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Dziś opowiem wam o moich wakacjach, czyli o tym, gdzie warto pojechać w przyszłym roku. Moje
wakacje były bardzo chaotyczne, energiczne i ciekawe. Prawda jest taka, że nie miałam większych
planów, więc jeździliśmy z rodziną gdzie dusza zapragnie.

Gdzie byłam i gdzie warto pojechać?
Na początku
byłam na obozie
Taekwon-do (to
taka sztuka walki).
Obóz odbywał się
nad morzem w
miejscowości
Łazy, jest ona
mała, czysta,
energiczna, ma
bardzo blisko
morze i trudno się
tam zgubić.  Mniej
więcej jedną
godzinę drogi od
miejscowości jest
Koszalin, więc z
transportem do
większego miasta
nie ma problemu.
Łazy są śliczne i
uważam, że warto 
tam pojechać.

Drugie miejsce, w
którym byłam, to
Suwałki i ich
okolice.
Mieszkałam kilka
wiosek od Suwałk,
ale nie
przeszkodziło to w
spędzeniu
świetnego czasu.
Jest tam tak
pięknie i zielono,
że aż chce się iść
na rower, długi
spacer albo
chociaż wskoczyć
do jeziora i
popływać.
Uważam, że to
świetne miejsce
na wakacje.
Pewnego dnia
naszego

pobytu moi rodzice
postanowili wyjść
ze mną i moją
siostrą na rower i
pomimo tego, że
trasa miała
długość 60km i
biegła wokół
Wigier, widoki i
lekki wietrzyk we
włosach sprawiał,
że aż chciało się
jechać dalej. Teraz
kolejne miejsce.
Jeśli nie marzą się
wam tak dalekie
okolice, to mam
dla was inną
propozycję. Góry.
W góry można
wyjechać na jeden
dzień lub ich kilka.
Bardzo miłym

jednodniowym
wyjazdem w góry
jest wejście na
Sokolik w górach
Sokolich. Dobrym
pomysłem jest
również wejście na
Śnieżkę, ale
można też wyjść
na kilka dni w
góry, wędrować, a
później nocować w
schroniskach.
Taka alternatywa
wymaga
porządnego
wyposażenia,
takiego jak: kurtka,
buty górskie, dużo
suchego jedzenia,
ubrania na kilka
dni, śpiwór itp.
Tego właśnie

między innymi
wymagało
przejście całych
Karkonoszy i Gór
Izerskich, udało
się je nam przejść
w cztery dni. Jest
jeszcze bardzo
dużo miejsc w
Polsce, w których
można miło
spędzić wakacje,
a to były tylko
moje propozycje.
Więc jeśli nie
macie pomysłu na
następne wakacje
albo po prostu na
weekend, to
możecie się
zainspirować.

Anna Pelak
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Pomeraniany to takie małe psy wielkości królika.

Wszystko o
pomeranianach

Występują w
różnych
kolorach, takie
jak biel, karmel i
czerń. Piszę o
tym psie, bo go
mam i jest
bardzo słodki,
ale czy każdy
może sobie na
niego pozwolić? 
Po pierwsze taki
pies kosztuje od
około 6000 do
20000 zł, jeśli
chcecie takiego
z bardzo dobrej
hodowli. Waży
maksymalnie
3,5 kg i ma
20cm, kiedy jest
dorosły.
Powinien jeść
mało, ale nie

je tylko suchej
karmy, je też
marchewki,
arbuza, mięso
mielone i wiele
więcej. Jest
bardzo aktywny
i kocha
towarzystwo
ludzi i psów,
więc jeśli masz
już jednego psa,
to może dwa
będą się bawić
razem. Jeśli
masz
niespokojnego
psa, to nie wiem
co będzie się
dziać, bo
starszy może
dokuczać
nowemu, więc
lepiej

kup od razu
dwa, jeżeli
możesz. Moim
zdaniem
pomeraniany są
niesamowitą
rasą psów, ale
trzeba mieć na
nie cały czas
oko, bo mogą
robić rzeczy,
które nawet nie
przyjdą ci do
głowy. Tej rasy
pies jest też
memem, np. tak
jak Gabe the
dog,

J.L.

