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Tak tylko od razu
powiem, że nigdy
takich zdań nie
słyszałem w moim
domu, więc bazuję
na Internecie.
Dobra, kilka razy
słyszałem nr 2. i
raz nr 3.

1. "Synek,
zapauzuj grę,
obiad stygnie!" -
Samo w sobie nie
jest denerwujące,
lecz może być
takie, gdy gramy
online. Mama lub
tata (najczęściej
mama) po prostu
nie zrozumie... jest
to chyba

najpopularniejszy
przypadek z tym
graniem online i
zapauzowaniem
gry... i jeden z
najbardziej
denerwujących
przypadków.

2. "Masz
szlaban/karę!" -
No samo w sobie
słowo szlaban lub
też kara jest
rzeczą, której po
prostu nie znosimy
słyszeć. To takie
oczywiste, że
oznacza kłopoty.
No chyba, że
szlaban na drodze.

3. (Powiedzmy, że
rodzic woła
swojego synka
Janka.) "Janeeek!
(niskim głosem)" -
Najczęściej
oznacza kłopoty,
czasem jednak
może oznaczać
niespodziankę...
ale wróćmy do
tego, że oznacza
najczęściej
kłopoty, np. zła
ocena ze szkoły.
Może skutkować
przypadkiem nr 2.

4. "Idziemy na
zakupy. Ty też
idziesz." - To jest
najczęściej

nielubiany
przykład przez
chłopców, gdyż
najczęściej dzieje
się to podczas
grania lub nam się
po prostu NIE
CHCE. Sam za
bardzo nie lubię
chodzić na
zakupy, no chyba,
że mają być one
krótkie i dostanę
coś dobrego,
smacznego.

5. "Nie pyskuj." -
No chyba sam nie
muszę pisać, ale
opiszę, TO MOJE
ZADANIE. Cóż,
nie znam się

za bardzo na tym,
ale raczej rodzice
mówią to, gdy po
prostu
przekraczamy ich
granice i my ich
denerwujemy.
Mówią coś, by
zakończyć kłótnie,
ale jeżeli dalej się
sprzeczamy,
prawdopodobnie
dodadzą do
rozmowy właśnie
to.

Szymon
Tuchorski 

Dużo zdań, które słyszymy od rodziców, nas denerwuje. Dzisiaj opowiem o kilku tych przykładach.

Słowa, których nie lubimy słyszeć od rodziców 

W tym
numerze:

Nasze obowiązki
domowe (str. 2.)

Niezwykły film
(str. 2.)

Bratysława –
odkryj to
niezwykłe miasto!
(str. 3.)

Rola wentylatora
(str. 4.)Nikt nie lubi, gdy rodzice mają pretensje. Szymin Tuchorski
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Czy dzieci lubią pomagać swoim rodzicom w
domu?

Domowe obowiązki

„Wonder” - czyli „Cudowny chłopak”

Polecam film

Czasem nasi
rodzice proszą
nas, abyśmy
pomogli  im w
ich obowiązkach
domowych np:
posprzątać po
obiedzie,
pozmywać
naczynia,
wyrzucić
śmieci, umyć
zwierzątko (jeśli
ktoś ma),
odrobić lekcje
SAMEMU.
Tak więc nasi
rodzice mają
wiele
obowiązków,
więc czasami
warto im pomóc.
Czasami
myślimy, że po
prostu rano
wstają, zawożą
nas do szkoły, a
potem wracają
do domu i leżą
na kanapie.
Jednak wygląda
to zupełnie
inaczej. Od rana

do wieczora
muszą
pracować,
zarabiają
pieniądze
(często na
zabawki dla
nas). Potem są
wykończeni i po
pracy nie mają
ochoty nic robić.
Warto wtedy
wyjść razem na
spacer lub
zagrać w gry
planszowe. A
naszym
rodzicom
przyda się choć
odrobina wolnej
chwili.
Za to my też
mamy swoje
obowiązki,
których nie chce
nam się
wykonywać.
Chcielibyśmy
tylko się bawić i
grać na telefonie
do wieczora, a
potem dostawać
same szóstki

bez uczenia się.
Z naszej
perspektywy
wygląda to
zupełnie inaczej,
bo my nie
musimy
wykonywać
najgorszej
pracy. My sami
nie będziemy o
wszystkim
pamiętać.
Często rodzice
muszą
przypominać
nam, żeby
spakować
plecaki lub się
pouczyć.
Dlatego jak już
mówiłam, trzeba
szanować pracę
rodziców i im w
niej pomagać

