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Jak szybko się nauczyć na sprawdzian? Nienawiść w sieci

W dzisiejszym artykule przedstawię wam parę sposobów na szybkie
nauczenie się na sprawdzian lub kartkówkę. Mam nadzieje, że przyda
wam się to w przyszłości.    Uważaj na lekcjach. Bardzo dużo
informacji może nie być w podręczniku, ale możliwe że się pojawi na
sprawdzianie, więc słuchaj i jak najwięcej zapamiętaj.

1. Zacznij się uczyć od razu po powrocie ze szkoły. Dzięki temu twój
mózg będzie dużo więcej pamiętał z lekcji. Po za tym dużo lepiej
jest to zrobić od razu i mieć to z głowy. Będziesz miał wtedy więcej
czasu na np. zabawę.

2. Na swoim miejscu pracy miej zawsze porządek. Nie będziesz w
tedy rozproszony bałaganem, który jest na biurku. Będzie ci też
wtedy dużo łatwiej odnaleźć się w swoich notatkach.

3. Zaznaczaj sobie najważniejsze informacje kolorem, ponieważ
dzięki temu twój mózg dużo lepiej zapamiętuje.

4. Warto też wszystkie informację zapisać na osobnej kartce, aby
nam się nie myliły i żebyśmy nie musieli ich szukać po zeszycie.
Będzie ci w tedy dużo łatwiej się uczyć.

5. Możesz też nagrać, to czego powinieneś się uczyć i cały czas tego
odsłuchiwać. Twój mózg po jakimś czasie odsłuchiwania powinien
wszystko zapamiętać.

6. Rób sobie małe przerwy, aby twój organizm nie był wykończony i
lepiej przyswajał wiedzę.

7. Więcej zapamiętasz mówiąc notatki na głos. Możesz je recytować
jak wiersz lub niby udzielając komuś wywiadu. Jeżeli masz dusze
artysty, to możesz też zrobić z nich piosenkę.

Obrażanie, wyzywanie, czasem nawet
gnębienie. To jest hejt- słowo to oznacza po
angielsku nienawiść. Wiek hejterów (czyli
ludzi którzy hejtują w internecie drugą osobę)
wynosi przeważnie od 16 do 24 lat. Zdarzają
się oczywiście wyjątki- młodsi lub starsi.
Przyczyny hejtu są różne np. niektórym takie
zachowanie przynosi ulgę- mogą bezkarnie
wyżyć się na innych. Inną przyczyną jest
także anonimowość, przecież w internecie
możemy ustawić sobie nieprawdziwe imię i
nazwisko, czy też w ogóle nie robić sobie
zdjęcia profilowego. O wiele łatwiej jest
przecież napisać w sieci anonimowo do
kogoś, że np. jest głupi, w realu byłoby trochę
ciężko. Jak walczyć z hejtem? Pierwszą
propozycją jest po prostu ignorowanie go,
chociaż trudno zignorować złe słowa na swój
temat. Na szczęście jest jeszcze druga
propozycja - należy zgłosić komentarz
administratorowi strony, który ma możliwość
usunięcia komentarza lub konta, z którego
został napisany hejt. Pamiętajcie także o print
screenie- czyli zrzucie ekranu- dzięki niemu
będziecie mieć dowód. Warto też
porozmawiać na ten temat z kimś dorosłym.

Mikołaj Brzęczek 5B
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„Dzień na stoku”

„Miłość”