Czasami może
nam się
wydawać, że są
nadopiekuńczy.
Jednak nie
każdemu się to
podoba.
Rodzice
kontrolują nas,
dają nam kary
na wychodzenie
z domu bądź na
sprzęty
elektryczne.
Robią to,
żebyśmy
zrozumieli nasz
błąd, chodź nie
zawsze wiemy,
jaki błąd
popełniliśmy.
Gdy dostajemy
szlaban,
jesteśmy źli,
czasami
odczuwamy
smutek i
rozczarowanie.
Jednak niekiedy
mama i tata nie
mają w ogóle
powodu,

by wpaść w
złość albo
zostali
wprowadzeni
przez kogoś w
błąd i za szybko
wyciągają
wnioski. Wtedy
jesteśmy nimi
zawiedzeni, że
uwierzyli komuś
innemu, a nie
swojemu
własnemu
dziecku, bo
pewnie myślą,
że kłamiemy i
że chcemy
uniknąć kary za
nasz czyn.
Jakie są
konsekwencje
nadopiekuńczości
naszych
opiekunów?
Małe dzieci,
które posiadają
nadopiekuńczych
rodziców często
myślą, że świat
poza domem

jest
nieprzyjazny i
niebezpieczny.
Starsze dzieci,
które posiadają
nadopiekuńczych
rodziców, są
odizolowane od
innych, bo
zazwyczaj to
ojciec i matka
wybierają mu
„najlepszych
przyjaciół”. Są
jednak też
pozytywne
strony. Na
przykład dzieci
są mniej
narażone na
wszelkie
niebezpieczeństwa,
takie jak
nienawiść w
Internecie, czy
nieznajomi
piszący do nich
przez Internet.

Kinga
Stachowska

Uroczy piesek :)

Nasi rodzice opiekują się nami, wychowują i
utrzymują nas.

Nadopiekuńczość, 
czy jest zła?

Troska

JL

Pixabay
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Niestety wakacje się już skończyły, każdy o tym
wie.

Kolorowy trend

Niektórzy ludzie
przychodzą
wraz ze swoimi
parawanami na
plażę już o 6
nad ranem i
zagradzając
nimi „pół plaży”,
bo zajmują
sobie miejsce
do wypoczynku!
Jeśli mamy
pecha i
natrafimy na
grupkę takich
ludzi, musimy
się liczyć z
faktem, że aby
dojść do morza,
trzeba przejść
się spory
kawałek,
ponieważ nie
sposób
przedrzeć się
przez całe pole
parawanów.
Najwięcej na
plażach jest
rodzin z małymi

dziećmi, które
lubią się bawić
przy brzegu
morza. Jeśli
jednak nie
przyjdą oni
dosyć
wcześnie, to
aby widzieć
swoje pociechy,
będą musieli
stać. A
dlaczego?
Ponieważ
jakąkolwiek
widoczność
zasłaniają
PARAWANY.
Nawet jeśli
chcemy przejść
się na spacer
wzdłuż brzegu
morza, nie
mamy takiej
możliwości. No
chyba, że
chcemy się
przedzierać
przez parawany.
Oprócz

denerwowania
nas, pola
parawanów
niosą ze sobą
też inne skutki.
Jeśli ktoś
zacząłby się
topić, ratownik
mógłby nie
zdążyć na czas,
ponieważ
musiałby się
przedrzeć przez
wszystkie
parawany.
Pomimo, że w
wielu miastach
próbują walczyć
z tym
problemem, to
mimo wszystko
nie ma mocnych
na
„parawanowiczów”.

Wiktoria Janiel i
Julia Kipiel

Ten, kto lubi jeździć nad polskie morze, ten na
pewno nie raz spotkał się z tym widokiem…

Poważny problem 
nad Bałtykiem

Jednak każdy
zna pewien
bardzo
popularny (i
moim zdaniem
bardzo ciekawy)
trend. A
mianowicie
chodzi o
kolorowe
materace w
kształcie
zwierząt lub
jedzenia.
Najpopularniejsze
spotykane
wzory to:
flamingi,
łabędzie,
jednorożce,
pizza, precel,
ananas i wiele
innych. Jest to
idealna opcja na
plażę, aby
zamienić

