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W XXI wieku chyba każdy z nas korzysta z Internetu.

Internetowi przyjaciele

Służy nam w
różny sposób: do
przeglądania
mediów
społecznościowych,
do znajdowania
potrzebnych
informacji, ale i
również do
zawiązywania
nowych
znajomości. Taką
osobę można
znaleźć na
przykład przez
Facebooka czy
przez inny portal
społecznościowy.
Lecz jak się za

to zabrać?
Możesz na
przykład dołączyć
do jakiejś grupy
twojego
ulubionego idola i
tam poznać
nowych ludzi.
Będziecie już mieć
chociaż jeden
temat do
rozmowy.
Najważniejsze jest
to, by być
odważnym i
samemu zrobić
pierwszy krok do
zawiązania
nowych relacji.

Gdy spodoba ci
się profil jakiejś
osoby, to po
prostu napisz do
niej i zobacz, co
się stanie. Nic ci
nie zaszkodzi, a
może wyjść z tego
dobra znajomość.
Ja na przykład
sama w ten
sposób znalazłam
parę
internetowych
koleżanek.
Pisanie SMS-ów
jest dużo
łatwiejsze niż
rozmowa z kimś

w cztery oczy.
Kiedy czujesz, że
ta osoba jest
naprawdę
sympatyczna i
miła, to możecie
umówić się na
rozmowę wideo.
Poznawanie ludzi
w ten sposób jest
bardzo fajne, bo
masz okazję
zaprzyjaźnić się z
osobą z innego
środowiska.
Pamiętaj jednak,
aby nowo
poznany przez
ciebie przyjaciel

nie okazał się
toksyczny.
Według mnie jest
to bardzo dobre
rozwiązanie ze
względu na
wymienione plusy.
Jednak jeżeli nie
lubisz poznawać
nowych ludzi w
ten sposób, to po
prostu postaw na
znajomych w
realu.

Emilia Łagun
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Słońce świeci, ptaki śpiewają...

Wakacje się zbliżają...

Dylematy, dylematy...

Jak dziś wyglądasz?

W III trymestrze,
gdy robi się
coraz cieplej,
wiele uczniów
zaczyna myśleć
nie o nauce,
lecz o
możliwości
wychodzenia na
dwór i
swobodnym,
niemal
wakacyjnym
życiu.
W związku z
tym, że na
dworze zaczyna
panować letnia
pogoda,
uczniowie nie
muszą już
zmieniać butów
i ubierać
zimowych
kurtek.
Przyjemna,
letnia pogoda
sprawia,że
młodzież
spędza więcej

czasu na
świeżym
powietrzu.
Zmniejsza się
wtedy
zmęczenie
spowodowane
całodziennym
siedzeniem w
szkolnych
ławkach i
nastolatkowie
mają okazję
odświeżyć
umysł.
Niestety, taki
odpoczynek
może nas
rozleniwić, a
przez to nasze
oceny mogą
ulec
pogorszeniu.
Mimo tego nie
można
rezygnować z
odpoczynku,
ponieważ ciągła
intensywna
praca umysłowa

bez chwili
przerwy może
utrudnić naukę.
Nie będziemy
wtedy mogli się
skoncentrować,
bo będziemy
zbyt
wyczerpani.
Jest na to rada:
pikniki, spacery
po parku i łące
możemy
planować w
sobotę lub
niedzielę, a w
tygodniu
spędzać
popołudnia w
ogrodzie lub
organizować
krótsze spacery.

Monika Żołud

Wiele osób
zwraca uwagę
tylko na swój
wygląd
zewnętrzny. Ale
czy to jest
najważniejsze?
Dzisiejsza
młodzież skupia
się nie tylko na
charakterze, ale
również na
swoim
wyglądzie. Obie
wartości są
ważne, lecz

nie tylko
powinniśmy
kierować się
naszym
wyglądem. To
człowiek
odzwierciedla
swój potencjał
oraz charakter i
to jest bardziej
cenne niż
wygląd
wewnętrzny.
Nie powinniśmy
się zadręczać
naszym

obliczem. Nie
każdy z nas
musi kierować
się modą, bo
najważniejsze
jest to, co
trzymamy w
środku.
Moim zdaniem
nie zawsze
ubiór jest
najważniejszy.

Julia
Maćkowiakwakacje

Jak sie widzisz?
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Wielkimi krokami zbliżają się daty egzaminów - zarówno gimnazjalistów, jak i ósmoklasistów. Pozostały
więc ostatnie chwile na przygotowania, aby wypaść jak najlepiej. Co możemy zrobić, by nasz wynik był
jak najwyższy?

Egzaminy - grunt to dobre przygotowanie!
Niczego nie
zdziałamy bez
odpowiedniej
mobilizacji. Z tą
też rzeczą
większość z nas
ma olbrzymi
problem. W
końcu bardziej
kuszą nas
znajomi czy gry
komputerowe
niż nauka,
prawda? Na ten
już niedługi
okres
postarajmy się
tak
zrównoważyć
czas, by
znaleźć go
trochę zarówno
dla
przygotowań,
jak i
przyjemności.
Szczególnie
dużym
problemem jest
oczywiście
odkładanie
niewygodnych
dla nas spraw
na później.
Nigdy tego nie
róbmy! Jeśli
przełożymy
naukę na
następny dzień,
później i tak się
od tego
wywiniemy.
Jeśli więc
zależy nam na
skutecznej
powtórce
materiału, od
razu weźmy się
do pracy.

