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W tym artykule piszemy dla was o... słodyczach!

Słodki świat

Rodzaje słodyczy
są przeróżne i w
dzisiejszym
artykule
przedstawimy
wam najbardziej
znane na świecie
łakocie. Ale to
później, najpierw
pomyślmy,
dlaczego wiele
ludzi kocha i ciągle
je słodycze. My
wprost uwielbiamy
cukry. Niektórzy z
nas dostają i jedzą
śniadania
składające się ze
słodyczy np.
rogaliki, babeczki,
bułki z Nutellą,
batoniki itd. Nie
tylko jedzenie

zawiera cukier.
Napoje też
posiadają cukier!
Coca Cola, Fanta,
Sprite, soki, woda
smakowa, Pepsi,
szampany (dla
dzieci), herbata.
Jedną z
najbardziej
uwielbianą
słodyczą jest
CZEKOLADA! Na
świecie jest tyle jej
rodzajów, że dwie
gazetki nie byłyby
w stanie zmieścić
tego wszystkiego.
Wymienimy tylko
kilka najbardziej
znanych rodzajów:
oreo, z sokiem
malinowym

bądź innym
soczkiem, z
herbatnikami, ze
strzelającymi
cukierkami, biała
czekolada, gorzka
albo deserowa
czekolada, kakao
(do picia), z
drażetkami, lody
czekoladowe,
plasterki miętowo-
czekoladowe,
orzechowa,
karmelowa,
bąbelkowa, daim,
z owocami,
czekolada z
płynną czekoladą
w środku. Dobrze,
wydaje nam się,
że tyle wystarczy.
Prawie wszystko

co jemy posiada
cukier. Teraz
nadeszła wielka
chwila, kiedy
wymienimy
rodzaje słodyczy,
więc tak: gumy do
żucia, pianki,
czekolada, owoce,
tiramisu, panna
cotta, nutella, żelki,
naleśniki, ciasta,
dżem, pancakes,
jogurty, fasolki
dobre i niedobre,
M&M'S, tik tak,
cukierki pudrowe,
batoniki, lizaki,
płatki z mlekiem,
drażetki i małe
cukierki, galaretka,
pralinki, chałwa,
wafelki, lody, 

biszkopty, torty i
inne. Są też inne
nietypowe
potrawy, które są
przyprawione
cukrem albo
innym słodzikiem
bądź po prostu
podane na słodko.
Na koniec mamy
radę. Nie jedzcie
słodyczy, bo są
niezdrowe!!!

Milena
Kaczmarek,
Monika Żołud

Słodkości
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Już niedługo wakacje!

Najlepsze miejsca 
na wakacje

W końcu jest
ciepło, nie
musimy ubierać
kurtek
(ewentualnie
bluzy), nawet
rano jest ciepło.
Można
pomyśleć, że
przenieśliśmy
się w czasie.
Ale teraz jest
najgorszy okres

nauki. Jest już
ciepło, na każdej
przerwie
wychodzimy na
dwór, nikt już nie
chce się uczyć.
A przed nami
jeszcze Dzień
Dziecka! Tak
więc nauka
poszła „do
kosza”. Jednak
warto wysilić

się do końca
maja, a potem
możemy bawić
się na dworze,
na lekcjach
wychodzić na
dwór. Dzień
Dziecka
spędzimy poza
szkołą i
będziemy się
świetnie bawić!
Amelia Ekiert

Warto
przemyśleć, w
jakie miejsca
udamy się z
rodziną lub z
przyjaciółmi. W
dzisiejszym
artykule
przedstawię
najlepsze i
zarazem
najpiękniejsze
miejsca na
wakacje w
Polsce i nie
tylko.
1. Zatoka
Wraku
(Navagio
Beach) znajduje
się na greckiej
wyspie
Zakynthos. Jest
to piękna plaża
leżąca w
zatoczce,
okrążają ją trzy
skały, liczące po
kilkanaście
metrów. Woda
w Zatoce ma
niesamowity
turkusowy kolor,
który
zawdzięczamy
wapiennemu

dnu. Plaża ta
jest uznawana
za jedną z
najpiękniejszych
plaż na świecie! 
2. Mazury to
polska kraina
geograficzna z
malowniczym
widokiem na
wielkie jeziora.
Znajduje się w
województwie
warmińsko-
mazurskim na
północy Polski.
Mazury są
dobrą rozrywką
nie tylko dla
zapalonych
wędkarzy,
którzy
przyjeżdżają tu
pobić rekord
wielkości swojej
zdobyczy. W
tym regionie
znajduje się
bardzo dużo
kafejek i
restauracji
(szczególnie
przy brzegu
jezior).
Osobiście
polecam

miejscowość
Ryn, w której
usytuowano
zamek i hotel
Ryn.
3. Dubaj to
miasto w
Zjednoczonych
Emiratach
Arabskich
(UAE). Znajduje
się w nim
najwyższy
budynek świata
Burdż al-Arab.
W tym budynku
usytuowany jest
najdroższy i
najbardziej
luksusowy hotel.
Piękne widoki
Dubaju zapierają
dech w
piersiach.
Polecam jeździć
w miejsca, w
których jest
wiele atrakcji
oraz miejsc do
zwiedzania.
Miłych
wyjazdów i
szerokiej drogi!

Anna Spalińska

Zatoka Wraku

Mazury

Dubaj

Tak niedawno było rozpoczęcie roku szkolnego, a
już niedługo jego zakończenie.

Niedługo wakacje!

