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Niektórzy mają je lekkie, inni ciężkie, ale to też zależy od dnia :[

Ciężkie plecaki

W naszej klasie
czwartej plecaki
stały się niestety
bardzo ciężkie.
Parę osób
dorosłych lub
starszych uważa,
że nosimy w
plecakach
niepotrzebne
rzeczy, takie jak
np. kolorowanki,
albumy lub gazetki
i to niby przez to
nasze plecaki są
takie ciężkie.
Jednak są to
informacje
nieprawdziwe!

Nasza klasa
zaoszczędziła
sobie noszenia
albumów itp.
Niektórzy mogą
nie uwierzyć, ale
my naprawdę
trzymamy w
naszych
plecakach tylko
książki, kluczyki
od szafki, zeszyty,
śniadanie i takie
tam podstawowe
rzeczy.  Niestety
do szkoły musimy
zabierać
podręczniki i
zeszyty do wielu

przedmiotów.
Nasze plecaki
ważą dużo więcej,
gdy mamy w nich
podręcznik od
języka polskiego.
Na szczęście
nasza
nauczycielka
porozmawiała z
nami na ten temat i
udało nam się
rozwiązać nasz
problem! Jednak
zauważyłyśmy, że
gdy mamy język
niemiecki i religię
w jednym dniu,
plecaki przybierają

na wadze. Za to na
przykład książka,
zeszyt oraz
ćwiczenia z
angielskiego lub z
matematyki nie są
aż takie ciężkie.
Jednak to nie jest
pocieszenie.
Nawet w piątek,
gdy mamy dwa w-
fy i tylko cztery
lekcje z
siedzeniem w
ławce i wydaje się,
że lekcje mijają tak
szybko i jest ich
tak mało, to i tak
nasze plecaki

jak co dzień są
bardzo, ale to
bardzo ciężkie!
Przydałyby się
szafki na
korytarzu lub w
klasach i aby ten
jeden przedmiot
był zawsze w
jednej sali.
Myślimy, że to by
nam pomogło
uniknąć
codziennego bólu
pleców.

Paula Pyda i
Natasza Kachel
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Nasze myśli- czy łatwo myśleć pozytywnie?

Smutek i żal

Często po
nieudanych
sprawdzianach
mamy bardzo
negatywne
myśli. Chce
nam się
załamywać,
walić o ściany i
krzyczeć ze
złości. Ale czy
warto ? Może
nie jest łatwo
myśleć
pozytywnie, ale
są na to
sposoby. W tym
artykule
postaram się
pomóc wam w
pokonywaniu
smutnych chwil.
Kiedy jesteśmy
załamani,
możemy
posłuchać
jakiejś wesołej

lub lubianej
piosenki.
Możemy pograć
w gry
komputerowe
lub
porozmawiać z
rodzicami. Jeśli
to ma nam
poprawić
nastrój, to
porozmawiajmy
z kolegami lub
koleżankami.
Starajmy się nie
zabijać smutku
cukrem i innymi
słodyczami,
gdyż może to
doprowadzić do
uzależnienia od
jedzenia tych
niezdrowych
produktów.
Dobrym
pomysłem jest
za to spacer

lub obserwacja
przyrody,
ponieważ
człowiek jest
stworzony do
kontaktu z
naturą. Nigdy
nie zamykajmy
się w pokoju i
nie płaczmy.
Przecież to tylko
pogorszy nasz
stan psychiczny
i będziemy czuć
się jeszcze
gorzej.
Moim zdaniem
nie jest łatwo
myśleć
pozytywnie, lecz
pamiętaj,
smutek u
człowieka nie
trwa więcej niż
15 godzin ;)