Amelia Ekiert

Niedawno byłem
z klasą na filmie
"Cudowny
chłopak" z
okazji projektu
"Kino na temat".
Film opowiada o
chłopcu, który w
wyniku pewnych
zaburzeń
genetycznych
ma
zdeformowaną
twarz i przez to
ma problemy ze
znalezieniem
sobie przyjaciół i
jest ciągle
dyskryminowany
oraz obrażany.
Lecz w końcu
udaje mu się
pokonać
przeciwności
losu.
Fantastycznym
pomysłem
reżysera było
opowiedzenie tej
historii nie tylko
z perspektywy
tego bohatera,

ale też z
perspektywy
otaczających go
postaci. W ich
rodzinie najmniej
zwraca się
uwagę na Vię
(siostrę
głównego
bohatera),  którą
nikt się nie
przejmuje, bo
każdy martwi
się o Auggi'ego,
czyli tytułowego
cudownego
chłopca, którego
gra Jacob
Trembley. Jest
on bardzo
utalentowany
pod względem
aktorstwa.
Zagrał w takich
filmach jak
„Pokój”, „Zanim
się obudzę” czy
„Osaczona”. A
jego pierwszym
filmem, w
którym
występował,

są „Smerfy 2”,
odniósł dzięki
niemu ogromny
sukces i sławę.
Był to 2013 rok.
Moim zdaniem
ten film był 
udany, aktorzy
świetnie
odgrywali swoje
role i idealnie
została
rozplanowana
akcja, jednym
słowem film był
świetny a
potwierdza to 5
nominacji.
Serdecznie go
wszystkim
polecam,
zwłaszcza dla
tym, którzy lubią
happyend'y
(dobre
zakończenia).
 
Szymon
Majerczak

Kto lubi prasować?

"Cudowny chłopak"

AE

JZ
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Stolica Słowacji to genialny pomysł zarówno na weekendowy wypad, jak i na jednodniówkę, szczególnie
przy okazji przejazdu do niedaleko położonego Wiednia.

Bratysława - miasto w cieniu Wiednia? 

Niestety, wielu
turystów pomija
Bratysławę
myśląc, że nic
ciekawego tam
nie zastaną. Nic
bardziej
mylnego.
Według mnie
Bratysława jest
nawet bardziej
nastrojowa, niż
oblegana
austriacka
stolica.
Zapraszam na
podróż!
Pierwsze, co
zobaczymy
wjeżdżając do
tytułowego
miasta, oprócz
zamku
bratysławskiego
na wzgórzu, to
mieszanka
stylów
architektury.
Przy arteriach
możemy
spotkać
najpierw
kamieniczkę,
następnie
romański
kościół, a zaraz
obok niego
wyrastający
"mrakodrap",
czyli drapacz
chmur po
słowacku.
Władze
Bratysławy
snują ambitne
plany, by w
mieście
postawić wiele

wieżowców i z
tego
stosunkowo
niewielkiego
miasta
(zaledwie 430
tysięcy
mieszkańców)
stworzyć duże
centrum
biznesowe.
Jednak na
nowoczesnych
konstrukcjach
nie będę się
dzisiaj skupiać.
Przejdźmy na
"Stare Mesto".
Ta część
Bratysławy z
pewnością jest
najciekawsza.
Słowackie
miasta mają to
do siebie, że
panuje tam
niespotykany
nigdzie indziej
klimat: ludzie
spacerują,
uliczni grajkowie
grają utwory na
akordeonie, a z
pobliskich knajp
czuć zapach
tradycyjnej
potrawy -
Bryndzove
Halusky.
Koniecznie
trzeba zgubić
się gdzieś
pomiędzy
kamienicami i
cały dzień
podziwiać urok
Bratysławy. Być
może

w końcu trafimy
do katedry św.
Marcina, która
jest słynnym
obiektem w
mieście. Po
przyjemnym
spacerze
musimy znaleźć
dobre miejsce,
by napić się albo
dobrze zjeść.
Kuchnie
naszych
południowych
sąsiadów są
tłuste, ale
bardzo
smaczne. Aż
żal nie
spróbować
wszelkiego
rodzaju
Haluszek albo
zup, jak
Fazulovca czy
Kapustnica.
Symbol
Bratysławy -
Bratislavsky
Hrad - także jest
warty
odwiedzenia.
Czeka nas
całkiem
przyjemne
podejście na
szczyt wzgórza,
na którym
położona jest ta
perełka.
Śnieżnobiała
konstrukcja
wygląda
naprawdę
dostojnie i
zachęca do  
(cd. na str. 4.)

