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Każdemu z nas choć raz zdarzyło się spóźnić na lekcje. W tym artykule poznacie skuteczne porady jak
zawsze być na czas.

Spryt o poranku

1. Przestawianie
zegara. 
To bardzo
popularny sposób.
Polega to na tym,
że przestawiasz
sobie zegar
dziesięć minut w
przód. Wtedy gdy
się obudzisz,
szybciej zbierzesz
się do wyjścia,
gdyż będziesz
myślał, że zaraz
się spóźnisz, ale
jednak nie, bo
zegar jest
przestawiony.
Musisz tylko

zapomnieć, że
wcześniej
przestawiłeś swój
zegar.

2. Wcześniejsze
przygotowanie. Jest
to bardzo prosta
sprawa.
Wystarczy, że
wieczorem
zamiast po raz
setny oglądać ten
sam filmik na
YouTubie,
przygotujesz sobie
ubrania i śniadanie
na następny dzień.
Warto również

spakować sobie
książki oraz
materiały do
plecaka, aby rano
nie tracić cennego
czasu na szukanie
ich w całym domu.

3. Znienawidzona
piosenka. Wystarczy,
że jako budzik
ustawisz sobie
znienawidzoną
przez siebie
piosenkę, którą od
razu będziesz
chciał wyłączyć.
Nas to zawsze
stawia na nogi.

Polecamy
piosenkę "Idziemy
do Zoo".

4. Pomoc z
zewnątrz. 
Rano ciężko jest
się nam rozbudzić,
dlatego najlepszą
pomocą jest
mama, tata, brat,
siostra lub
zwierzak.
Najbardziej
skuteczną metodą
jest metoda "na
zwierzaka".
Zwierzątko gryzie
cię po stopach

- rozbudzasz się.
Jeżeli nie
posiadasz
swojego pupila w
domu, to niech
członkowie twojej
rodziny np.
poodsłaniają ci
rolety, zabiorą
kołdrę lub zrobią
„gili gili”.
Mamy nadzieję, że
nasze porady
Wam pomogą
Drodzy
Czytelnicy!

Kinga
Stachowska,
Emilia Łagun 

8.04! Czy już jest za późno?

W tym
numerze:

Kogo lubimy? (str.
2.)

Muzeum marzeń!
(str. 2.)

Straszny kościół
(str. 3.)

Pomocny iRobot
(str. 3.)

Słodziaki :) (str. 4.)

Tornistry (str. 4.)
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A więc tak. W
klasie mamy
wiele osób,
jednak nie
wszyscy
wszystkich
lubią, bo na
przykład nie są
do nas podobni
z charakteru,
mają inne
poglądy i
zainteresowania.
Są też tacy,
których każda
osoba z klasy
chociaż trochę

lubi. Osoby, z
którymi się
najbardziej
kolegujemy,
często są
podobne do
nas. Nie
mówię tu o
tym, że ktoś
ma taki sam
kolor oczu lub
ubiera się
podobnie do
nas, chodzi mi
o wygląd
wewnętrzny,
czyli

jak lubiana
przez nas
osoba się
zachowuje, jaki
ma charakter,
czy jest dla
nas miła. Jeśli
jesteśmy
dobrzy dla
innych, lubimy
takich ludzi,
którzy tez
okazują innym
sympatię.
Oczywiście są
przypadki, iż
osoby, które

nie są do
siebie podobne
ani trochę,
bardzo się
lubią. Teraz
przejdźmy to
tego, za co
niektórych NIE
lubimy.
Podobnie jak
wcześniej
mówiłam, nie
przepadamy z
tymi , którzy
są zupełnie inni
niż my. Można
też nie lubić

takich, którzy
kiedyś nas
bardzo
skrzywdzili i
nie chcemy się
z nimi
zadawać, żeby
znowu nie
doszło do
takiej sytuacji,
ale nie zawsze
jest tak, że jak
ktoś nas
obrazi, to już
go nie lubimy,
bo potrafimy

przebaczyć.
Zostało
powiedziane
za co cenimy
innych,
wspomniałam
dlaczego za
niektórymi
osobami nie
przepadamy,
myślę, że
powiedziałam,
co trzeba.

