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Kolejna sprawa do omówienia...

Skiety

Niedawno pojawiła
się nowa moda.
Moda na skiety.
Nowy trend
rozprzestrzenia
się w
niesamowitym
tempie. Często
kiedy przychodzę
do szkoły, widzę
coraz więcej osób
ubranych np. całe
na czarno z
wielkimi
kolorowymi,
wzorzystymi
skarpetami (to był
opis skiet ;>).
Skarpety

są bardzo modne i
przyciągają coraz
większą uwagę
społeczeństwa.
Piękne skarpety w
kolorowe wzory
nie muszą
pasować do stroju,
nie muszą być
dobrane
kolorystycznie ani
mieć konkretnych
wzorów, w końcu
chodzi o to, aby
przyciągały uwagę
i ładnie wyglądały.
Ta moda zaczęła
się już dużo
wcześniej, ale w

mojej klasie
zwyczaj ten
zapoczątkowała
moja koleżanka
Ala Bartecka.
Pamiętam, że na
początku tej mody
wszystkie
dziewczyny
zaopatrzyły się w
skiety i każda była
zachwycona i
zadowolona z
zakupu. Sama
również zakupiłam
jedną parę skiet (a
później kolejną).
Myślę, że ta moda
będzie się szerzyć

i zdobywać serca
nowych fanów.
Osobiście
uważam, że
powinien być jakiś
dzień skietek, a
najlepiej właśnie w
październiku. Jeśli
taki dzień
kiedykolwiek
powstanie, to
każda dziewczyna
z mojej klasy
założy swoje
ulubione skietki i z
uśmiechem
pójdziemy tak do
miasta. Uważam,
że skietki to jeden

z trendów, na
który może
pozwolić sobie
każdy i jest
naprawdę świetny.
Pasuje każdemu i
jestem pewna, że
nie ma osoby,
która nie
znalazłaby wzoru
idealnego dla
siebie.

Ania Pelak

Skiety - idealne na poprawę humoru!
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Mamy kolejną sprawę do omówienia...

Szkolne śniadania!

Rodzaje zwierząt domowych

Kilka słów o żółwiach i
papugach

Każdy uczeń w
naszej szkole
przynosi drugie
śniadanie.
Najczęściej jest
to kanapka z
masłem i
szynką. Po kilku
dniach jedzenia
takich samych
kanapek chyba
każdy ma już
dosyć.
Niektórzy w tej
sytuacji
przynoszą z
powrotem do
domu nietknięte
drugie
śniadanie, co nie
uszczęśliwia
rodziców.
Prośby o
zmienienie
śniadaniowego
jadłospisu nie
zawsze
skutkują. Jest
na to rada, warto
przygotować

przekąskę
wieczorem
dzień wcześniej
lub wstać trochę
szybciej i
samemu
przygotować
coś prostego np.
kupić ciasto do
to tortilli i
zawinąć w nie
sałatę,
pomidory,
kukurydzę i
polać ulubionym
sosem.
Aby takie
pyszności
dotrwały do
przerwy
śniadaniowej,
warto je
zapakować w
folię aluminiową.
Zapobiegnie to
rozpadnięciu.
Jeżeli wolisz
słodkie
przekąski,
możesz

przyrządzić
naleśniki lub po
prostu kupić w
piekarni na
przykład
rogalika i
wypełnić go
ulubioną
marmoladą lub
dżemem. Jeżeli
lubisz chrupiące
przekąski,
możesz
zabierać ze
sobą orzechy
lub kawałki
marchewki albo
jabłka.
Latem dobrym
rozwiązaniem
są sałatki
owocowe lub po
prostu owoce
sezonowe, takie
jak borówki,
maliny czy
arbuz.
Smacznego!

Monika Żołud

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Zwierzęta
domowe to na
przykład:koty,
rybki, króliki,
chomiki, psy,
węże,
jaszczurki,
świnki morskie,
kameleony,
żółwie, papugi

Ciekawostki o
papugach:
1. 
Charakterystyka
papug:
a.  Mają
masywny i
hakowato
zakończony
dziób.
b.  Ruszają

grubym,
mięsistym
językiem.
c.  Większość
papug świetnie
się wspina.
d.   Papugi nie
wiją gniazd,
zakładają je
zazwyczaj w
dziuplach.
e.  Papugi
zazwyczaj są
towarzyskie.

