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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 117 10/18

 Ciężko to
pogodzić z
normalną szkołą.
Nie ma czasu na
zadania domowe i
naukę. Ale jak to
się mówi: „Noc
jest długa”. Jednak
każdy w tym
czasie woli spać.
Przedstawimy
wam teraz kilka
sposobów na
pogodzenie tych
dwóch rzeczy.

1. „Multitasking”,
czyli
wielozadaniowość
- łączysz wiele
czynności naraz.
Chcesz obejrzeć

serial i
jednocześnie
pouczyć się
angielskiego?
Włącz sobie
angielski serial z
polskimi napisami.
Chcesz pouczyć
się matmy i
pograć na
komputerze?
Włącz edukacyjną
grę np. Squla. 

2. Odstawienie
wszelkich
rozpraszaczy
Ogladanie
YouTuba,
Instagrama,Facebooka
itp. zwykle kończy
się tym, że nie

mamy później na
nic czasu,
ponieważ tego
typu aplikacje
pochłaniają nam
nasze cenne
godziny. Postanów
sobie, że będziesz
z nich korzystał
dopiero
wieczorem.

3. Odrabiaj lekcje
w szkole
Na przerwie, kiedy
masz przy sobie
kolegów i
nauczycieli, staraj
się odrobić zadany
materiał. To lepsze
niż odkładać to
sobie do domu.

Zyskasz dzięki
temu choć trochę
czasu po lekcjach.

4. Ucz się do
sprawdzianów na
korepetycjach
Poproś swojego
nauczyciela bądź
nauczycielkę od
korków, aby
pomógł/pomogła
Ci w lekcjach,
uczeniu się do
sprawdzianu albo
o powtórzenie
materiału z lekcji w
szkole.

5. Zmiana daty
korepetycji
Jest to opcjonalna

opcja, ale nie
każdy ma taką
możliwość. Jeśli
jednak możesz, to
spróbuj zmienić
datę swoich
korków na
przykład na piątek.
Bo przecież i tak
nikt nic wtedy nie
robi.

Mamy nadzieję, że
pomogłyśmy i od
teraz będziesz
miał lepiej
zorganizowany
czas. 

Kinga
Stachowska,
Emilia Łagun

Wiele osób chodzi na zajęcia dodatkowe. Gra na instrumentach, uczy się języka, ma korki z matmy lub
uczęszcza na zajęcia sportowe. Czy można pogodzić szkołę i zajęcia pozaszkolne?

Cenny czas, jak nim zarządzać?

Jak zorganizować sobie czas?

W tym
numerze:

Polecamy ciekawe
książki(str. 2.)

Życie ma wiele
barw… (str. 3.)

Najpopularniejsze
pary na ziemi! (str.
4.)
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Poszukiwałeś kiedyś świetnej powieści kryminalnej o nietypowym dla tego typu książek
stylu? Poszukujesz książki z wciągającą fabułą? Ta powieść jest dla Ciebie! 

"I nie było już nikogo" Agathy Christie

"I nie było już
nikogo" to
powieść
kryminalna o
świetnych
zwrotach akcji.
Bohaterowie
zostają
zaproszeni
przez
tajemniczego
U.N Owena -
właściciela
domu na
wyspie.
Wszyscy
otrzymują listy
od znajomych
lub ofertę
pracy.

Po
zakwaterowaniu
znajdują
dziecinny
wierszyk o 10
żołnierzykach.
Przy kolacji
wszyscy
zostają
oskarżeni o
morderstwa.
Tłumaczą się
ze swoich
czynów, po
czym dochodzi
do pierwszego
morderstwa,
które jest
bardzo
podobne

do śmierci
żołnierza z
wierszyka. Po
śmierci
następnej
osoby
bohaterowie
próbują
przeszukać
wyspę, lecz to
nic nie
wyjawia.
Ludzie
przyjmują
teorię, że pan
Owen to jeden
z nich. I tak po
kolei ginie
każdy z
bohaterów.

Polecam
przeczytać
całą książkę -
do samego
końca. Jest
ona bardzo
interesująca i
trzyma w
napięciu.
Moim zdaniem
autorka
podtrzymuje
czytelnika w
napięciu do
samego końca
i pokazuje, jak
ważne są
kontakty
międzyludzkie.
Nie jest

to książka
typowa dla
kryminału,
gdyż posiada
ona cechy
takie, jak
pojawiające się
ciągłe
morderstwa
czy obecność 
wielu
detektywów,
co czyni
książkę
oryginalną i
ciekawą.
Niestety nie
jest to książka
dla młodszych
czytelników,

ponieważ
najprawdopodobniej
nie
zrozumieliby
sedna i
uznaliby ją za
nudną bądź
straszną.
Zachęcam
również do
przeczytania
innych książek
Agathy
Christie.