Zapewne
zawsze pada
pytanie: jak
mam nauczyć
się
wszystkiego?
Przecież
egzaminatorzy
będą sprawdzać
wiedzę z całego
okresu nauki.
Nie da się
wprost
odpowiedzieć,
jak możemy
temu zaradzić,
ale jest na to
kilka
skutecznych
sposobów.
Jeżeli
posiadamy
repetytorium,
przejrzyjmy spis
treści. Tematy,
których nie
udało nam się
do tej pory
pojąć,
zakreślmy w
zauważalny
sposób. Kiedy
już zorientujemy
się, jakie mamy
braki, zacznijmy
powtórki
właśnie od tego.
Potem możemy
spokojnie
przejrzeć
pozostały
materiał. Po
systematycznych
powtórkach
zapamiętamy
dużo rzeczy.

Aby poćwiczyć
w praktyce,
rozwiążmy
archiwalne
arkusze
egzaminów z
poprzednich lat.
Nie tylko
sprawdzimy
naszą wiedzę,
ale również
poznamy
formułę testu.
Po skończeniu
koniecznie
sprawdźmy
nasz wynik z
kluczem
odpowiedzi.
Błędnych

odpowiedzi
jednak nie
pomijajmy, tylko
znajdźmy
właściwe
rozwiązanie w
jakimś źródle.
Następnym
razem takiego
samego błędu
nie popełnimy,
bo będziemy
bardziej
świadomi.
Dawne arkusze
są dobrym
sposobem na
powtórkę, pod
warunkiem, że
skrupulatnie

bierzemy się do
pracy i
rozwiązujemy
więcej niż jeden
arkusz. Po
prostu im
więcej, tym
lepiej.
Choć wszyscy
dookoła straszą
nas trudnymi
egzaminami,
nie musimy się
aż tak bardzo
stresować.
Wystarczy, że
odpowiednio się
do nich
przygotujemy i
na pewno

nie będziemy
mieli powodów
do obaw.
Wtedy
będziemy czuć
się pewnie i
raczej nic nas
nie zaskoczy.
Trzymam za
wszystkich
kciuki!

Miłosz
Kaczmarek
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W tej recenzji opiszę film pod tytułem...

"Ayrton Senna"

Jeśli jesteście
znawcami
Formuły 1,
dobrze
będziecie
wiedzieć, o co
chodzi. Film ten
opisuje
fragmenty życia
i (dość krótką)
karierę
Brazylijczyka w
Formule 1 w
latach 1984 -
1994. Sama
ekranizacja
książki Richarda
Williamsa pt.
''Wieczny Ayrton
Senna" nie do
końca ją
odwzorowuje,
lecz jest filmem
dokumentalnym.
Można go
nazwać
ekranizacją, bo
tak samo jak
książka opisują
to samo.
Czytając
recenzję
jesteście
ciekawi pewnie,
dlaczego
Brazylijczyk nie
napisał swojej
autobiografii i
czemu sam film

opisuje jego
niezwykłą
osobę, a nie
karierę. Chodzi
otóż o to, że
Brazylijczyk
zmarł tragicznie
na torze. W
1994 roku bolid
Williamsa,
model FW16,
dosłownie wbił
się w betonową
szykanę zakrętu
tamburello na
torze Imola
podczas Grand
Prix San
Marino. Po
zmianie
przepisów po
zakończonym
dużą dominacją
Williamsa
sezonie 1993,
gdy Senna
(wtedy jeżdżący
dla McLarena)
nie miał szans z
kierowcami
brytyjskiej ekipy,
zmiany
przepisowe
zmusiły zespół
do zmiany
układu
kierowniczego,
który bardzo
utrudniał

sterowanie
bolidem. Mówi
się, że jego
wypadek był
tym układem
spowodowany
(nie mówiąc o
awariach układu
hamulcowego
itp.). Najbardziej
słuszna teza na
ten temat mówi,
że w dzień
kwalifikacji
Senna kazał
naciąć
mechanikom
kawałek
kolumny
kierowniczej, co
miało poprawić
sterowanie. W
czasie wyścigu
zaś nacięcie
powiększyło
swą
powierzchnię i
tym samym
rozerwało
resztę tejże
kolumny, co
wraz z możliwą
awarią układu
hamulcowego
spowodowało, 

że brazylijski
kierowca wleciał
z bolidem z
prędkością
ponad 200
kilometrów na
godzinę w
betonową
ścianę. Zakręt,
na którym
wypadek się
wydarzył, został
potem
przebudowany.
Sama zaś
książka opisuje
jego niezwykłą

karierę i trud
oraz codzienne
życie zmarłego
kierowcy.
Pokazuje, jaki
trud trzeba
włożyć w zawód
kierowcy
wyścigowego i
pokazuje (jak
dużo fanów F1
twierdzi), że
Senna był
najlepszym
kierowcą w całej
historii F1.
Książka

jest świetną do
przeczytania
historią. Jest to
obowiązkowa
pozycja na
półce lektur
każdego
prawdziwego
fana Formuły 1,
bo jest po
prostu dla niego
dedykowana.

Maciej
Makowski
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