te nudne, szare i
zwyczajne koła
do pływania lub
materace na
coś uroczego,
szalonego i
oryginalnego.
Jest to
jednocześnie
niedroga opcja,
ponieważ takie
akcesoria
kosztują od 15
do 30 złotych.
Każda osoba z
takim
materacem od
razu wyróżni się
z tłumu. Ten
trend zagościł u
nas niedawno i
mam nadzieję,
że jeszcze
długo będzie się
utrzymywał.
Ludzie poszli

nawet o krok
dalej i wymyślili
kółka do
pływania pod
napoje! Według
mnie to kolejny
uroczy gadżet,
który  wygląda
oryginalnie i nie
zagraża
środowisku.
Moim zdaniem
różne tego typu
wynalazki mają
nieograniczoną
ilość plusów.
Polecam
każdemu
zaopatrzyć się
w taki materac
w przyszłe
wakacje.

Emilia Łagun

Szczęście na jednorożcu

Polskie wybrzeże i wielka kaczka!

WJ

JB
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Jednym z
prekursorów jest
jednak
Facebook, który
właściwie do
dzisiaj cieszy
się całkiem
wysoką
popularnością.
Ale czy przez
nowe sieci portal
Zuckerberga
nadal będzie tak
znany jak dziś?
Dzięki
Facebookowi
miliony (jak nie
miliardy) ludzi
na Ziemi
zaczęło
komunikować
się między sobą
w łatwy sposób,
niezależnie ile
kilometrów ich
dzieli. Zyskali
też możliwość
dzielenia się
swoimi
emocjami i
zdjęciami, które
mogą być
oglądane przez
ich znajomych.
Komunikator ten
ułatwił
sprawdzanie
informacji z
prasy dzięki

funkcji
like'owania
fanpage'ów
gazet i portali z
newsami.
Można
powiedzieć
wręcz, że
Facebook
zrewolucjonizował
Internet.
Z czasem
zaczęły
pojawiać się
takie strony jak
Instagram,
Snapchat czy
Musically -
każdy z tych
portali daje inne
możliwości.
Programy te
szybko zyskały
na popularności.
Oczywiście, po
części kosztem
Facebooka,
który zaczął
stawać się
niemodny.
Dzięki
Instagramowi
możemy
publikować
zdjęcia w
lepszej jakości,
na Snapchacie
podzielimy się z
innymi tym, co

robimy w danym
momencie, a na
Musically
pochwalimy się
umiejętnością
tańca. Facebook
starał się dodać
część z tych
opcji, ale nie
spowodowało to
odwrotu.
Niebieski portal
ma za to jedną,
dużą przewagę -
tak dobrze
działającej
usługi
komunikacji nie
zbudował żaden
serwis. We
współpracy z
Messengerem,
mamy
możliwość
zarówno pisać
jak i dzwonić, a
także wysyłać
zdjęcia i filmy.
Da się także
utworzyć czat
grupowy, dzięki
któremu można
prowadzić
dyskusje w
większym
gronie ludzi. 

W Internecie pojawiają się coraz to nowsze portale społecznościowe - każdy jest bardziej innowacyjny od
drugiego i daje coś, czego inny nam nie zaoferuje.

Czy Facebook już się kończy? 
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Pojawiły się też
takie drobiazgi,
jak zmiana
koloru czatu czy
wybór szybkiej
emotikonki. Pod
tym względem
Facebook
znacznie
wystaje ponad
poziom
konkurencji.
Czy warto więc
nadal korzystać
z Facebooka?
To decyzja
bardzo
uzależniona od
użytkownika.
Jeśli chce mieć
szybki dostęp
do newsów z
różnych stron w
jednym miejscu

oraz móc
napisać do
swojego
znajomego, to
na pewno taka
osoba przy tym
serwisie
pozostanie. W
przypadku,
kiedy liczą się
artystyczne
zdjęcia w
wysokiej
rozdzielczości,
lepszym
wyborem będzie
Instagram. A
jeżeli komuś
zależy na byciu
modnym, to
będzie tworzyć
konta na
każdym nowym
portalu,

a ze starego i
tak przestanie
korzystać.
Dlatego
wymieranie
Facebooka to
pojęcie
względne.
Użytkownicy
wybiorą swoją
ulubioną stronę,
która daje to,
czego każdy
indywidualnie
oczekuje. Portal
Zuckerberga na
pewno nadal
będzie miał
grono wielbicieli.

Miłosz
Kaczmarek

Która aplikacja wygrywa? AP
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