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To właśnie klocki
służą do
budowania
różnych budowli,
nie ograniczają 
wyobraźni, a
mogą ją jedynie
rozwinąć. 

Jedną z
najpopularniejszych
firm
produkujących
klocki jest
korporacja LEGO.
Firma ta od 1947
roku  tworzy
zabawki dla
dzieci. Powstała w
Danii, 10
października 1932
roku.

Obecnie siedziba
firmy znajduje się
w mieście Billund
(Dania) a jej
prezesem od
października 2017
roku jest Niels B.
Christiansen. 

Jedne z
najbardziej
popularnych serii
klocków to:
City, Creator ,
Duplo, Friends,
Jurassic World,
The Lego Batman,
Movie, Minecraft,
Ninjago, Pirates,
Star Wars, Super i
Technic.

Spis i opis
niektórych serii:

City - w nim
znajduje się m.in.
straż pożarna,
komisariat policji,
lotnisko, dworzec
kolejowy, port
morski oraz wiele
innych budynków,
które znajdują się
mieście.

Duplo - duże,
kolorowe klocki
dla małych dzieci
od pierwszego do
piątego roku życia.

Jurassic World -
jest to seria

klocków związana
z filmami Jurassic
World.

Minecraft -
kolekcja klocków
związane z grą
Minecraft.

Star Wars - seria
klocków oparta na
historii z bardzo
dalekiej galaktyki.

Technic-
zróżnicowane i
skomplikowane
klocki, dzięki nim
można zbudować
ciekawe i ruchome
mechanizmy, a w
niektórych nawet

trzeba użyć
elektrycznych
silników.

Obecnie nikt z nas
nie bawi się
zabawkami, ale
każdy zna te
klocki lub kiedyś
nimi się bawił.
Moim zdaniem
zabawa klockami 
LEGO była
dobrym sposobem
na spędzanie
wolnego czasu w
czasie naszego
dzieciństwa.

Janusz
Andrzejewski

Gdy byliśmy mali, w  wolnych chwilach bawiliśmy się zabawkami, takimi jak lalki, samochody i klocki.

Niesamowite LEGO
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Właśnie. Jeśli
jedyna emocja,
jaką odczuwa
jakiś człowiek to
cierpienie,
strach czy
smutek, to
przestanie
odczuwania
czegokolwiek
mogłoby
rozwiązać
problem, gdyż
jest to jedyny
sposób, jaki w
tym momencie
może
zastosować
taka osoba.
Ciężko mi to
sobie nawet
wyobrazić, jak
bardzo muszą
cierpieć ludzie,
którzy czują się
tak źle, że
jedyne, o czym
marzą i myślą,
to przestanie
odczuwania
czegokolwiek.
Nawet jeśli teraz
czujemy się tak,
że chcielibyśmy,
żeby to się
skończyło, to
przecież
jeszcze kiedyś
będziemy mogli
odczuwać
radość,
szczęście i inne
pozytywne
emocje, dlatego
nie kończmy
wszystkiego
przez

te nieprzyjemne
zdarzenia,
przecież może
być lepiej.
Wiem, każdy tak
mówi, ale to
przecież jest
prawda. Może
na te lepsze
momenty trzeba
cierpliwie
poczekać?
Niektórzy będą
musieli czekać
chwilę,
niektórzy trochę
dłużej a inni tak
długo, że po
drodze stracą
jakąkolwiek
nadzieję.
Dlatego właśnie
trzeba być
cierpliwym i
wytrwałym i
pamiętajmy,
żeby nigdy nie
tracić nadziei.
Bardzo często w
tych
najcięższych dla
nas momentach
nam jej
brakuje... Nie
pozwólmy jej
tak po prostu
odejść. Na
pewno dla wielu
ludzi wydaje się
to niemożliwe,
wręcz
bezsensowne.
Ale to
normalne, bo
czasami
jesteśmy w
takim momencie
swojego życia,

że uważamy, iż
nigdy nie
odwiedzą nas
już miłe chwile.
To wszystko jest
takie
skomplikowane.
Przecież nie
możemy nagle
sprawić, że
zaprzestaniemy
odczuwać
uczucia. Po
prostu się nie
da. Zawsze
będą nam
towarzyszyły,
jednak nie
zawsze
będziemy je
pokazywać. Te
"złe" emocje
będą z nami
całe życie. "Złe"
mam na myśli
te, które
większość ludzi
wstydzi się
odczuwać, ale
nie możemy od
nich uciec, są
normalne, jak
wszystkie inne,
które czujemy.
A co, jeśli to
wszystko
ciągnie się za
człowiekiem już
bardzo długo?
Tydzień?
Miesiąc? A
może nawet
więcej niż rok?
Nieprzerwany
ból. Co zrobić,
żeby przestał 

się za nami
wlec.  Czy na
pewno damy
radę sami?
Może musi nam
w tym ktoś
pomóc? Tylko
kto? Najlepszy
przyjaciel?
Rodzice? Kto?
Chciałabym
znać odpowiedź
na te wszystkie
pytania. Co jeśli
nie możemy
liczyć na żadną
z tych osób, na
żadną z osób
naszego
najbliższego
otoczenia? Czy
to może
oznaczać, że
jesteśmy z tym
wszystkim
sami? Jak
najbardziej

możemy się tak
czuć. To
uczucie, że
jesteśmy
samotni w tak
dużej grupie
ludzi jest bardzo
przytłaczające i
na pewno
niełatwo jest z
nim żyć. Jak to
jest żyć w
założeniu, że
jakakolwiek
osoba, której
nie spotkamy,
nie jest w stanie
nam pomóc,
choćby nie
wiadomo co by
robiła i że
jesteśmy zdani
tylko na siebie.
Większość
życia musimy
radzić sobie
sami,

ale czasami
przydaje się
pomoc, o ile ma
się kogoś, od
kogo można ją
otrzymać. W
pewnych
sprawach jest
możliwość, że
możemy
zapewnić ją
sobie sami, ale
zawsze znajdą
się takie, w
których będzie
nam się tylko
wydawać, że
sobie radzimy...