Mikołaj Szajna

Każdy z nas ma
swoje poważne
tematy. Dorośli
mają swoje i
dzieci mają
swoje. Wszyscy
przejmują się
swoimi
sprawami na
swój sposób.
Dojrzali ludzie
nie rozumieją
zbytnio tematów
dzieci. Dla nas
jest to bardzo
denerwujące,
ponieważ też
chcemy być
wysłuchani
przez innych.
Starsi uważają,
że sprawy
dzieci są
zbędne i po
prostu je
ignorują.
Poważne
tematy dla
dorosłych to na

przykład:
czynsz za
mieszkanie,
podatki, zdrada,
trudności w
pracy oraz
zdrowie swoje i
innych.
Poważne
sprawy dla
nastolatków to
na przykład:
nowy komputer,
telefon bądź
tablet, szukanie
chłopaka albo
dziewczyny.
Nikt nie
powinien
ignorować
naszych
poważnych
spraw,
ponieważ są dla
nas bardzo
ważne.  Rodzic
powinien
wysłuchać
dziecko

oraz dziecko
powinno
wysłuchać
rodzica. Nie jest
to łatwe, bo
czasami nam
się nie chce po
prostu ich
słuchać. Na
pewno każdemu
zrobi się miło,
kiedy
poświęcimy mu
chwilkę na
wysłuchanie
jego problemów.
Wniosek z tego
taki, aby
słuchać siebie
nawzajem.

Emilia Łagun i
Milena
Kaczmarek

Czasami dorosłym wydaje się, że dzieci nie myślą o
ważnych rzeczach.

Nasze problemy

Smutek

Smuteczki

Karolina Kwapich

Kinga Komorek
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Film „My Little Pony The Movie”

Obejrzyj film

Ten piękny i
cudowny film, w
którym
przewijają się
tysiące kolorów,
każdego
zachęca do
obejrzenia.
Przedstawia on
historię małych,
kolorowych
kucyków, które
spotykają się z
postaciami,
które za
wszelką cenę
chcą zgładzić
ich świat.
Trafiają do
magicznego
podwodnego
miejsca, dzięki
któremu udałoby
się uratować ich
dom i
zamieniają się w
syreny.

Lecz w ciągu
tych wydarzeń
sześć
przyjaciółek,
które mają za
zadanie
uratować
Equestrię, kłócą
się i jedną z nich
porywa ich wróg
Tempest
Shadow, którą
manipuluje
Storm King.
Mimo, że
wydaje się to
być film dla
dzieci, jest on
warty obejrzenia
zarówno przez
dzieci jak i przez
dorosłych. Ma
on najnowszą
grafikę i
reżyserowie
tego filmu dodali

blask w oczach
magicznych
istot, a
ekranizacja jest
dłuższą wersją
serialu, który
można obejrzeć
na MiniMini+.
Bardzo lubię
oglądać ten film,
bo przenosi on
dużą dawkę
energii i daje
wiele do
myślenia. Moim
zdaniem watro
zobaczyć tę
produkcję,
ponieważ to
przecudowne
oglądać historię
o przyjaźni.

Milena
Kaczmarek

Na pewno
używanie tych
słów świadczy
dobrze o
naszym
wychowaniu. Te
słowa to również
podstawowe
zasady bon-tonu
(czyli dobrego
zachowania).
Dzięki temu, że
ich używamy,
uchodzimy za
ludzi
grzecznych,
miłych, a przede
wszystkim -
dobrze
wychowanych!
To, że czasem
ich nie użyjemy,
a zamiast tego
powiemy
"dzięki" albo
"sorki" np. do
koleżanki

nie jest jakąś
większą oznaką
naszego złego
zachowania. W
sumie jest to
całkiem
normalne.
Jednak nie
należy
zapominać, że
istnieją słowa
bardziej
poważne oraz 
bardziej dojrzałe
niż "elo" czy
"siema". Mogę
dać radę, która
(mam nadzieję)
przyda się
wszystkim,
którzy to
czytają: jeżeli
chcesz być
uważanym za
osobę bardziej
dojrzałą, dobrze
wychowaną,

lub milszą -
staraj się
stosować słowa
"proszę",
"przepraszam",
"dziękuję" nie
tylko w
towarzystwie
rodziny, osób
starszych,
nauczycieli czy
sąsiadów. Jak
powiesz
niepotoczne
słowo wśród
przyjaciół,
również nic
złego się nie
stanie. Wręcz
przeciwnie! To
nie boli, a na
pewno
uszczęśliwi
niejedną osobę.
 
Anna Spalińska 

Czy słowa "proszę", "przepraszam" i "dziękuję" są
już niemodne? A może warto nadal ich używać?