W sobotę pojechałam z rodzicami na stok narciarski do
Istebnej. Najpierw w planie mieliśmy wyjechać o siódmej, ale
rodzice zmienili zdanie i w końcu wyruszyliśmy o dziesiątej.
Czas drogi szacowany był od czterdziestu minut do godziny,
ale z racji, że utknęliśmy w korku, a następnie zgubiliśmy się i
musieliśmy zapytać o drogę trwało to razem około trzech
godzin. Kiedy dojechaliśmy na miejsce wyciągnęliśmy sprzęt,
ubraliśmy się i ruszyliśmy w stronę stoku, by zakupić
karnety. Ja, tak jak i mój brat, najpierw poszłam na małą
górkę, a kiedy uznałam, że idzie mi całkiem nieźle poszłam z
tatą na większy wyciąg- kanapy. Kiedy mój brat się przewrócił
i powiedział, że nie będzie jeździć, moja mama nie chcąc
tracić pieniędzy na jego karnet wynajęła mu instruktora, który
pomagał mu utrzymywać równowagę i lepiej zjeżdżać na
nartach. Kiedy wraz z tatą wsiedliśmy na wyciąg, zaczęłam
obserwować widoki i martwić się, czy aby na pewno uda mi
się bezpiecznie zejść na ziemię. Kiedy dojechaliśmy na szczyt
prawie osiemsetmetrowego pagórka ze strachem
odepchnęłam się od kanapy i zjechałam w bezpieczne
miejsce. Bardzo się ucieszyłam, kiedy udało mi się ustać i nie
zrobić sobie krzywdy Z początku nie wiedziałam, z której
górki zjechać, ale w końcu wybrałam tą mniej stromą. Mój tata
asekurował mnie jadąc za mną, ale ja mu uciekłam i musiał
przyspieszyć. Podczas drugiego wjazdu zdecydowałam się
spróbować zjechać z tego bardziej stromego i już do końca
pobytu na stoku jeździłam tylko na nim. I tak upłynęły cztery
godziny. Tata powiedział, że nieźle mi idzie Kiedy
skończyliśmy już jeździć udaliśmy się do restauracji, gdzie
zjedliśmy pyszny obiad. Do domu wróciliśmy przed
dwudziestą. W przyszłą sobotę również mamy w planach
udać się na ten sam stok. Bardzo Wam polecam pojechać do
kompleksu narciarskiego „Zagroń”.

Miłość jest jak czas, 
wciąż do przodu mknie,

Miłość jest jak wiatr, 
nie zatrzyma się.

Miłość jest jak czar, 
wznieca ognia żar,

Serce mocniej bije, 
gdy w miłości się żyje.

Wyrzuć złości, wspomnienia z
przeszłości,

Nie ulegaj samotności.
Lepiej oddaj się miłości…
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„Światełko” Lego Przygoda 2 – recenzja

Niektórym może się wydawać, że żarówka to
najzwyklejszy przedmiot. Ci, którzy tak myślą okropnie się
mylą. Tak naprawdę w tej zwykłej żarówce siedzi sobie
mały duszek, który oświetla swoje mieszkanko
miniaturową świeczuszką. Pewnego mrocznego,
deszczowego wieczoru Magda czytała swoją ulubioną
książkę. Duszek siedzący w swoim domku właśnie jadł
kolację. Magda nie była zwykłą osobą, według niektórych
była odrzutkiem. Jej rodzice rozwiedli się i dziewczynka
musiała pracować i pomagać swojej mamie, chociaż miała
tylko dwanaście lat. Tak naprawdę Madzia mogła jedynie
uruchomić swoją wyobraźnię i wypełnić nią pustki
swojego życia. Kiedy dziewczynka leżała samotnie na
łóżku, nagle podskoczyła i stanęła jak wryta. W lampce
zauważyła małą osóbkę wpatrującą się w nią niebieskimi,
wyłupiastymi oczami. Magda położyła się powoli
tłumacząc to sobie swoją zbyt wielką wyobraźnią, ale
nagle stworzonko przemówiło: -Obserwuję cię już od
dłuższego czasu. –Tttty mówisz?!- zapytała zaskoczona
dziewczynka. –Tak, a czemu bym miała nie mówić?-
odpowiedziała mała osóbka. –Myślałam, że jesteś tylko
wytworem mojej wyobraźni… -Wytworem wyobraźni? Phi!
W każdej lampce mieszka taki duszek jak ja! Stworzonko
ubrane było w niebieski płaszcz z gwiazdkami i czapkę w
takim samym wzorze. Miało również szerokie, granatowe
dżinsy oraz fioletowe pantofelki, a na głowie brązowe
włoski. Dziewczynki rozmawiały na różne tematy i okazało
się, że mają takie same zainteresowania. Obie lubią czytać
książki przygodowe i romanse, obie kochają kolor
niebieski i obie pragną zdobyć przyjaciół. Magda
codziennie po szkole rozmawiała razem z duszką.
Dziewczynki świetnie się razem dogadywały. Praktycznie
nigdy się nie rozstawały dopóki mama Magdy
przypadkiem… Nie zbiła lampy…

Film „Lego Przygoda 2” miał polską premierę 8 lutego
2019 r. Jest on kontynuacją filmu „Lego Przygoda”.
Fabuła rozpoczyna się w momencie, w którym zakończyła
się pierwsza część. Na miasto Klocburg napadają
przybysze z planety Duplo. Główny bohater – Emmet
chciał w pokojowy sposób porozmawiać z przybyszami,
ale niestety nie udało się dojść do porozumienia. Z tego
powodu cały świat ogarnęła apokalipsa i każdy, by
przetrwać musi być poważny i twardy. Jedynie Emmet w
tych czasach jest optymistyczny i uśmiech nie schodzi mu
z twarzy. Pięć lat później na świat przybywa tajemnicza
osoba i porywa Żyletę, Batmana i innych przyjaciół
Emmeta. Z tego powodu bohater wyrusza na misję
ratunkową, podczas której spotka się z pewnym
jegomościem.

