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Recenzja książki 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkiena

Autorem książki
jest John Ronald
Reuel Tolkien.
Powieść opowiada
o przygodach
krasnoludów,
czarodzieja
Gandalfa oraz
Bilba Bagginsa.
Bilbo jest
Hobbitem
mieszkającym w
miejscowości Bag
End. Lubi wygodę
oraz ciepło
swojego domu,
jednak niedługo to
się zmieni. Przez
następny

rok Hobbit spotka
się z
nieprzyjemnymi
warunkami:
zimnem,
niewygodą i
strachem. Bilbo
wyruszy w podróż
wraz z
trzynastoma
krasnoludami w
odzyskaniu
skarbu, którego
strzeże groźny i
niemiły smok
Smaug. Trasa do
jego jaskini jest
naszpikowana
niebezpieczeństwem

i pułapkami. Aby ją
pokonać, trzeba
wykazać się siłą i
odwagą. Czy
bohaterowie sobie
poradzą? Czy
wszyscy wrócą z
podróży cali i
zdrowi? Tego
można się
dowiedzieć, kiedy
przeczyta się to
dzieło.
Moim zdaniem
powieść jest
ciekawa, ponieważ
w całej książce
jest bardzo dużo
przygód i zwrotów

akcji. Tolkien
zawarł w swojej
powieści dużo
opisów różnych
krain, przez które
przechodzili główni
bohaterowie,
dlatego czytelnik
mógł wyobrazić
sobie cały ten
świat. Jednakże
moim zdaniem
książka zawiera
również nudne
fragmenty, które
nie zachęcają do
ich przeczytania i
nie ma w nich
emocji. Poza tym

w lekturze
dominuje
„chodzenie”, co w
późniejszym
czasie robi się
nudne.
Według mnie
lektura jest dobra
dla osób, które
lubią mityczne
stworzenia, nowe
krainy i walki.
Natomiast jeżeli
ktoś nie lubi takich
tematów, to radzę
się rozejrzeć za
czymś innym.

Emilia Łagun
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Ostatnio poznałam pewna grę...

Test czujności grupowej

W grze, jak
sama nazwa
mówi, trzeba
być czujnym.
Zabawa polega
na napisaniu
kilkunastu
karteczek
(najlepiej tylu, ile
jest osób w
danej klasie,
żeby każdy
potem
wylosował
swoją) z
poleceniami.  Na
początku ktoś
musi klasnąć
albo powiedzieć
„start”, a później
gra przebiega
tak: „Kiedy ktoś
klaśnie
podskocz”,
następna
karteczka
będzie wyglądać

tak: „Kiedy ktoś
podskoczy,
powiedz (np.)
"Lubię placki"” i
tak dalej. Z takiej
zabawy zawsze
wynika bardzo
dużo śmiechu.
Podczas gry, w
której nikt nie
rywalizuje, a
jednocześnie
jest ona
ciekawa, każdy
musi być w
gotowości do
wykonania
swojego
zadania, bo jeśli
ktoś się zagapi,
cała runda
przestaje być
śmieszna, bo
zaczyna się
całe wyjaśnianie
i nudne
zaczynanie

od nowa. Gra
jest świetna i
pomimo tego, że
nie wszyscy w
mojej klasie byli
przekonani, już
po pierwszej
rundzie chcieli
kolejnej
rozgrywki
(oczywiście z
innymi
karteczkami).
Warto zagrać w
tę grę, bo jest
ciekawa i
dobrze integruje
nawet bez
wstawania z
krzeseł. :)

Ania Pelak
Są takie osoby,
które nie czytają
lektur (mnie się
też zdarza), z
różnych
powodów, bo
np.: im się nie
chce, nie
potrafią znaleźć
czasu na
czytanie albo
twierdzą, że
mają lepsze
rzeczy do
roboty, w moim
przypadku to
różnie bywa.
Nieczytanie
lektur raczej nie
ma zalet, bo nic
to nam nie daje.
Zaraz pewnie
będziecie
komentować
mój artykuł
między sobą,

