszłości

Czy w przyszłości będą istniały kioski? JZ
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