Mikołaj Szajna

Akcja lektury toczy się głównie we wsi Olszyny znajdującej się niedaleko Warszawy. Książka opowiada o
chłopcu imieniem Zenek. Bohater szuka swojego wuja. Podczas swojej podróży rani się w nogę. 

"Ten Obcy" Ireny Jurgielewiczowej

Poznaje
czwórkę
przyjaciół,
którzy
przyjechali na
wakacje do wsi.
Chcą mu
pomóc. Zenek
odpoczywa na
wyspie, którą
wcześniej
znaleźli i
zagospodarowali
przyjaciele.
Wspólnie budują
szałas, w
którym Obcy
nocuje.
Pomagają

mu też rozpalić
ognisko. Na
początku
odrzuca pomoc
nieznajomych,
ale później
zmienia zdanie.
Dzieci mają
wiele przygód i
przeżyć. Cała
historia dobrze
się kończy.
Moim zdaniem
to bardzo
ciekawa
książka. Fabuła
ma wiele
zwrotów akcji,
dzięki czemu

staje się
interesująca.
Jednym z jej
minusów jest
jednak to, że
autorka
opowiada o
wielu rzeczach
naraz i czasami
trudno coś
zapamiętać.
Jednak mimo to
uważam, iż to
bardzo
zajmująca
książka. Kiedy
się ją czyta,
czas mija
bardzo szybko.

Twierdzę, że do
tej książki nie
ma ograniczeń
wiekowych,
natomiast małe
dzieci mogłyby
jej nie
zrozumieć.
Uważam, że
warto
przeczytać tę
książkę,
ponieważ jest
bardzo ciekawa.
 
Alicja Starzec

Warto przeczytać! JZ
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Trzeba
rozróżniać
pewne
momenty, w
których musimy
się odpowiednio
zachować.
Kiedyś
przeczytałam w
Internecie
pewien cytat po
angielsku: "Take
me away, dry
my eyes, bring
colour to my
skies..." Każdy
może go
zrozumieć
inaczej. Ja
interpretuję go w
taki sposób, że
jakaś osoba
prosi o pomoc.
Jest to na swój
sposób
metafora, bo
ostatnie słowa w
dosłownym
znaczeniu
znaczą:
„Przywróć kolor
mojemu niebu”.
Jak można się
domyślić,
chodzi o
przywrócenie
sensu życia czy
pocieszenie. No
właśnie.
Wyobraź sobie,
że nagle
wszystko staje
się szaro-
czarne. Nic nie
jest już takie, jak
wcześniej...
Cały świat
zmienił

się z pięknego i
pełnego żywych
kolorów w
szarą, smutną
przestrzeń.
Rzeczy, które
nas
uszczęśliwiają,
są farbami,
które malują po
naszym obrazie
życia i czynią go
barwniejszym,
ciekawszym i
lepszym. Może
być tak, że
jedyne farby,
jakie wybrał dla
nas los, są
ciemne i mało
interesujące. Nie
możemy się
jednak poddać,
bo to trochę
przez nas.
Niektóre nasze
działania
wybierają takie
kolory. Czasami
są to działania
innych.
Pamiętajmy też,
aby nie dać
komuś
pomalować
swojego życia,
bo jeśli zrobi to
za nas, to
niedługo i tak
wszytko
nabierze
poprzednich
odcieni. Jednak
co lepsze? Jak
komuś w
potrzebie
możemy
przywrócić

sens życia? Nie
odpowiem ci na
to pytanie.
Wiesz czemu?
Bo każdemu
pomaga się w
inny sposób.
Każdy jest
INNY. Nie ma
jednej metody
na wszystkie
smutki. Chyba
że ty taką
znasz? Jeśli
tak, to ci
zazdroszczę.
Nie raz
chciałam
pocieszyć
kogoś w trudnej
chwili, ale nie
wiedziałam jak.
Nie powinniśmy
też nakładać na
swoje życie
niepotrzebnych
warstw, które
zakryją każde
niepowodzenie.
Jest kilka typów
ludzi, z którymi
na pewno się
spotkałeś, na
przykład
niektórzy
chowają emocje
i udają, że
wszystko jest
okej i nikt nie
musi się o nich
martwić i
twierdzą, że nie
potrzebują
pomocy, mimo
że w głębi duszy
tego pragną. To
niesamowite, jak
wiele można 

Każdy widzi świat inaczej. Ktoś jest uśmiechnięty bez względu na wszytko, a ktoś inny ciągle jest smutny
i nie potrafi myśleć o przyjemnych rzeczach. I to, i to nie zawsze jest dobrym tokiem myślenia.

