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Google Doodle co jakiś czas pojawia się na stronie głównej Google.

Google Doodle

Są to proste
obrazki, które
pojawiają się w
szczególe dni i
rocznice. Po
kliknięciu na
możemy się
dowiedzieć.
Pierwsze Doodle
pojawiło się 30
sierpnia 1998 roku
z okazji Burning
Mana, czyli
festiwalu w
Nevadzie,
polegającego

na paleniu wielkiej
kukły. W Polsce
pojawiło się po raz
pierwszy w tłusty
czwartek
2007.Czasami
Doodle zawierały
proste gry i
obrazki. 22 maja
2010 roku można
było zagrać w
kultową grę Pac-
man. Na nowy rok
2014 Google
wypuściło gifa z
tańczącymi

liczbami 2,0,1 i 4.
Jednak niektóre
Doodle są
wyświetlane tylko
w konkretnych
krajach, na
przykład w dni
narodowe
poszczególnych
krajów są
wyświetlane tylko
w nich. Innym
przykładem są dni
szczególne tylko
w konkretnych
krajach, m.in.

tzw. "Cud w
Bernie", którego
rocznicę Niemcy
obchodzą 4 lipca.
Tego dnia 1954
roku piłkarska
reprezentacja
Niemiec po raz
pierwszy wygrała
w finale Mundialu,
pokonując Węgry.
Nie jest to raczej
szczególny dzień
dla innych państw,
więc taki Doodle
jest wyświetlany

tylko w
Niemczech.
Według nas
Google Doodle to
ciekawe
urozmaicenie
Googla, na którym
jednocześnie
można się czegoś
dowiedzieć, jak i w
coś zagrać.

Ryszard Sieja
Jakub
Lewandowski
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Głośni czwartoklasiści.

Czy jesteśmy cisi?

Czy czwarte
klasy teraz
zachowują się
jak na początku
roku szkolnego?
Zdecydowanie
nie. Oczywiście
nie chcę nikogo
urazić w tym
artykule.
Chłopcy na
przerwach są
różni, jedni
siedzą cicho,
drudzy
wrzeszczą,
jakby
obdzierano ich
za skóry, a na
początku roku
szkolnego
wszyscy byli w
zasadzie cicho.
Już na lekcjach

jest troszkę
inaczej.
Zaledwie tylko
kilkoro chłopców
(przynajmniej w
mojej klasie) nie
hałasuje, a
reszta
zachowuje się
jakby to była
przerwa.
Natomiast
dziewczyny na
przerwach sobie
rozmawiają,
między sobą,
niektóre
dziewczyny się
bawią. Na lekcji
jedne
dziewczyny
próbują uciszyć
chłopców,
którzy gadają

lub wrzeszczą
do siebie.
Próbują też
zrobić to
chłopcy. Ale
wracając do
dziewczyn.
Inne, które nie
próbują uciszyć
chłopców, też
gadają.

Zuzia Kubis

Ta aplikacja
posiada różne
opcje, między
innymi
możliwość
zakładania
grup.
Większość klas
wykorzystała tę
opcję i tworzą
grupy klasowe.
Zaletą takiej
decyzji jest
możliwość
kontaktowania
się ze sobą.
Można
dowiedzieć się
np. co było
zadane lub
kiedy
organizowane
są różne
wyjścia.
Zawsze można
zapytać się po
prostu co
słychać lub jak
minął dzień.
Jest to bardzo
miły gest. Wadą
natomiast jest

to, że twoi
koledzy i
koleżanki cały
czas wysyłają
niepotrzebne
wiadomości, tak
zwany spam.
Jest to bardzo
irytujące.
Czasami
uczniowie
zakładają kilka
grup, z różnymi
członkami, więc
czasami nie
wiadomo, do
której grupy
napisać
wiadomość.
Założenie takiej
grupy nie jest
trudne, może to
zrobić
dosłownie
każdy. Bardzo
często na
takich grupach
członkami nie
są tylko
uczniowie, ale
także ich
wychowawcy.

Jest to bardzo
dobre
rozwiązanie,
ponieważ sam
nauczyciel
może
przekazać
informację
dzieciom bez
potrzeby
spotykania się
w szkole.
Naszym
zdaniem
założenie
klasowych grup
na
Messengerze
jest świetnym
rozwiązaniem,
pomimo tych
wszystkich
wad. Same do
takich należymy
i często z nich
korzystamy.

Pola Broniecka
i Emilia Łagun

Messenger to bardzo popularna aplikacja,
służąca do komunikacji.

Wady i zalety grup na
Messengerze

cisza

grupy
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Każdy chciałby
być kochany.
Każdy chciałby
być zauważony.
Każdy chciałby
być zrozumiany.
Każdy chciałby
pokazywać
swoje uczucia,
bez wstydu i
zawahania.
Każdy chciałby
okazywać
emocje wtedy,
kiedy chce i
potrzebuje.
Każdy chciałby
mieć
prawdziwego
przyjaciela.
Każdy chciałby
mieć kogoś, z
kim może
swobodnie i
szczerze
porozmawiać.
Każdy chciałby
wracać do
domu z
chęcią i
uśmiechem na
twarzy, pomimo
ogromnej ilości
obowiązków.
Każdy
chciałby mieć
wsparcie w
swoich bliskich.
Każdy chciałby
mieć wsparcie
przede
wszystkim w
rodzicach,
którzy są
naszymi
autorytetami i w
pewnym sensie
wzorami