Alicja Fijołek 

Każdy z nas jest w gronie jakichś znajomy i to głównie z nimi się trzyma, ale są też osoby, których nie
lubimy, więc nie chodzimy z nimi np. do kina. Dlaczego tak jest? Postaram się to wytłumaczyć.

Za co lubimy innych?

Było to muzeum
szczęścia,
miejsce, w
którym można
jeść lizaki,
pianki oraz watę
cukrową bez
końca, skakać
na trampolinach,
czy kręcić się
na karuzeli. Na
dodatek można
było nawet
wykąpać się w
słodyczach.
Można było
dotykać
wszystkich
eksponatów nie
będąc za to
karanym. W tym
muzeum
mieściło

się osiem
pomieszczeń o
powiązanej
„szczęśliwej”
tematyce.
„Nasze
muzeum
skierowane jest
do nowej
generacji. [...]
Nowe pokolenie
chce
doświadczać!” -
mówiła
współzałożycielka
placówki Carla
Santos. Według
mnie byłoby to
świetne miejsce
do wypoczęcia,
rozluźnienia się i
beztroskiej
zabawy. Myślę,

że to byłoby
również
pierwsze
muzeum, do
którego bym
chętnie chodziła.
Niestety,
atrakcja była
otwarta tylko w
sezonie
wakacyjnym,
czyli do 31
sierpnia tego
roku. 

Anna Spalińska

Lizbona

W stolicy Portugalii, w Lizbonie na czas wakacji
uruchomiła się całkiem nowa dotąd atrakcja.

Muzeum bajka!

Warto lubić ludzi!

Pixabay

JZ
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Tajemniczy kościół w Czechach w okolicach
Pilzna..

Niezwykłe miejsce

W XIV w został
wybudowany
kościół świętego
Grzegorza. W
1968 r. dach
kościoła zawalił
się podczas
pogrzebu.
Opuszczony
budynek miał
zostać
wyburzony.
Jednak przed
rozbiórką
uratował go
lokalny artysta
Jakub Hadrava.
Wypełnił on
bowiem wnętrze
gipsowymi

rzeźbami.
Następnie
nakrył je białymi
prześcieradłami
i firankami, co
nadaje im
mrocznego
uroku. Niektóre
z nich stoją przy
wejściu, za to
inne siedzą w
kościelnych
ławkach.
Oczywiście
kościół można
odwiedzać w
dzień, siadając
wokół upiornych
„przyjaciół”.
Dodatkowo

w nocy figury są
podświetlane.
Są tam również
odprawiane
msze. Obecnie
świątynię
odwiedzają
ludzie z całego
świata. Nawet ja
wybieram się do
tego strasznego
miejsca.

Amelia Ekiert
Na rynku jest
dostępnych
wiele urządzeń,
które wyręczają
nas z
obowiązków
nieprzyjemnego
sprzątania.
Jednym z nich
jest
automatyczny
odkurzacz.
Wcześniej do
moich
obowiązków
między innymi
należało
regularne
sprzątanie.
Dzięki temu
urządzeniu nie
muszę chodzić
po całym domu
z ciężkim,
dużym
odkurzaczem w
ręce. To
pomocne
urządzenie
można
zaprogramować,
aby np. o
godzinie
dziewiątej
wystartował

i po
posprzątaniu lub
rozładowaniu
baterii wrócił do
swojej bazy i
naładował się.
Niektóre
odkurzacze
mają już funkcję
samoopróżniania.
Te roboty ponoć
nie spadają ze
schodów.
Zazwyczaj są
one płaskie, aby
móc wjeżdżać
tez pod meble.
Tego typu
odkurzacze
mają też swoje
wady. Ostatnio
gdy wróciłam do
domu po
krótkim wyjściu
do miasta,
zastałam na
podłodze
niezbyt
przyjemny
widok. Gdy
wychodziłam,
na krześle
zostawiłam
pudełko z
pomidorkami.