że ten czas
można lepiej
wykorzystać,
ale jak? Po raz
piąty obejrzeć
ten sam filmik
na YouTube? To
nie jest dla nas
dobre, bo potem
nie mamy
pojęcia o tym,
co się działo w
danej książce i
dostajemy złą
ocenę z
kartkówki z
lektury, co
obniża naszą
średnią. Jeśli
natomiast ciągle
nie możemy
znaleźć czasu,
to już inna
rozmowa, ale
każdą wolną
chwilę można

wtedy
wykorzystać nie
na przeglądanie
Internetu, tylko
na czytanie. Są
tacy, co po
prostu nie lubią
czytać, nie chce
im się, ale jak
już
wspomniałam,
są wtedy same
problemy, na
kartkówce i
podczas pracy
grupowej na
temat lektury.
Mam nadzieję,
że ten krótki
artykuł do was
trafi i zaczniecie
czytać lektury.

Alicja Fijołek

Niejeden z nas miał z tym problem...

Co się dzieje, gdy 
nie przeczytamy lektury?

Ukochane lektury...

Karteczki gotowe do gry!

JZ

JZ
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Na pewno są
ludzie, którzy
chcą ukryć to,
jak się czują. Na
przykład
uśmiechają się
z przymusu,
robią rzeczy,
których nigdy
nie lubili... Ale po
co? Może być
tak, że robią to
dla kogoś.
Jednak jakie są
tego skutki?
Zacznijmy od
tego, że cel
takiej osoby jest
prosty - chce
być mało
wyróżniająca
się, ale
odbierana jako
"normalna", a
nie "ta smutna". 
Co za tym idzie,
zaczyna
udawać kogoś,
kim nie jest i kim
nie chce być,
ale na razie
wydaje jej się to
dobre.
Naprawdę
uwierz mi, że są
takie osoby,
które bardzo
chciałyby
przestać
udawać, ale nie
potrafią i wiedzą,
że jeśli jakiś
człowiek widzi
zmianę na
lepsze i nie
podejrzewa, że
tak naprawdę to
wszystko

co widzi, to
kłamstwo, to nie
będzie w stanie
im uwierzyć. A
przynajmniej
będzie to trudne.
Więc wybierz
mądrze i licz się
z
konsekwencjami.
Jeśli już
wejdziesz w taki
układ, że
będziesz się bał
pokazywać
prawdę i jedyne,
co będziesz
robił, to udawał,
nie myśl, że z
łatwością z
niego wyjdziesz.
Jeśli od samego
początku
problemu nie
poprosisz o
pomoc, później
może być za
późno. A wiesz,
czemu? Bo
osoba, która
cały czas
widziała, że coś
jest z tobą nie
tak, uświadomi
sobie, że
zmieniłeś się na
lepsze, że
faktycznie jest
lepiej, a co się z
tym łączy,
właśnie ty tym
bardziej nie
będziesz umiał
powiedzieć
prawdy, bo nie
będziesz miał
serca do tego,
żeby ktoś,

kto się o ciebie
zamartwiał,
wreszcie nie
odetchnął,
będziesz chciał,
żeby się cieszył
z twojego
szczęścia,
którego tak
długo szukałeś.
No i tu można
powiedzieć, że
jest się w
kropce. Bo nie
ma wyjścia,
prawda? Bo
lepiej jest
poczekać
jeszcze jakiś
czas, bo może
się polepszy.
MOŻE się
polepszy. Mało
prawdopodobne.
Skoro doszło już
do wcześniej
opisanych
rzeczy, nie
może być lepiej
bez czyjejś
pomocy, a
przynajmniej tak
mi się wydaje.
Przecież już
zaczęliśmy
kłamać i każdy
w to uwierzył.
To, co
musielibyśmy
zrobić, żeby
chociaż jedna
osoba przestała
wierzyć w
nasze fałszywe
uśmiechy,
słowa... 