do
naśladowania.
Każdy chciałby
nie mieć
ograniczeń.
Każdy chciałby
kłaść się spać
do łóżka
zmęczony, po
to,
żeby mógł
wstać
wypoczęty.
Każdy by chciał,
żeby nie działo
się na
odwrót. Każdy
chciałby potrafić
mówić o sobie
dobrze. Każdy
chciałby
spoglądać w
lustro z chęcią.
Każdy chciałby
być cały czas
zdrowy.
Każdy chciałby,
żeby wszystkie
dni różniły się
czymś od siebie
i żeby
nie były takie
same. Każdy
chciałby cieszyć
się swoim
życiem. Każdy
chciałby widzieć
kolory w szarej
rzeczywistości.
Każdy, kto nie
chce
żyć, jeszcze
bardzo by
chciał, tylko nie
wie, jak...
A ty czego byś
jeszcze chciał
od życia?

Nikt nie chciałby
stracić osób,

chciałby czuć
się
odrzucony. Nikt
nie chciałby być
samotny. Nikt.
Nikt nie
chciałby być
smutny całe
życie. Nikt nie
chciałby bać się
powrotu do
domu. Nikt nie
chciałby płakać
całą noc. Nikt
nie chciałby żyć
w założeniu, że
wszystkie dni
sklejają się w
całość i tylko
powoli
przybliżają go
do

śmierci. Nikt nie
chciałby być
dyskryminowany.
Nikt nie
chciałby być
niewidzialny jak
wiatr.
Na co my
wszyscy tak
naprawdę
liczymy?
Wiele
oczekujemy od
życia. Niektóre
sytuacje są
niezależne od
nas,
jednak na
pewno życie
mnóstwa osób

wygląda
właśnie tak, jak
nigdy by
się tego nie
spodziewali.
Jest
przeciwieństwem
tego, czego
chcą i
oczekują. Dużo
rzeczy
chcielibyśmy
też zmienić. Nie
zawsze damy
radę
sami. Nie
zawsze da się
coś zmienić.
Może się
wydawać, że
wszystko

stanie w takim
momencie, w
jakim jesteśmy
teraz i już nigdy
nie będzie
lepiej, bo w
końcu nie
mamy
pewności, że
się poprawi,
prawda?

Amelia Spieć

Każdy z nas chciałby być szczęśliwy. Każdy chciałby mieć kogoś, komu może zaufać. Każdy chciałby mieć normalne,

pełne kolorów życie. Każdy chciałby potrafić odczuwać radość.

"Każdy z nas..."

Każdy... AS
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Kolczyki - nie tylko ozdoba...

Kolczykomania

Kolczyki to
bardzo
popularna forma
biżuterii,
najczęściej
występuje ona u
dziewczyn,
chociaż ostatnio
można tez
spotkać
chłopaków,
którzy noszą
kolczyki.
Najczęściej
mamy małych
dziewczynek
decydują się
przebić im ich
uszy, kiedy są
one małymi
dziećmi. Takie
zabiegi
kosmetyczki
przeprowadzają
dzieciom już od
6 miesiąca
życia. Ja jednak
uważam, że
półroczne
dziecko jest
troszkę za małe,
aby wykonywać
mu dziurki w
uszach.
Niektóre mamy
nie chcą
przebijać swoim
dzieciom uszu
w młodym

wieku. Uważają
one, że dziecko
samo powinno
zadecydować,
czy chce
posiadać
przekłute uszy,
czy nie. Moja
mama
postanowiła
przebić mi uszy
w wieku 11
miesięcy.
Bardzo się
cieszę, że
zrobiła to w tak
wczesnym
wieku, ponieważ
nie pamiętam
ani
przeprowadzania
zabiegu, ani
bólu. Ważne,
aby sprawdzić,
czy miejsce, w
którym
decydujemy się
przekłuć uszy,
jest sterylne i
sprawdzone.
Zawsze po
przekłuwaniu
kosmetyczka
zakłada małe,
zazwyczaj
okrągłe
kolczyki. Dzieci
maja możliwość
wybrania

ich ulubionego
koloru, który
będzie widniał
na małym
diamenciku
kolczyka. Od
zawsze
uwielbiałam
kolczyki. Na
szczęście nie
mam alergii na
sztuczne
kolczyki i mogę
pozwolić sobie
na noszenie
każdych z nich.
Za każdym
razem, gdy
jestem na
wycieczce,
szukam
nietypowych
kolczyków.
Można
powiedzieć, że
kolczyki jako
pamiątka z
podróży stały
się zwyczajem.
Najbardziej
podobają mi się
kolczyki o
niestandardowych
kształtach. Po
pewnym czasie
nie maiłam
gdzie
przechowywać 

moich
kolczyków,
kupiłam więc
duży stojak
specjalnie
przystosowany
na ten rodzaj
biżuterii.
Kolekcjonowanie
kolczyków stało
się moją pasją.

Ostatnio mój
wcześniej
wspomniany
wieszak na
kolczyki się
zapełnił i muszę
zainwestować w
nowy. Jest
jeszcze jedno
rozwiązanie -
mogę

też skończyć z
kolekcjonowaniem
kolczyków, lecz
to chyba nie jest
możliwe.

Julia Banasiak

Moja kolekcja
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