Natomiast kiedy
wróciłam, cała
zawartość
pojemnika
znajdowała się
na podłodze.
Robot
sprzątający
zrzucił pudełko i
porozjeżdżał
pomidorki. Były
one w całym
domu, na
dywanie, na
panelach...
dosłownie
wszędzie. To
dopiero było
sprzątanie…
Pomimo małych
minusów
korzystam i na
pewno będę
korzystała z
takich urządzeń.

Julia Banasiak 

Od dłuższego czasu jestem posiadaczką
samojeżdżącego odkurzacza. W tym artykule
chciałabym ocenić tego typu sprzęty.

Mechaniczni pomocnicy

Straszny kościół w Czechach

Pomidorkowa katastrofa!

Mechaniczny przyjaciel

AE

JB

JB
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Nie warto, choć
sama posiadam
dwa, to wcale
się nie opłaca,
bo wydaje się,
że są za darmo,
ale nie są. Tylko
wydasz
pieniądze, ale
jak ktoś chce,
bardzo proszę,
ja nikogo (mam
nadzieję) nie
obrażam. Sama
mam rysia
Rysia i zajączka
Zosię.

Opis rysia
Rysia:
Rysio ma
charakterystyczne
czarne
końcówki uszu
oraz łaty na
całym ciele.
Rysiu ma cztery
małe łapki oraz
wystający
pyszczek, jego
oczy są złote i
słodkie (według
mnie).

Opis zajączka
Zuzi:
Zuzia ma swój
mały ogonek,

który jest koloru
białego, ma
niebieskie oczy i
niewielkie uszy.
Ma też malutki
nos i jest
szarego
ubarwienia.
Uszy też ma
szare.

WEDŁUG MNIE
MOGĄ BYĆ!

Hanna
Wróblewska

Jeż Jerzyk, lis Lucek, zajączek Zuzia, bóbr Borys,
sowa Zosia i ryś Rysio.

Czy warto zbierać Słodziaki?

Plecaki...

Ryś Rysio i Zajączek Zuzia

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Hanna Wróblewska, Anna Spalińska, Emilia Łagun, Julia Banasiak, Amelia Ekiert, Kinga
Stachowska, Alicja Fijołek, Zuzia, Lena
Zdjęcia: Hanna Wróblewska, Julia Banasiak, Amelia Ekiert, Justyna Zaryczańska, Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Co zrobić, żeby
plecaki byłe
lżejsze?

1.Do szkoły
kupować
zeszyty w
miękkich
okładkach.

2.Zostawiać
niepotrzebne
rzeczy w domu.

3.Jeśli
nauczyciele
pozwalają
zostawiać
książki w
klasach, to
warto je
zostawiać,
ponieważ

plecaki będą
wtedy lżejsze.

Jak dbać o
książki w
ciężkich
plecakach?

1.Okładać
książki (te w
twardych
okładkach nie).

2.Wkładać je do
osobnych
kieszeń w
plecaku, niż np.:
jedzenie, picie,
piórnik, zeszyty.

Czy do szkoły
warto nosić

wszystkie
książki, skoro i
tak nie ma
jednego dnia
wszystkich
przedmiotów?

Właściwie nie
warto nosić
wszystkich
książek jednego
dnia do szkoły,
ponieważ
plecaki są wtedy
o wiele cięższe i
plecy się
zaczynają
garbić.

Lena, Zuzia

Szkolne plecaki w klasach 4-8 ważą około dwóch
kilogramów!

 Lżejsze tornistry?

Pixabay

HW
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