Wszystkie miejsca, postacie itp. tak jak np. w pierwszej
części „Lego Przygody”, są zrobione z prawdziwych
klocków Lego, co sprawia, że film wygląda bardzo
ciekawie. Produkcja jest napełniona żartami, które bardzo
często są zabawne. Jest ona również wypełniona
odniesieniami do popkultury. Bardzo przyjemnie jest
wyłapywać na seansie takie mrugnięcia do widza. W filmie
pojawia się również wiele zwrotów akcji. Niestety wydaje
mi się, że w pewnym momencie jest ich za dużo.
Wszystkie wyskakują nagle i nie dają nam chwili oddechu.
Z drugiej strony pierwsza godzina filmu jest dość powolna
i w pewnym momencie jesteśmy znudzeni. Film ma
również ważny przekaz – żeby być sobą i akceptować
siebie takim jakim się jest.

Podsumowując, „Lego Przygoda 2” nie jest wybitnym
filmem. Posiada wiele błędów, które można dostrzec, ale w
ogólnym rozrachunku jest to bardzo przyjemna produkcja,
w której mamy ciekawą fabułę i wiele gagów. Warto iść z
rodziną do kina na film, chociażby dlatego, że będzie to
niezła rozrywka.
Grzegorz Grabka
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Wpływ koloru na człowieka

Sonda – kostiumy karnawałowe

Jak kolory na nas wpływają? Jakie powodują reakcje, dobre czy złe? Czy maja znaczenie w naszym życiu?

Kolor czerwony- zachęca nas do pozytywnego myślenia. Mówi się, że oznacza on życie i kojarzony jest z motywacją.
Jest to kolor ciepły. Gdy za długo będziemy przybywać w jego okolicy koloru, będziemy odczuwać zmęczenie i
delikatne wyczerpanie. Czerwony to kolor miłości. Należy jednak pamiętać, że osobom pobudliwym i nerwowym, może
on utrudniać zasypianie .

Kolor żółty- to kolor szczęścia. Jest on kolorem słońca, który sprawia, że czujemy się przy nim bardzo dobrze. Dodaje
on pewności siebie i optymizmu. Mazaki w kolorze żółtym działają wspaniale na nasz mózg. Dzięki niemu lepiej
zapamiętujemy i kojarzymy różne rzeczy.

Kolor niebieski- Jest to kolor zimny i uspokajający. Zwiększa on kreatywność i intuicję. W niebieskim otoczeniu
zmniejsza się ciśnienie krwi. Znakomicie sprawdza się kiedy potrzebujemy relaksu i odpoczynku. Kolor ten uspokaja,
dlatego pomaga zasnąć nerwowym ludziom i osobom przemęczonym. Jest bardzo często kojarzony z czystością i
higieną.

Kolor zielony- Barwa kojarzona z naturą i spokojem. W otoczeniu tego koloru czujemy się spokojniejsi i zrelaksowani.
Kolor ten świetnie wpływa na zranionych ludzi. Barwa ma również pozytywny wpływ na zmniejsza ciśnienie krwi i
napięcie mięśni. Sprawia ona, że w jej obecności czujemy się znakomicie. Reguluje ona również krążenie.

Postanowiłem przeprowadzić sondę, by dowiedzieć się za jakie postacie przebrali się uczniowie naszej szkoły.

Kacper, lat ok. 12 – za klauna z horroru
Bartosz, lat 12 – za kościotrupa
Anna, lat 12 – za królika
Maja, lat 12 – za gwiazdę
Miłosz, lat ok. 11 – za Minionka
Teresa, lat ok. 10 – za pszczołę
Patrycja, lat 12 – za pandę
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Karnawał, czyli wielka zabawa! Nasze zwierzaki…

Zwykle podczas bali karnawałowych należy się przebrać
za jakąś postać. Sam czas przed postem jest bardzo
hucznie obchodzony na świecie np. w Wenecji. Do tego
miasta na zabawę przyjeżdża wielu turystów. Tam akurat
nie przebiera się za  nikogo tylko zakłada się tzw. maski
weneckie, które wykonuje się z gipsu, porcelany lub gazy.
Maski te wyglądają bardzo pięknie, są obficie ozdobione
piórami, koralikami i innymi ozdobami. Drugi najbardziej
znany karnawał odbywa się w Rio De Janeiro - tam
przyjeżdża najwięcej turystów. Obchodzi się go tak:
pośrodku trybun jest wyznaczona droga, przez którą
przejeżdżają platformy, na których tańczą tancerki.
Platformy te są bardzo pięknie ozdobione.