Naprawę jestem
sobie w stanie
wyobrazić, jak
ktoś, kto się o
mnie troszczył,
pytał co u mnie
słychać, martwił
się, wreszcie
uwalnia się od
myśli, że coś
jest ze mną nie
tak i znowu
może wydawać
mu się, że jest
jak wcześniej i
powróciłam do
tamtej siebie. Na
pewno taki
"ktoś" będzie
bardziej

uśmiechnięty i
my, widząc jego
uśmiech i
szczęście, nie
chcemy tego
psuć. Jeśli ktoś
jest dla nas aż
tak ważny, to
wolimy cierpieć,
ale w zamian za
to patrzeć na
wspaniały
uśmiech na
twarzy tak
wspaniałej
osoby.
Pamiętajmy, nie
możemy tkwić
lata w jednym i
tym samym

kłamstwie.
Jestem
przekonana, że
niejeden
człowiek chciał
już się
przyznać, że nie
jej tak, jak się
wszystkim
wydaje, nie jest
lepiej, a wręcz
przedziwnie,
gorzej niż
kiedyś, ale umie
dobrze kłamać. 

(cd. na str. 4.)

Czasami żeby zrozumieć ludzi, trzeba usłyszeć to, czego boją się powiedzieć na głos. Niestety tak jest, że
naprawdę wiele osób nie potrafi pokazać tego, co czują, więc milczą i mają nadzieję, że ktoś się domyśli,
co ich trapi.

"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu..."

:) ? AS
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Jeśli tyle osób
wierzy komuś
pogrążonemu w
smutku w to, że
jest "Ok", to
znaczy, że ta
osoba potrafi
znakomicie
udawać. Potrafi
zamaskować
swój codzienny
strach i
codzienne
zmęczenie
ciągłym
rozmyślaniem
"co zrobić". 
Czemu tak jest,
że jakiś uczeń w
szkole jest
uśmiechnięty,
szczęśliwy,
pomocny, a w
domu płacze
dnie i noce i
stara się
wreszcie
zdobyć na
odwagę i
przyznać tą
dawną rację
wcześniej
martwiącej się
przyjaciółce czy
komukolwiek
innemu. Ale ile
to będzie
trwało? Może
wieczność? A
może jeden
dzień? A może
nigdy nie dojść
do tej
PRAWDZIWEJ
rozmowy pełnej
płaczu,

nieukrytych
uczuć,
prawdziwych
faktów...
Pamiętajmy, że
niektórzy
potrzebują
pomocy w
ukazaniu
prawdziwego
siebie. Bo nie
wszyscy są tak
samo odważni.
Nie wszyscy są
tacy, jacy
chcielibyśmy,
żeby byli... 
A jeśli widzimy,
że ktoś, na kim
nam zależy,
chce nas
zmienić-
zazwyczaj
pozwalamy mu
na to. Wolimy,
żeby jemu było
wygodniej, nie
nam...
Udawanie, że
nic nie czujesz,
nie sprawi, że
uczucia znikną. 
Uśmiech to taki
prosty sposób
na to, by
wszyscy
pomyśleli, że z
tobą wszystko
jest w
porządku...

Amelia Spieć

Dni wolne w
tygodniu
zaczynają się w
piątek po
szkole lub po
pracy, a trwają
do niedzieli. W
weekendy
śpimy raczej do
późna, ale i tak
każdy ma
swoje
obowiązki.
Weekend służy

głównie do
relaksu po
całym tygodniu
( i tak w szkole
zadają nam
zadania
domowe).
Jedynie
seniorzy mają
nieskończony
weekend.
Jednak co za
dużo, to
niezdrowo,

dlatego, że
ludzie nudzą się
w domu i nie
wiedzą czym
się zająć. W
wolne dni
powinno się
raczej spędzać
więcej czasu z
rodziną i
wyjeżdżać na
różne ciekawe
wycieczki,
które pomogą

ci zapomnieć o
zajęciach w
tygodniu.
Naszym
zdaniem
weekendy są
bardzo
potrzebne, aby
odpocząć od
codziennego
stresu.

J.M & D.P.

Wielu z nas po pracy lub szkole czeka niecierpliwie na weekend.

Czy odpoczywamy w weekend?
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