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SYLWESTROWE WSPOMNIENIA 
W GÓRACH

W sobotę, 29 grudnia 2018 roku, ja oraz moi rodzice pojechaliśmy w góry
do Białki Tatrzańskiej na Sylwestra. Wraz z nami również pojechał Michał
z bratem i rodzicami. Z Będzina wyjechaliśmy około godziny ósmej i na
miejscu byliśmy przed południem. Na Zakopiance zaczęły się korki (ale to
chyba normalne). Najgorsze były ostatnie kilometry. Ostatnie 8 kilometrów
jechaliśmy 40 minut, bo przed naszym ośrodkiem jest stok i prawie
wszyscy zjeżdżali właśnie tam. Głównym celem wyjazdu było oczywiście
świętowanie Nowego Roku i miłe spędzenie Sylwestra, jednak skoro
wyjechaliśmy w góry, trzeba było pozjeżdżać na nartach i snowboardzie.
30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem, udaliśmy się na spacer do
centrum, jeśli w ogóle można to nazwać centrum, aby kupić oscypki i tym
podobne rzeczy. W tym samym dniu mieliśmy grilla z kiełbaskami,
serkami, szaszłykami i bekonem. Kolejnego dnia rano pojechaliśmy na
stok, byliśmy tam około 4 godzin, po czym ponownie udaliśmy się do
sklepu, aby zrobić zakupy na Sylwestra. Mniej więcej tak wyglądał nasz
każdy dzień - śniadanie, wyjazd na stok, zakupy, obiad, wyjście do
centrum, biesiadny grill i spanie. Podczas tych trzech dni byliśmy również
na oponkach, na pizzy i na Słowacji...

Kacper 

Rodzice szli na salę, więc nas zawieźli do cioci i wujka. Myślałam, że
Sylwester będzie nudny. Telewizor, komputer i gra na telefonie. Ale
myliłam się. 

SUPER SYLWESTER
Ciocia zaprosiła jeszcze Zosię i Jasia. Nie znaliśmy ich, ale szybko się
poznaliśmy. Najpierw wszyscy robiliśmy kanapki na konkurs. Oceniał
wujek. W nagrodę dostaliśmy fajne karnawałowe czapeczki. Ciocia
przygotowała jeszcze smaczne desery i pizzę. Po kolacji zaczęły się
zabawy. Szukaliśmy po całym domu czekoladek z zadaniami do
wykonania. Kto zrobił, co miał napisane, mógł zjeść słodycz. Ja musiałam
wejść do wanny (bez wody) i zaśpiewać piosenkę. Mój brat Kacper
całował wszystkich, mówiąc śmieszne zdania. Zosia myła podłogę,
oczywiście mopem. Jasiek musiał włożyć na siebie siedem ubrań i
krzyknąć, że jest bałwanem XXI wieku. Zabawa w kalambury też była
śmieszna. Rysowanie z zasłoniętymi oczami wylosowanego zwierzątka
rozśmieszyło wszystkich. Przed północą tańczyliśmy na gazetach. Nie
wolno było z nich spaść. Nowy Rok przywitaliśmy z zapalonymi zimnymi
ogniami. Naprawdę Sylwester był super!

opowieść Natalii spisał 
Szymon

SYLWESTER 
Święto to narodziło się dopiero
na przełomie XIX i XX wieku.
W Danii był zwyczaj
zeskakiwania w tym dniu o
północy z krzesła. W Hiszpanii
razem z każdym uderzeniem
zegara zjada się jedno
winogrono. A w Polsce???
Odliczanie, szampan i petardy.
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BEZ KOMÓRKI NIE MA ŻYCIA

Na grudniowym zebraniu rodzice zadecydowali, że w szkole powinien
obowiązywać całkowity zakaz korzystania z telefonów. Po świątecznej
przerwie wróciliśmy z niemiłą świadomością tego zakazu.

TELEFONY W PLECAKACH
Dobrze, ale teraz przejdźmy do zalet tego ustalenia. Faktycznie, tak jak
założono, uczniowie spędzają ze sobą więcej czasu, rozmawiają, grają w
karty itp. i według mnie na tym koniec, ponieważ wad jest zdecydowanie
więcej. Nie mamy możliwości porozumienia się z naszymi rodzicami, np.
aby dowiedzieć się, co zjemy na obiad. Jesteśmy odcięci od muzyki, która
wiele osób podczas przerw uspakajała i odstresowała przed lekcjami i po
nich. Nie możemy pograć w gry, na które w domach nie mamy czasu,
dlatego że nauczyciele zasypują nas pracami domowymi. Osobiście
uważam, że ten zakaz jest zupełnie niepotrzebny, co uzasadniają moje
argumenty. Mam nadzieję na zniesienie go w najbliższej przyszłości.