Mikołaj Brzęczek 5B

Mój pies wabi się Bailey i jest rasy golden retriver. Zawsze
z siostrą marzyliśmy o psie, jednak mieszkaliśmy w bloku
i rodzice się nie zgadzali. Po przeprowadzce do domu
jednorodzinnego moja siostra i ja zaczęliśmy jeszcze
bardziej błagać rodziców o pupila. W końcu rodzice się
zgodzili. Zaczęliśmy szukać ogłoszeń w internecie.
Związanych z naszą wymarzoną rasą nie było dużo, więc
łatwiej było nam się zdecydować. Pod koniec marca
ubiegłego roku przywieźliśmy psa do domu. Z imieniem
nie było trudno, imię które nosi wzięło się z filmu
zatytułowanego „Był sobie pies” (jest też ciekawa książka
o takim tytule), gdzie głównym bohaterem był właśnie pies
rasy golden retriver o imieniu Bailey. Nasz psiak urodził
się 10 lutego 2018 r., więc za parę dni będzie miał roczek i
już nie będzie szczeniakiem. W przeciwieństwie do innych
psów mój uwielbia się kąpać. Bailey bardzo lubi też moją
rodzinę. Gdy w zeszłym roku pojechaliśmy na wakacje a
szczeniak został pod opieką babci, z tęsknoty wygryzł
dziury w ścianie i mój tata musiał je naprawiać. Teraz
Bailey jest bardzo duży i mieszka w domu (tylko załatwić 
wychodzi się na ogród, no i oczywiście na spacery). Na
spacery lubi chodzić, ale bardzo mocno ciągnie. Bardzo
go kocham!

Mikołaj Brzęczek 5B

Co można robić zimą?

Jedną z moich propozycji są sporty zimowe. Jeżeli macie
więcej czasu np. cały dzień, proponuję wyjazd całą
rodziną na stok i jazdę na nartach. Jeśli nie umiecie
jeździć na nartach, można wynająć sobie instruktora, który
chętnie nauczy was zjeżdżania. Jeżeli nie macie nart,
butów narciarskich czy kasku nie musicie ich kupować -
możecie wypożyczyć w wypożyczalni. Drugą propozycją
na cały dzień, jest wyjazd całą rodziną na sanki. W góry na
jakąś górkę do zjeżdżania na sankach np. w Szczyrku jest
wypożyczalnia sanek: jedno albo dwuosobowych. Zaraz
koło niej jest górka z wyciągiem saneczkowym. Ostatnią
moją propozycją jest jazda na łyżwach. W naszym mieście
jest akurat lodowisko bez dachu, ale jeśli ktoś nie lubi jak
wieje albo pada śnieg, to niech wybierze się do Bielska-
Białej, gdzie lodowisko jest zadaszone. Tak samo jak
wcześniej, przy każdym lodowisku jest wypożyczalnia
łyżew i kasków- nie trzeba więc kupować swojego sprzętu!



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 12 03/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpod szkolnej ławki...

Recenzja książki fantastycznej Tłusty czwartek

Tajemniczy prezent który dostaje Alcatraz
Smedry w spadku po swoim ojcu przyniesie
mu szczęście… Czy może jednak przygodę, w
której zginie…
Cześć dzisiaj przedstawię wam recenzję
książki „Alcatraz kontra Bibliotekarze #1
Piasek Raszid”. Książka ta przedstawia historię
chłopca, któremu umarli rodzice [lecz, czy aby
na pewno?]. Pewnego dnia dostaje on paczkę,
w której znajduję się piasek. Na początku
wydaję się, że to zwykły piasek. Lecz gdy kilku
mężczyzn z pistoletami wchodzi i próbuje go
zabić, to jego dziadek, o którym Alcatraz nic
nie wiedział, rozwala mu ścianę i mówi, że
muszą uciekać. Wszystko nabiera sensu. Teraz
zacytuję fragment książki „Leżałem
przywiązany do ołtarza wykonanego z
przestarzałych encyklopedii i miałem zostać
złożony w ofierze mocom ciemności przez
wyznawców kultu mrocznych Bibliotekarzy.”
Czy mu się uda wydostać? Czy przeżyje? Tego
dowiecie się jak przeczytacie książkę.
Jakub Dziech

Tłusty czwartek to ostatni czwartek
przed wielkim postem (czyli 52 dni
przed Wielkanocą). Jest on również
znany jako zapusty. Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.
W tym dniu w Polsce oraz w
katolickiej części Niemiec, wedle
tradycji można się objadać.