Życie ma wiele barw...

ukryć, udając
uśmiech na
twarzy, nie
sądzisz? Bo
kiedy
pomnażają się
twoje cierpienia-
pomnaża się też
siła ich
niesienia. Inni
natomiast
pokazują
zawsze kiedy
ich coś boli, albo
kiedy coś lub
ktoś sprawił im
przykrość lub
kiedy są źli.
Mało komu to
nie
przeszkadza.
Wszyscy
dookoła
zazwyczaj
mówią: „Chce
zwrócić na
siebie uwagę”!
albo: Czemu
ciągle płaczesz?
Są ludzie mniej i
bardziej
wrażliwi. Ludzie
założyli,

że kobiety są
bardziej
wrażliwe, a
mężczyźni
raczej nie,
dlatego jak
chłopak się
rozpłacze, to
albo uważają to
za śmieszne,
albo dziwne.
Rozsądna
osoba by tego
nie zrobiła.
Pisałam już
bardzo dużo
artykułów, w
których
mówiłam,
żebyśmy się
starali nie
oceniać ludzi po
tym, co widzimy
i nie bądźmy
obojętni wobec
tego, jak się
czują. Widzisz
kogoś w
potrzebie? Nie
zawsze dasz
radę pomóc, ale
warto próbować.
Twoja

koleżanka czy
kolega będzie ci
wdzięczny.
Rozumienie
siebie nawzajem
rozwiązuje już
część kłopotu.
Pamiętaj - życie
ma tyle kolorów,
ile potrafisz w
nim znaleźć!
Będziesz miał w
życiu ciężkie
chwile, ale to
one właśnie
zawsze są tym,
co pozwala
otworzyć oczy
na znaczące
rzeczy, których
wcześniej nie
mogłeś
dostrzec.

Amelia Spieć

Życie ma wiele barw AS
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ARIANA
GRANDE +
PETE
DAVIDSON =
24-letni Pete i
25-letnia
Ariana od
niedawna są
zaręczeni.
Kilka dni temu
piosenkarka
wstawiła
bardzo
niepokojące
dla fanów
zdjęcie na
Instagrama.

W tle była
uwaga, uwaga,
TAM, TAM,
TAM...
KOŁYSKA!
Czy Ariana
Grande jest w
ciąży?

(Niestety, ten
związek jest
już
nieaktualny...)

TAYLOR
SWIFT + JOE
ALWYN =

piosenkarka od
dwóch lat jest
w związku z
brytyjskim
aktorem Joe
Alwyn. Para
nie mówi
głośno o ich
duecie, jednak
kilka razy byli
widziani
razem. Joe w
wywiadzie
mówił, że
kluczem do ich
związku jest
prywatność.

JUSTIN
BIEBER +
HAILEY
BALDWIN = 
Od wielu lat
Justin i Hailey
byli
przyjaciółmi.
Zdecydowali
się zrobić krok
do przodu i już
są zaręczeni.
Wielokrotnie
byli widziani na
ulicach
Nowego Jorku.

Obecnie
planują ślub i
dalszą
przyszłość.

ED SHEERAN
+ CHERRY
SEABORN =
wszystko na to
wskazuje, że
brytyjski
piosekarz
wziął sekretny
ślub. Seaborn,
a teraz już
raczej Mrs.
Sheeran,

nie śpiewa
piosenek - woli
jeździć na
lodzie i grać w
hokeja. Ed i
Cherry lubili się
od czasów
podstawówki i
byli już
wcześniej w
związku. Teraz
razem planują
dalszą
przyszłość.

Antonina
Kubacka &
Julia Kipiel

W tym artykule dowiecie się, w jakich związkach są najsławniejsi celebryci z całego świata.

Najpopularniejsze pary na Ziemi
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