Azjatka

Gdy weszliśmy do szkoły 2. stycznia, poczułem się
dziwnie. Leżałem w plecaku czekając na jakiś czat
albo grę, a tu nic. Na lekcji nie zmieniłem miejsca na
kieszeń. Ani raz nie byłem na ławce pod książką od
matmy. Ok., grozi nam jedyna, ale bez przesady.
Myślałem, że się na mnie obraził po przegranej 20
minut po północy, ale przecież jesteśmy nierozłączni.
Spędzamy całą dobę razem. Zabiera mnie nawet do
toalety, jemy razem, śpimy też. Nie potrafiłem
zrozumieć tej zmiany, ale czekałem na przerwę.
Niestety, wciąż leżałem w plecaku między książkami,
zeszytami i śniadaniem. Czułem się potwornie źle.

Smartfon 

UZALEŻNIENI SIĘ NIE BOJĄ
Uzależnionych od telefonu można spotkać wszędzie.
Gapią się w ekran smartfona i nic dookoła nie widzą.
Czatują, grają, piszą i po prostu ćwiczą palce jednej
ręki. Rzeczywistość jest im obca. Może boją się ludzi?
Może nie potrafią pogadać? Może nie mają nic do
powiedzenia? Może wydaje im się, że są cool?
A po latach oczka nie takie, skrzywienia różne, słuch
też daleki do ideału, zachowania dziwne, choroby
serduszka i nie tylko. 
I po co wymyślili telefony komórkowe?
Żebyśmy przeżyli 7 godzin w szkole! 
 

foto. Julia
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MŁODZIEŻOWE SERIALE 2018

RIVERDALE

Opowiada o zdarzeniach w miasteczku o nazwie
Riverdale. Fabuła filmu jest rozbudowana. Przewijają
się zarówno wątki miłosne jak i tajemnicze
morderstwa.
Obecnie wyświetlane odcinki to już 3 sezon. Film jest
ciekawie zrobiony i na pewno nie wieje z ekranu nudą. 

13 POWODÓW

Opowiada o nastolatce, która postanowiła popełnić
samobójstwo i pozostawić 13 kaset skierowanych do
róznych bohaterów. Każdy odcinek to inna kaseta, w
której wyjaśniane są momenty z życia Hannah (główna
bohaterka w tym czasie już nie żyje ), które miały
wpływ na jej śmierć. 
Serial ma obecnie 2 sezony oraz planowany jest 3.
Film poszerza nasz pogląd na wiele aspektów życia.

STRANGER THINGS

Akcja dzieje się w latach 80 w Hawkins w stanie
Indiana. Cała fabuła rozpoczyna się zniknięciem
pewnego chłopca, którego matka stara się odszukać.
Pojawiają się różne zagadkowe wątki, które prowadzą
do rozwikłania tajemnicy.
Serial jest na ekranach już 2 sezony, a 3 właśnie kręcą
i pojawi się w 2019. Polecam, jeżeli ktoś lubi horrory.

Julia

Czy wiecie, kiedy zaczęły się seriale w Polsce?
Pierwszy polski serial telewizyjny, komediowo - sensacyjny, został nakręcony w 1964 roku. Jego tytuł to
"Barbara i Jan". Przedstawia przygody początkującej dziennikarki i doświadczonego fotoreportera. W każdym
odcinku, a jest ich 7, mają przygotować jeden prosty temat, Napotykają jednak na nieprzewidziane sytuacje i
trudności, które dają materiał na bardzo oryginalny artykuł. 

Być może wśród najbardziej popularnych na całym świecie seriali młodzieżowych w 2018 roku są te, które
również Wy oglądaliście.

SERIALOWE REKORDY
Emitowane do dzisiaj oczywiście.
SZPITAL MIEJSKI W USA jest w telewizji od 1963.
Liczba wyświetlonych odcinków (na koniec 2018) to
14180.
A w Polsce?
KLAN Pierwszy odcinek zobaczyli telewidzowie w
1997 roku. Na początku grudnia minionego roku
wyświetlono 3381 część.
NA WSPÓLNEJ Premiera: 2003. Pod koniec 2018
fani obejrzeli 2789 odcinek.
SZKOŁA Młody serial, bo i o młodych ludziach
opowiada. Wszedł na ekrany w 2014. Dziś ma 650
odcinków. Początkowo miał mieć tytuł
„Nauczyciele”.
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DLA BABCI I DZIADKA

Dziękuję Ci za to, że jesteś, że zawsze mnie
wysłuchasz w trudnych sytuacjach i zawsze
pomożesz. Dziękuję Ci też za to, że stworzyłaś moją
mamusię, bo gdyby nie ona, mnie też by z Tobą nie
było.

Kochana Babciu, życzę Ci młodości, zdrówka, takiego
kochanego wnuka jak ja oraz bardzo dużego poczucia
humoru. Żyj jak najdłużej, kochaj mnie mocno, spędzaj
ze mną dużo czasu. Kocham Cię, Twój wnuk.