Przez to, że data Tłustego Czwartku
zależy od daty Wielkanocy święto to
jest świętem ruchomym. Następny
czwartek jest dniem po Środzie
Popielcowej i należy do okresu
Wielkiego Postu, podczas którego
chrześcijanie ze względów religijnych
(jako przygotowanie do Wielkanocy)
powinni zachować wstrzemięźliwość
jako wyraz umartwienia.

Najpopularniejsze potrawy w Tłusty
Czwartek to pączki i faworki, w
niektórych rejonach znane jako
chrusty i chruściki. Dawniej jedzono
pączki ze słoniną, boczkiem i mięsem.

Staropolskie przysłowie mówi:
Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła. Jeden z
przesądów mówi o tym, że jeśli ktoś
nie zje ani jednego pączka, nie będzie
mu się wiodło w życiu.
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	Zacznij się uczyć od razu po powrocie ze szkoły. Dzięki temu twój mózg będzie dużo więcej pamiętał z lekcji. Po za tym dużo lepiej jest to zrobić od razu i mieć to z głowy. Będziesz miał wtedy więcej czasu na np. zabawę.
	Na swoim miejscu pracy miej zawsze porządek. Nie będziesz w tedy rozproszony bałaganem, który jest na biurku. Będzie ci też wtedy dużo łatwiej odnaleźć się w swoich notatkach.
	Zaznaczaj sobie najważniejsze informacje kolorem, ponieważ dzięki temu twój mózg dużo lepiej zapamiętuje.
	Warto też wszystkie informację zapisać na osobnej kartce, aby nam się nie myliły i żebyśmy nie musieli ich szukać po zeszycie. Będzie ci w tedy dużo łatwiej się uczyć.
	Możesz też nagrać, to czego powinieneś się uczyć i cały czas tego odsłuchiwać. Twój mózg po jakimś czasie odsłuchiwania powinien wszystko zapamiętać.
	Rób sobie małe przerwy, aby twój organizm nie był wykończony i lepiej przyswajał wiedzę.
	Więcej zapamiętasz mówiąc notatki na głos. Możesz je recytować jak wiersz lub niby udzielając komuś wywiadu. Jeżeli masz dusze artysty, to możesz też zrobić z nich piosenkę.
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	„Dzień na stoku”
	W sobotę pojechałam z rodzicami na stok narciarski do Istebnej. Najpierw w planie mieliśmy wyjechać o siódmej, ale rodzice zmienili zdanie i w końcu wyruszyliśmy o dziesiątej. Czas drogi szacowany był od czterdziestu minut do godziny, ale z racji, że utknęliśmy w korku, a następnie zgubiliśmy się i musieliśmy zapytać o drogę trwało to razem około trzech godzin. Kiedy dojechaliśmy na miejsce wyciągnęliśmy sprzęt, ubraliśmy się i ruszyliśmy w stronę stoku, by zakupić karnety. Ja, tak jak i mój brat, najpierw poszłam na małą górkę, a kiedy uznałam, że idzie mi całkiem nieźle poszłam z tatą na większy wyciąg- kanapy. Kiedy mój brat się przewrócił i powiedział, że nie będzie jeździć, moja mama nie chcąc tracić pieniędzy na jego karnet wynajęła mu instruktora, który pomagał mu utrzymywać równowagę i lepiej zjeżdżać na nartach. Kiedy wraz z tatą wsiedliśmy na wyciąg, zaczęłam obserwować widoki i martwić się, czy aby na pewno uda mi się bezpiecznie zejść na ziemię. Kiedy dojechaliśmy na szczyt prawie osiemsetmetrowego pagórka ze strachem odepchnęłam się od kanapy i zjechałam w bezpieczne miejsce. Bardzo się ucieszyłam, kiedy udało mi się ustać i nie zrobić sobie krzywdy Z początku nie wiedziałam, z której górki zjechać, ale w końcu wybrałam tą mniej stromą. Mój tata asekurował mnie jadąc za mną, ale ja mu uciekłam i musiał przyspieszyć. Podczas drugiego wjazdu zdecydowałam się spróbować zjechać z tego bardziej stromego i już do końca pobytu na stoku jeździłam tylko na nim. I tak upłynęły cztery godziny. Tata powiedział, że nieźle mi idzie Kiedy skończyliśmy już jeździć udaliśmy się do restauracji, gdzie zjedliśmy pyszny obiad. Do domu wróciliśmy przed dwudziestą. W przyszłą sobotę również mamy w planach udać się na ten sam stok. Bardzo Wam polecam pojechać do kompleksu narciarskiego „Zagroń”.