Proszę, przepraszam, dziękuję

Kulturalnie w Społecznej

Rainbow Dash

Alicja Fijołek

Alicja Starzec
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1. Huawei P9
Lite (2017);
Korzystam z
tego telefonu
od
października
zeszłego roku i
jestem z niego
bardzo
zadowolony.
Wtedy
kosztował ok.
1100 zł, więc
należał do
grupy
subflagowców,
obecnie
kosztuje on ok.
700 zł.
Jeśli chodzi o
pamięć ROM
wypada dosyć
słabo, gdyż ma
jej 16 GB. Na
szczęście ma
on slot na kartę
microSD do
256 GB.
Pamięci RAM
jest 3 GB.
Producent
zastosował w
tym telefonie
ciekawy trik.
Dla niektórych
5 cali to za
mało, ale 5,5
cali to już za
dużo. Więc

mamy
alternatywę:
5,2".
Jako że jest to
mój telefon
osobisty, mogę
przedstawić
jego wady:
- mała ilość
ROMu
- brak klapki na
tyle
i zalety:
- duża ilość
RAMu
- duży
wyświetlacz
Oto parametry:
- 8-rdzeniowy
procesor Kirin
655
- akumulator
Li-Ion 3000
mAh
- waga ok. 147
g
- wyświetlacz
5,2" w
rozdzielczości
1920x1080
- aparat tylny
12 Mpx
- aparat
przedni 8 Mpx
- system
operacyjny
Android 7.0
Nougat

2. Nokia 6; rok
2017 był dla
giganta z
Finlandii
bardzo
owocny.
Bowiem
właśnie w tym
roku, po 3
latach okupacji
Microsoftu
Nokia
powróciła na
rynek i wydała
model 6. Jego
cena waha się
w okolicach
700-1000 zł.
Oto parametry:
- 8-rdzeniowy
procesor
Snapdragon
430
- akumulator
Li-Ion 3000
mAh
- waga ok. 169
g
- wyświetlacz
5,5" w
rozdzielczości
1920x1080
- aparat tylny
16 Mpx
- aparat
przedni 8 Mpx
- system
operacyjny
Android 7.1.1
Nougat

Telefonu nigdy
nie miałem w
dłoni, więc nie
mogę go
opisać na
podstawie
własnych
doświadczeń.
Według strony
mGSM jest to
telefon dla
osób, które
lubią dobrą
jakość w
niskiej cenie.

3. iPhone
SE; Telefon z
funkcjami iP6
w obudowie
iP5 został
wydany w
2016 roku.
Mimo wieku
wciąż jest
dostępny w
wielu polskich
sklepach RTV-
AGD. Jego
cena to ok.
1000 zł. Ma 2
GB RAM i 16-
32 GB ROM.
- procesor
Apple A9
- akumulator
Li-Ion 1642
mAh
- waga 113 g

- wyświetlacz
4" w
rozdzielczości
640x1136
- aparat tylny
12 Mpx
- aparat
przedni 1,2
Mpx
- system
operacyjny
iOS 9.3
Telefon miałem
w dłoni i
najbardziej
utrudniała mi
wielkość
ekranu. Jest
on bardzo
mały. Z
pewnością
użytkownicy
przesiadający
się z innych
urządzeń
dostrzegą
właśnie ten
parametr.
Poza tym nie
mam
większych
zastrzeżeń. 

4. Samsung
Galaxy J3
(2016); telefon
jest bardzo
tani, ok. 500 zł,
czasami nawet

mniej. Ma 1,5
GB RAM i 8
GB ROM.
- 4-rdzeniowy
procesor
Spreadtum
SC9830
- akumulator
Li-Ion 2600
mAh
- waga 138 g
- wyświetlacz
5" w
rozdzielczości
720x1280
- aparat tylny 8
Mpx
- aparat
przedni 5 Mpx
- system
operacyjny
Android 5.1.1
Lollipop
Ten telefon
również mogę
ocenić na
podstawie
własnych
doświadczeń.
Największą
wadą telefonu
jest mała ilość
RAMu, która
czasami może
być naprawdę
zauważalna.
Trudny wybór?

Ryszard Sieja
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Smartfony towarzyszą nam już od 26 lat. Oto lista niektórych smartfonów. Zacznijmy od podziału
smartfonów na 4 podstawowe grupy: 1. budżetowce (>500 zł) 2. średniaki (500-1000 zł) 3. subflagowce
(1000-2000 zł) 4. flagowce (2000< zł)

Telefony – co wybrać dla siebie?
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