Ciekawostki o
żółwiach:
1.  Imiona dla
żółwia: Aqua,
Bodzio, Carmel,
Dori, Ediie,
Fanta, Gucio,

Harry, Izzy,
Jimmy, Kłopot,
Lucek.
2.  Rodzaje
żółwi
domowych:
Żółw
czerwonolicy,
Żółw wodny,
Żółw malowany,
Żółw sundajski,
Żółw
obrazkowy,
Żółw chiński,
Żółw florydyjski.

Zuzia Kubis,
Lena Wojtyna

Żółwie małe i duże

JB

JB

JZ
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Po co mówić, że
zawsze go
pocieszymy,
nigdy nie
wyśmiejemy,
skoro łamiemy
te obietnice
prawie od razu?
Mówienie
bliskim nam
osobom takich
miłych z pozoru
rzeczy jest
czymś, czego
nigdy się nie
robi, a
przynajmniej nie
powinno.
Pomyślimy
sobie: „Powiem
mu, może zrobi
się mu miło?”
Tak. Zrobi się.
Ale jeśli to TY
zranisz jego
uczucia albo
stracisz jego
zaufanie, będzie
go boleć
podwójnie.
Spotkałam się z
osobami, które
zmieniały
przyjaciół jak
rękawiczki,
lubiły kogoś za
to, co im daje, a
nie za to, co ma
w środku, w
sercu. Na
pewno znasz
takie
powiedzenie:
„Nie oceniaj
książki po
okładce”.  Taka
jest prawda.
Należy zwracać

uwagę na słowa,
na "wnętrze", a
nie na wygląd.
Ktoś, kto na
pierwszy rzut
oka wydaje się
cichy,
zamknięty w
sobie, czy
"nudny", może
okazać się twoją
bratnią duszą.
Może to on
zrozumie cię
lepiej, niż
ktokolwiek inny.
Takie robienie
komuś
fałszywej
nadziei robi
wielką krzywdę,
bo kiedy
dochodzi do
momentu, że
chcemy
poprosić o
pomoc, nagle
wszyscy nie
mają czasu
rozmawiać albo
udają, że nas
nie słyszą, a co
najgorsze, nie
każdy powie:
„Mógłbyś mnie
chwilę
posłuchać?” 
albo
przynajmniej
zwróci swojemu
"przyjacielowi"
uwagę, bo boi
się, że zrobi coś
nie tak i go
straci, i będzie
wszystkie
emocje trzymał
w sobie

i próbował
poradzić z
problemem
sobie sam. Do
pewnego
momentu może
się wydawać, że
sobie radzi,
zaczął się np.
więcej
uśmiechać, ale
tylko po to, żeby
większość osób
się nie
przejmowała i
chce pokazać,
że nie trzeba
marnować na
niego czasu.
Czasami jednak
ludzie
"sztucznie" się
uśmiechają,
żeby nie
martwić w tym
przypadku
naprawdę,
prawdziwego
przyjaciela.
Zastanówmy się
teraz i załóżmy,
że nie mam
racji, to jak
myślisz?
Czemu ludzie
popełniają
samobójstwa?
Mają dość i po
prostu chcą
odejść, a
wszystko
zostawić za
sobą. Bo mają
dość czegoś,
kogoś, albo
przeżyli coś,
czego nigdy
sobie nie 

Niestety, ale jest tak, że ludzie wiele rzeczy obiecują, mówią, przyrzekają. A co później? Później jest tylko
gorzej... Po co obiecywać komuś to, że zawsze będziemy z nim w trudnych chwilach?

"But if you loved me... Why did you leave me?" 

wyobrażali, albo
nikt nie chciał im
pomóc, nie
próbował
rozumieć,
uważał, że to,
jak się czują, nie
ma większego
znaczenia. To
nie są jedyne
powody, jest ich
oczywiście o
wiele więcej, a
to są tylko
przykłady.
Ludzie robią to,
co robią,
możemy chcieć
zmienić ich
widzenie świata,
ale
(przynajmniej z
moich
doświadczeń)
rzadko się to
udaje. Jeśli ktoś
ma swoje

zdanie, to
będzie się go
trzymał.
Czasami to
dobrze, czasami
źle, ponieważ
możemy
najzwyczajniej
żyć w błędzie.
Możemy być
przekonani, że
nie mamy
znaczenia dla
kogoś, kto
znaczy dla nas
bardzo wiele i
jest dla nas
wszystkim.
Musimy
uważać, to
ciężko
zrozumieć, ja
też do końca
tego nie potrafię
wytłumaczyć,
ale w tych
czasach trudno