	„Miłość”
	Miłość jest jak czas,
	wciąż do przodu mknie,
	Miłość jest jak wiatr,
	nie zatrzyma się.
	Miłość jest jak czar,
	wznieca ognia żar,
	Serce mocniej bije,
	gdy w miłości się żyje.
	Wyrzuć złości, wspomnienia z przeszłości,
	Nie ulegaj samotności.
	Lepiej oddaj się miłości…

	„Światełko”
	Lego Przygoda 2 – recenzja
	Niektórym może się wydawać, że żarówka to najzwyklejszy przedmiot. Ci, którzy tak myślą okropnie się mylą. Tak naprawdę w tej zwykłej żarówce siedzi sobie mały duszek, który oświetla swoje mieszkanko miniaturową świeczuszką. Pewnego mrocznego, deszczowego wieczoru Magda czytała swoją ulubioną książkę. Duszek siedzący w swoim domku właśnie jadł kolację. Magda nie była zwykłą osobą, według niektórych była odrzutkiem. Jej rodzice rozwiedli się i dziewczynka musiała pracować i pomagać swojej mamie, chociaż miała tylko dwanaście lat. Tak naprawdę Madzia mogła jedynie uruchomić swoją wyobraźnię i wypełnić nią pustki swojego życia. Kiedy dziewczynka leżała samotnie na łóżku, nagle podskoczyła i stanęła jak wryta. W lampce zauważyła małą osóbkę wpatrującą się w nią niebieskimi, wyłupiastymi oczami. Magda położyła się powoli tłumacząc to sobie swoją zbyt wielką wyobraźnią, ale nagle stworzonko przemówiło: -Obserwuję cię już od dłuższego czasu. –Tttty mówisz?!- zapytała zaskoczona dziewczynka. –Tak, a czemu bym miała nie mówić?- odpowiedziała mała osóbka. –Myślałam, że jesteś tylko wytworem mojej wyobraźni… -Wytworem wyobraźni? Phi! W każdej lampce mieszka taki duszek jak ja! Stworzonko ubrane było w niebieski płaszcz z gwiazdkami i czapkę w takim samym wzorze. Miało również szerokie, granatowe dżinsy oraz fioletowe pantofelki, a na głowie brązowe włoski. Dziewczynki rozmawiały na różne tematy i okazało się, że mają takie same zainteresowania. Obie lubią czytać książki przygodowe i romanse, obie kochają kolor niebieski i obie pragną zdobyć przyjaciół. Magda codziennie po szkole rozmawiała razem z duszką. Dziewczynki świetnie się razem dogadywały. Praktycznie nigdy się nie rozstawały dopóki mama Magdy przypadkiem… Nie zbiła lampy…
	Film „Lego Przygoda 2” miał polską premierę 8 lutego 2019 r. Jest on kontynuacją filmu „Lego Przygoda”. Fabuła rozpoczyna się w momencie, w którym zakończyła się pierwsza część. Na miasto Klocburg napadają przybysze z planety Duplo. Główny bohater – Emmet chciał w pokojowy sposób porozmawiać z przybyszami, ale niestety nie udało się dojść do porozumienia. Z tego powodu cały świat ogarnęła apokalipsa i każdy, by przetrwać musi być poważny i twardy. Jedynie Emmet w tych czasach jest optymistyczny i uśmiech nie schodzi mu z twarzy. Pięć lat później na świat przybywa tajemnicza osoba i porywa Żyletę, Batmana i innych przyjaciół Emmeta. Z tego powodu bohater wyrusza na misję ratunkową, podczas której spotka się z pewnym jegomościem.
	Wszystkie miejsca, postacie itp. tak jak np. w pierwszej części „Lego Przygody”, są zrobione z prawdziwych klocków Lego, co sprawia, że film wygląda bardzo ciekawie. Produkcja jest napełniona żartami, które bardzo często są zabawne. Jest ona również wypełniona odniesieniami do popkultury. Bardzo przyjemnie jest wyłapywać na seansie takie mrugnięcia do widza. W filmie pojawia się również wiele zwrotów akcji. Niestety wydaje mi się, że w pewnym momencie jest ich za dużo. Wszystkie wyskakują nagle i nie dają nam chwili oddechu. Z drugiej strony pierwsza godzina filmu jest dość powolna i w pewnym momencie jesteśmy znudzeni. Film ma również ważny przekaz – żeby być sobą i akceptować siebie takim jakim się jest.
	Podsumowując, „Lego Przygoda 2” nie jest wybitnym filmem. Posiada wiele błędów, które można dostrzec, ale w ogólnym rozrachunku jest to bardzo przyjemna produkcja, w której mamy ciekawą fabułę i wiele gagów. Warto iść z rodziną do kina na film, chociażby dlatego, że będzie to niezła rozrywka.
	Grzegorz Grabka