Dziadku, Babciu ja Wam życzę bardzo długiego i
zdrowego życia. Byście wiecznie się kochali i o
wnuczęta długo dbali. Byście krótko się smucili i dość
długo się cieszyli. Jeszcze tylko Wam dopowiem, co
mi dziś chodzi po głowie. Byście zdrowo bardzo żyli no
i zawsze byli mili.

Babciu i Dziadku - po prostu dziękuję, że jesteście.

Dziękuję Wam, że jesteście i, że mnie kochacie. Nie
ukrywam, że dzięki Waszym "dofinansowaniom" lepiej
mi się żyje. Dajecie mi mnóstwo szczęścia, radości i
zawsze pomagacie, gdy mam problem.

Dziękuję Babciu, że jesteś. 

Drogie Babcie i Dziadkowie
Dziś życzenia Wam składamy
Dziadku - nie zapomnę o Tobie
Babciu - u Ciebie jest jak u mamy...

Żebyś nadal była taka jak zawsze. Mam nadzieję, że
nigdy Cię nie zawiodę. 

ŻYCZENIA na poważnie i wesoło 
zebrane od uczniów z różnych klas

Drodzy Dziadkowie, życzę Wam wszystkiego dobrego
i żeby Was w krzyżu nie łamało. Wspaniałych dni bez
denerwujących sąsiadów.

Dziękuję, że jesteście tacy kochani i zarażacie
każdego pozytywną energią.

Z okazji dnia Babci życzę Ci, żebyś zebrała sporo
pieniążków i dała mi je oraz żebyś robiła mi jak
najwięcej ciast i babeczek.
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LIFEHACKI
Tę rubrykę w ubiegłym roku prowadziły nasze koleżanki: Ola i Karolina. Teraz są już w średniej szkole, a my
jakoś zapomnieliśmy, ale wracamy. 

Nowy semestr, nowe obietnice związane ze szkołą. Pomarzyć
dobra rzecz, ale z realizacją gorzej. Może pomogą lifehacki, które
sprawdziliśmy na sobie. Działają na pewno.

MUZYKA NA CZAS
Spóźniasz się do szkoły? Bo źle
planujesz ranek. Zrób sobie
playlistę, która trwa tyle, ile
potrzebujesz czasu, by wyjść z
domu. Zacznij od spokojnych
utworów, potem szybszych, a na
końcu takich, które dają powera.
Sprawdziłam! Działa.

Julia

ASPIRYNA NA ZEWNĄTRZ
Gdy zobaczysz pojawiająca się
opryszczkę lub krostkę, przygotuj
papkę aspirynową, która zniszczy
to, co szpeci twarz. Wystarczy
rozgnieść jedną tabletkę leku i
rozmieszać ją w ok 1/3 łyżeczki
wody, tak aby powstała gęsta
papka, którą nakładamy grubą
warstwą na powstającą zmianę.

Wiktoria

NAUKA NIE MILCZY
Jeśli chcesz się naprawdę szybko
czegoś nauczyć, nie czytaj wiele
razy, tylko powtarzaj na głos.
Potwierdzone badaniami.

NAGRODA ZA WIEDZĘ
Jeśli lubisz słodycze, poukładaj na
tekście, którego się uczysz, np.
cukierki (w papierkach). Gdy
opanujesz dany fragment, sam
sobie dasz prezent. 

KARTECZKI NA
SKLEROZĘ
Jeżeli należysz do zapominalskich,
fajnym sposobem będzie
zapisywanie na karteczkach
samoprzylepnych rzeczy, które
masz przynieść do szkoły. Przyklej
je w widocznym miejscu, np. na
drzwiach.

Maja

WIECZÓR NA SPOKÓJ
Pakuj się zawsze wieczorem dzień
przed szkołą. Wiem, że to trudne
czasami, ale wystarczy  przecież
kilka minut. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo, że o czymś
zapomnisz. 

Nie szata zdobi człowieka,
ale wygląd jest przecież
ważny. W szkole też.

CZYSTE BEZ SZAMPONU
Nie masz czasu umyć włosów, bo
wieczorem siedziałaś na czacie i
zapomniałaś?  Nałóż u nasady
odrobinę mąki ziemniaczanej lub
talku i wmasuj go we włosy oraz
skórę głowy, a następnie wyczesz.

Matylda 

PO IMPREZCE
Zarwałaś noc, oczy są zapuchnięte i podkrążone. Zrób
okład z łyżeczki do herbaty schłodzonej wcześniej w
lodówce.  Czasami trzeba ten zabieg przeprowadzić
kilka razy. Ale skutkuje. 

CZAS NA PAZURKI
Aby przyśpieszyć wysychanie lakieru do paznokci po
nałożeniu utwardzacza, odczekaj 2 minuty, a następnie
zanurz dłonie w misce z zimną wodą i potrzymaj przez
2-3 minuty. Po tym czasie paznokcie powinny być
suche.

Azjatka
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