Bratysława

Bratysława

Bratysława

MK

MK

MK
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Z czego składa się komputer?

Rola wentylatora
(cd. ze str. 3.)
zwiedzania od
środka. Jeżeli
jednak nie
chcemy tego
robić, warto
chociaż przejść
na drugą stronę
zamku, gdzie
położone są
ogrody.
Wprawdzie nie
są tak wielkie
jak we
wiedeńskim
pałacu
Schoenbrunn,
ale to nie
znaczy, że
można je
pominąć. Tam
też można na
chwilę usiąść i
zrelaksować
się. Miłośnicy
ruin mogą też
obejrzeć małe
wykopaliska.
Jeśli zostajemy
na Słowacji
dłużej niż przez
jeden dzień,
dobrze jest
wybrać się do
Medickiej
Zahrady, czyli
zagłębionego w
miejskiej dżungli
parku. W tym
miejscu
położymy się na
trawie pośród
drzew

albo usiądziemy
na ławce przy
fontannie, łapiąc
promienie
słońca. Będąc
tam po południu,
możemy
podejrzeć
bratysławian
uprawiających
jogę przy
śpiewie ptaków.
Nic więcej w
tym miejscu nie
znajdziemy, ale
chwila
odpoczynku dla
ciekawych
świata turystów
jest wskazana.
Zamek Devin
również jest
obiektem
wartym
zobaczenia.
Pierwsze
wzmianki na
temat tej
konstrukcji
pochodzą z
1254 roku. Nie
wygląda ona już
jak prawdziwa
warownia, ale
położenie
zamku na skale
sprawia
niesamowite
wrażenie.
Niestety, tego
miejsca nie
udało mi się
odwiedzić, ale to
właśnie z
powodu braku
świadomości

o tym, jak
piękna jest
Bratysława. Ten
punkt absolutnie
figuruje na
samej górze
mojej listy na
następną
wyprawę do
słowackiej
stolicy.
Tym razem
przejeżdżając
przez most na
Dunaju,
zdecydowanie
musicie
zatrzymać się tu
chociaż na parę
godzin i odkryć
uroki miasta.
Nawet po to, by
zobaczyć
kontrast między
gwarną i ciepłą
Bratysławą a
dostojnym i
wypolerowanym
Wiedniem.
Wiadomo -
każdy ma swój
gust, jednak to
właśnie z tego
pierwszego
miasta
będziecie mieli
więcej
wspomnień. Po
prostu nie ma to
jak wypoczynek
u naszych
sąsiadów.

Miłosz
Kaczmarek

Wentylator jest
bardzo
potrzebną
częścią
komputera -
mianowicie
chłodzi kartę
graficzną, która
bardzo szybko
się nagrzewa.
Powinien go
mieć każdy
użytkownik
komputera.
Można znaleźć
wiele w
sklepach - od
tanich do
drogich.
Wentylator nie
musi być drogi,
aby być dobry.
Nawet te z
jakieś

znanej firmy nie
są wybitne.
Najważniejsze
jest to, aby jego
śmigiełko się
szybko kręciło,
lecz nie za
szybko, bo
może to
uszkodzić inne
części. Ja mam
wentylator firmy
producenta
SILENTIUM PC.
Bardzo dobrze
się sprawuje.
Nie jest za
głośny, lecz
niestety nie ma
podświetlenia.
Ma dwuletnią
gwarancję
(niestety moja
już się

skończyła). Na
szczęście nie
jest duży, bo ma
wymiary 120 na
120 na 25
milimetrów.
Polecam go
każdemu
posiadaczowi
szybko
nagrzewającego
się komputera!
Uważam, że
wentylatory to
bardzo
potrzebne
części
komputera!

Mikołaj Szajna
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