	Wpływ koloru na człowieka
	Jak kolory na nas wpływają? Jakie powodują reakcje, dobre czy złe? Czy maja znaczenie w naszym życiu?
	Kolor czerwony- zachęca nas do pozytywnego myślenia. Mówi się, że oznacza on życie i kojarzony jest z motywacją. Jest to kolor ciepły. Gdy za długo będziemy przybywać w jego okolicy koloru, będziemy odczuwać zmęczenie i delikatne wyczerpanie. Czerwony to kolor miłości. Należy jednak pamiętać, że osobom pobudliwym i nerwowym, może on utrudniać zasypianie .
	Kolor żółty- to kolor szczęścia. Jest on kolorem słońca, który sprawia, że czujemy się przy nim bardzo dobrze. Dodaje on pewności siebie i optymizmu. Mazaki w kolorze żółtym działają wspaniale na nasz mózg. Dzięki niemu lepiej zapamiętujemy i kojarzymy różne rzeczy.
	Kolor niebieski- Jest to kolor zimny i uspokajający. Zwiększa on kreatywność i intuicję. W niebieskim otoczeniu zmniejsza się ciśnienie krwi. Znakomicie sprawdza się kiedy potrzebujemy relaksu i odpoczynku. Kolor ten uspokaja, dlatego pomaga zasnąć nerwowym ludziom i osobom przemęczonym. Jest bardzo często kojarzony z czystością i higieną.
	Kolor zielony- Barwa kojarzona z naturą i spokojem. W otoczeniu tego koloru czujemy się spokojniejsi i zrelaksowani. Kolor ten świetnie wpływa na zranionych ludzi. Barwa ma również pozytywny wpływ na zmniejsza ciśnienie krwi i napięcie mięśni. Sprawia ona, że w jej obecności czujemy się znakomicie. Reguluje ona również krążenie.

	Sonda – kostiumy karnawałowe
	Postanowiłem przeprowadzić sondę, by dowiedzieć się za jakie postacie przebrali się uczniowie naszej szkoły.
	Kacper, lat ok. 12 – za klauna z horroru
	Bartosz, lat 12 – za kościotrupa
	Anna, lat 12 – za królika
	Maja, lat 12 – za gwiazdę
	Miłosz, lat ok. 11 – za Minionka
	Teresa, lat ok. 10 – za pszczołę
	Patrycja, lat 12 – za pandę