PixaBay

PixaBay

PixaBay
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Recenzja gry 
„My Talking Angela”

1. Zakup
planer/dziennik!
Gdy nauczyciel
mówi np. „Na
jutro zróbcie
zadania ze str.
186.”, zanotuj to
w swoim
dzienniku/planerze,
a o tym nie
zapomnisz.
Tylko pamiętaj o
codziennym
zaglądaniu do
niego. Inaczej i
tak o tym
zapomnisz.Tak
samo możesz
zrobić z
kartkówkami lub
sprawdzianami.

2. Pisz to na
ręce. Może to
dziwny sposób,
ale pomaga. Ja
tak zrobiłam i
nie
zapomniałam o
niczym!

3. Zaopatrz się
w kolorowe
karteczki
samoprzylepne.
Gdy np. masz
zrobić całą
stronę ćwiczeń
z matematyki,
obok kartki
przyklej
karteczkę.
Najlepiej taką
jaskrawą, która
zwróci naszą
uwagę.

4. Problem z
zabieraniem
kluczy z
domu? W
niektórych
plecakach na
kółkach lub bez
są przyszyte
„trzymaki” na
klucze.
Przyczep je tam
po zamknięciu
szafki, a o nich
nie zapomnisz!

5. Gdy masz
coś zadane,
pisz to na małej
kartce. Po
przybyciu do
domu przyczep
ją na tablicę
korkową lub
połóż w
widocznym
miejscu, a
wszystkie
zadania
domowe będę
odrobione!

6. Zadzwoń do
kogoś! Spytaj,
czy było coś
zadane i już po
problemie!

Paula Pyda

„My Talking
Angela” to gra,
w której trzeba
opiekować się
kotem. W tej
grze możemy
kupować
naszemu
podopiecznemu
nowe ubrania,
zmieniać kolor
oczu lub sierść,
możemy karmić
naszego kota,
myć, nawet
robić mu
makijaż!
Kiedy Angela
jest zmęczona,
wchodzimy w
ikonkę sypialni
w dole ekranu,
po czym

gasimy światło i
nasz kot
zasypia. W tej
grze za kupione
rzeczy są
doliczane
punkty w formie
żółtych
gwiazdek, dzięki
czemu szybciej
przechodzimy
poziom, na
którym
jesteśmy. Po
paru poziomach
Angela rośnie.
Przez około 10
pierwszych dni
Angela jest
mała, potem jest
w średnim
wieku, a na
końcu

jest nastolatką.
Istnieje również
funkcja, w której
Angela powtarza
to, co do niej
powiedzieliśmy,
tylko ona mówi
to bardzo
piskliwym
głosem. 
Według mnie ta
gra jest ciekawa
i jest przy niej
sporo zabawy.
Polecam
wszystkim
miłośnikom
zwierząt,
szczególnie
kotów. 

Amelia Ekiert

Punkowa Angela

Pomocne karteczki

Zapamiętywanie. Masz z tym problem? Ten artykuł
jest dla Ciebie!

Jak o czymś nie zapomnieć?

Flickr

MK
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1. My3 -
prowadzą Julka,
Natka i Gefi.
Artystki są
ulubieńcami
dzieci i
młodzieży. Na
kanał wstawiają
diy, mają gości
w swoim studiu i
robią z nimi
wywiady. Jeśli
się patrzy na
całą estetykę
kanału to widać,
że jest
kolorowy.
Można
przewidzieć, że
filmiki są
wypełnione
energią i
radością.
Dziewczyny
mają również
swój program w
telewizji na
Polsacie i
posiadają
własną płytę.

2. Just clay it! -
kanał prowadzi
pewna kobieta.
Nie pokazuje
swojej twarzy na
filmikach,
ponieważ
nagrywa filmiki

diy. Pokazuje
jak coś zrobić,
najczęściej
slime, squishy
itp.

3. Agnieszka
Grzelak Vlog -
prowadzi kanał
z vlogami, jak
sama nazwa
wskazuje. Są
one z różnych
zakątków
świata.
Pokazuje haule
z różnych
wyjazdów. Robi
serię np.:
"JAPANA
zjadam", "Japą
Zjadam" itp.
"JAPANA
zjadam" polega
na tym, że Aga
próbuje zrobić i
zjeść jedzenie
zagraniczne z
proszku. W serii
"Japą Zjadam"
chodzi o to, że
Youtuberka
zapraszała
gościa do
swojego studia i
jedzą jak
najszybciej
wybraną
potrawę.

Ten, kto wolniej
zje, zostawał
pobrudzony bitą
śmietaną.

4. Mela Modela
- Amelia
Zalewska, ma
ona 12 lat.
Posiada ona ok.
260 tys.
subskrypcji. Na
jej kanale
można
zauważyć, że
bardzo lubi
nagrywać vlogi.
Wstawia
również inne
filmy takie jak:
haul, test
różnych rzeczy,
diy- jak zrobić
slime, challenge,
swoją rutynę,
pokazuje jak
zrobić daną
słodycz, room
tour itp.
Prowadzi ona
drugie konto ze
swoją siostrą -
Planeta Stylu o
nazwie Siostry
Zalewskie.

5. Beksy - Ola
Nowak ze swoją
koleżanką,
Nadią Długosz,
prowadzą
bardzo
popularny kanał
z filmikami
przedstawiającymi
typowe scenki z
życia

codziennego.
Jednymi z
popularniejszych
filmików na ich
koncie są:
"Szpilki vs
Płaskie",
"Gwiazdy vs
Celebrytki
(goście
Margaret)"

itp. Wstawiły na
profil ok. 100
filmów oraz
posiadają 1 430
000
subskrypcji. 

Julia Kipiel 

W tym artykule możesz się dowiedzieć, jakie kanały na YT najczęściej oglądają dziewczyny w wieku od ok.
11 do ok. 14 lat.

Co najczęściej oglądają uczennice?

Mela Modela

Agnieszka Grzelak

Mela Modela

Agnieszka Grzelak Vlog
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