jest rozróżnić,
komu można
ufać, komu
możemy
powiedzieć
swoje sekrety i
problemy, z kim
powinniśmy się
kolegować, a z
kim raczej nie.
Zgodzisz się ze
mną, że jeśli
ktoś nas
opuszcza, ale
ten ktoś jest
albo był dla nas
ważny, to kiedy
odejdzie, oddali
się od nas, to
czujemy taką
pustkę w
środku? Pustkę,
którą do
pewnego czasu
wypełniał...
Amelia Spieć

Why did you leave me? AS
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„Mała Księżniczka” Frances Hodgson Burnett, 
powieść napisana w 1905 roku

Niedawno
przeczytałam
książkę pt.
„Mała
Księżniczka”.
Opowiada ona o
przygodach
odważnej oraz
troskliwej
dziewczynki o
imieniu Sara
Crewe. W wieku
7 lat została ona
wysłana przez
ojca do pensji
dla wzorowych
dziewcząt w
Londynie, pod
opiekę
przełożonej
Miss Minchin
oraz siostry
przełożonej,
Miss Amelii.
Na początku
podopiecznej
żyje się na
pensji bardzo
dobrze, jest ona
postrzegana
jako chluba
szkoły. Najlepiej
radzi sobie na
lekcjach
francuskiego,
Miss Minchin
chwali się nią
przed gośćmi, a
w końcu

Sara dostaje
honorowe
miejsce przy
stole - siedzi
obok
przełożonej.
Szczęśliwie
mijały dni,
miesiące i lata,
szczęśliwie
wiodło się Sarze
w życiu,
wszystkie
dziewczynki ją
lubiły, zdobyła
nawet zaufanie
przełożonej.
Podczas 11
urodzin Sary
Miss Minchin
przychodzi do
sali szkolnej, w
której odbywa
się zabawa. Był
to dzień, w
którym życie
Sary całkowicie
się zmieniło.
Przełożona
zaprosiła
dziewczynkę do
gabinetu.
Oznajmia jej, że
Sara nie może
już normalnie
funkcjonować w
szkole. Jej
ojciec umarł
(matka nie żyła

już dawno) nie
pozostawiając
dziecku ani
grosza, więc nie
miał jej kto
utrzymać, w
tym opłacać
dalszej nauki
dziewczynki, bo
jak wiadomo,
wszystko
kosztuje.
Sara
rozpoczyna
nowy rozdział w
swoim życiu.
Staje się w
pewnym sensie
żebraczką. Miss
Minchin
postanawia
„obdarzyć ją
opieką” i Sara
dostaje malutki
pokoik na
poddaszu i
zostaje
zatrudniona jako
sprzątaczka w
pensji Miss
Minchin.
Podczas swego
trudnego losu
poznaje drugą
służącą -
Becky. Tworzą
na poddaszu
„swoją Bastylię”,
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w której
rzekomo są
więźniami. Razem
dużo
przeżywają,
wspierają się
nawzajem w
głodzie i
smutku.
Książka zawiera
dużo dialogów,
dzięki czemu
czyta się ją
zaskakująco
szybko.
Naprawdę, kilka
wieczorów
wystarczy, aby
przeczytać tę
lekturę całą,
wiedząc
doskonale o
wszystkich
szczegółach.
Dzięki temu, że
jest podzielona
na rozdziały,

można podzielić
sobie tą książkę
na kilka krótkich
części. Zarówno
postacie, które
mają główną
rolę w tej
powieści, oraz
te drugoplanowe
są bardzo
szczegółowo
opisane, co
również
sprawia, że
książkę czyta
się szybko, miło
i przyjemnie.
Mam nadzieję,
że spodobała
się wam moja
recenzja. Nie
chciałabym za
dużo
„spoilerować”,
więc gorąco
polecam wam tę
książkę.

Po przeczytaniu
jej byłam wręcz
wzruszona tym,
jakie szczęście
miała Sara
Crewe. Jeżeli
chcielibyście
dowiedzieć się,
jak potoczą się
dalsze losy
Sary,
przeczytajcie
książkę.   
Gorąco polecam
zarówno małym,
jak i dużym.

Anna Spalińska

Okładka książki AS
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