	Karnawał, czyli wielka zabawa!
	Nasze zwierzaki…
	Zwykle podczas bali karnawałowych należy się przebrać za jakąś postać. Sam czas przed postem jest bardzo hucznie obchodzony na świecie np. w Wenecji. Do tego miasta na zabawę przyjeżdża wielu turystów. Tam akurat nie przebiera się za  nikogo tylko zakłada się tzw. maski weneckie, które wykonuje się z gipsu, porcelany lub gazy. Maski te wyglądają bardzo pięknie, są obficie ozdobione piórami, koralikami i innymi ozdobami. Drugi najbardziej znany karnawał odbywa się w Rio De Janeiro - tam przyjeżdża najwięcej turystów. Obchodzi się go tak: pośrodku trybun jest wyznaczona droga, przez którą przejeżdżają platformy, na których tańczą tancerki. Platformy te są bardzo pięknie ozdobione.
	Mój pies wabi się Bailey i jest rasy golden retriver. Zawsze z siostrą marzyliśmy o psie, jednak mieszkaliśmy w bloku i rodzice się nie zgadzali. Po przeprowadzce do domu jednorodzinnego moja siostra i ja zaczęliśmy jeszcze bardziej błagać rodziców o pupila. W końcu rodzice się zgodzili. Zaczęliśmy szukać ogłoszeń w internecie. Związanych z naszą wymarzoną rasą nie było dużo, więc łatwiej było nam się zdecydować. Pod koniec marca ubiegłego roku przywieźliśmy psa do domu. Z imieniem nie było trudno, imię które nosi wzięło się z filmu zatytułowanego „Był sobie pies” (jest też ciekawa książka o takim tytule), gdzie głównym bohaterem był właśnie pies rasy golden retriver o imieniu Bailey. Nasz psiak urodził się 10 lutego 2018 r., więc za parę dni będzie miał roczek i już nie będzie szczeniakiem. W przeciwieństwie do innych psów mój uwielbia się kąpać. Bailey bardzo lubi też moją rodzinę. Gdy w zeszłym roku pojechaliśmy na wakacje a szczeniak został pod opieką babci, z tęsknoty wygryzł dziury w ścianie i mój tata musiał je naprawiać. Teraz Bailey jest bardzo duży i mieszka w domu (tylko załatwić  wychodzi się na ogród, no i oczywiście na spacery). Na spacery lubi chodzić, ale bardzo mocno ciągnie. Bardzo go kocham!
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	Co można robić zimą?
	Jedną z moich propozycji są sporty zimowe. Jeżeli macie więcej czasu np. cały dzień, proponuję wyjazd całą rodziną na stok i jazdę na nartach. Jeśli nie umiecie jeździć na nartach, można wynająć sobie instruktora, który chętnie nauczy was zjeżdżania. Jeżeli nie macie nart, butów narciarskich czy kasku nie musicie ich kupować - możecie wypożyczyć w wypożyczalni. Drugą propozycją na cały dzień, jest wyjazd całą rodziną na sanki. W góry na jakąś górkę do zjeżdżania na sankach np. w Szczyrku jest wypożyczalnia sanek: jedno albo dwuosobowych. Zaraz koło niej jest górka z wyciągiem saneczkowym. Ostatnią moją propozycją jest jazda na łyżwach. W naszym mieście jest akurat lodowisko bez dachu, ale jeśli ktoś nie lubi jak wieje albo pada śnieg, to niech wybierze się do Bielska-Białej, gdzie lodowisko jest zadaszone. Tak samo jak wcześniej, przy każdym lodowisku jest wypożyczalnia łyżew i kasków- nie trzeba więc kupować swojego sprzętu!
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	Recenzja książki fantastycznej
	Tłusty czwartek
	Tajemniczy prezent który dostaje Alcatraz Smedry w spadku po swoim ojcu przyniesie mu szczęście… Czy może jednak przygodę, w której zginie…
	Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed wielkim postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą). Jest on również znany jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W tym dniu w Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji można się objadać.

	Cześć dzisiaj przedstawię wam recenzję książki „Alcatraz kontra Bibliotekarze #1 Piasek Raszid”. Książka ta przedstawia historię chłopca, któremu umarli rodzice [lecz, czy aby na pewno?]. Pewnego dnia dostaje on paczkę, w której znajduję się piasek. Na początku wydaję się, że to zwykły piasek. Lecz gdy kilku mężczyzn z pistoletami wchodzi i próbuje go zabić, to jego dziadek, o którym Alcatraz nic nie wiedział, rozwala mu ścianę i mówi, że muszą uciekać. Wszystko nabiera sensu. Teraz zacytuję fragment książki „Leżałem przywiązany do ołtarza wykonanego z przestarzałych encyklopedii i miałem zostać złożony w ofierze mocom ciemności przez wyznawców kultu mrocznych Bibliotekarzy.” Czy mu się uda wydostać? Czy przeżyje? Tego dowiecie się jak przeczytacie książkę.
	Przez to, że data Tłustego Czwartku zależy od daty Wielkanocy święto to jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest dniem po Środzie Popielcowej i należy do okresu Wielkiego Postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych (jako przygotowanie do Wielkanocy) powinni zachować wstrzemięźliwość jako wyraz umartwienia.
	Najpopularniejsze potrawy w Tłusty Czwartek to pączki i faworki, w niektórych rejonach znane jako chrusty i chruściki. Dawniej jedzono pączki ze słoniną, boczkiem i mięsem.
	Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Jeden z przesądów mówi o tym, że jeśli ktoś nie zje ani jednego pączka, nie będzie mu się wiodło w życiu.
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