Amelia Spieć

:(

A jeśli jedynym sposobem, by nie czuć się źle, to przestać czuć, cokolwiek, na zawsze?

Czy na pewno damy radę sami?

AS
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Zastanówmy się...

Dlaczego bliscy 
są ważni?

Jednak czy na
pewno należy je
szczotkować od
razu po
jedzeniu?
Niektórzy
dentyści
twierdzą, że
mycie zębów
zaraz po posiłku
nie jest zdrowe
dla naszych
zębów z
powodu
groźnych
kwasów, które
są przenoszone
na nasze zęby z
pożywienia, a
myjąc zęby po
jedzeniu
rozprowadzamy
groźną
substancję

po całym
uzębieniu. Kwas
ten powoduje
kwasową erozję
szkliwa. Erozja
powoduje utratę
tkanek twardych
zęba, przez co
zęby stają się
cieńsze i mniej
odporne. Utrata
tkanek może
być również
spowodowana
przez choroby,
np. refluks lub
bulimię. Są też
stomatolodzy,
którzy mówią,
aby myć zęby
po jedzeniu.
Przez ten spór
większość ludzi
nie wie,

czy myć zęby
po posiłku, czy
po prostu rano i
wieczorem.
Mam nadzieję,
że pomogłam
Wam rozwiązać
dylemat "kiedy
myć zęby" i
sami
zdecydujecie, w
jakim momencie
dnia
powinniście je
czyścić.

Kinga
Stachowska

W Internecie, telewizji, czasami w domu mówi się,
żeby myć zęby od razu po posiłku.

Czy warto myć zęby po posiłku?

Nasze życie nie
zawsze jest
urozmaicone.
Szkoła, dom,
szkoła, dom.
Czy podczas
tego
wszystkiego, co
robimy,
znajdujemy
czas dla
bliskich? Mając
tyle spraw na
głowie musimy
przecież
znaleźć miejsce
w naszym życiu
dla naszej
rodziny.
 Rodzice ,
rodzeństwo i
dziadkowie
bardzo nas
kochają , więc
my też
powinniśmy
okazywać im
szacunek. Gdy
nas o

coś proszą, nie
powinniśmy ich
ignorować. To
właśnie rodzice
i dziadkowie
uczą nas, jak
być dobrym
człowiekiem,
jak się
zachowywać w
danej sytuacji.
Gdy się źle
zachowujemy w
towarzystwie
lub w szkole,
również nie
pokazujemy
szacunku dla
naszych
bliskich,
ponieważ inni
ludzie mogą
pomyśleć, że
oni nas
niedobrze
wychowali. Od
rodziny mamy
też pamiątki.
Na przykład

po
pradziadkach
lub dziadkach
dostajemy
upominki i
zdjęcia z
dawnych lat.
Nie powinniśmy
jednak
narzekać, gdy
nie dostaniemy
oczekiwanego
prezentu.
Naszym
zdaniem bliscy
są ważni i
powinniśmy ich
kochać i
cieszyć się z
każdej chwili
spędzonej z
nimi.

Ala S., Jula M.,
Dominika P.

bliskość sathyatripodi/Pixabay
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Polecam niesamowity film!

"Lśnienie", Stanley Kubrick

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Kinga Stachowska, Amelia Spieć, Ala S., Jula M., Dominika P., Klara Dąbrowska, Janusz
Andrzejewski
Zdjęcia: Kinga Stachowska, Amelia Spieć, Justyna Zaryczańska, Wokandapix/Pixabay, sathyatripodi/Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Jack Torrance
przeprowadza
się wraz z
rodziną do
odciętego zimą
od świata hotelu
Overlook,
dostając tam
pracę na
posadzie
zimowego
stróża.
Początkowy
spokój, relaks i
odpoczynek w
nim panujący
zmieniają się w
prawdziwy
koszmar.
W czasie
jednego z tych
mroźnych,
zimowych
popołudni do
drzwi dużego,
aczkolwiek
przyciągającego
swoim ciepłem
hotelu puka
Jack wraz z
Wendy, swoją
żoną oraz
Dannym,
synem. Otwiera
mu Dick
Hallorann,
pracownik
ośrodka, który
ma za zadanie

zapoznać
Torrance z
nową pracą.
Parę godzin
później wszyscy
pozostali
pracownicy
opuszczają
hotel na sezon
zimowy,
sprawiając, że
ogromna
posesja zostaje
do dyspozycji
jedynie dla
Jacka i jego
rodziny.
Mężczyzna
zaczyna pisać
książkę, ciesząc
się ciszą i
spokojem. Jego
syn bawi się
całym dniami w
zakamarkach
budynku. Nikt
nie podejrzewa,
że coś jest nie
tak.
Jack zaczyna
miewać omamy,
a osamotnienie
powoduje, że w
jego głowie
rodzą się
najokropniejsze
myśli.
Pod presją
demonów, 

które tkwią nie
tylko w
ścianach
hotelu, lecz
również w nim
samym, traci
kontakt z
rzeczywistością
i planuje
morderstwo
swojej rodziny.
Przerażona
matka stara się
za wszelką
cenę uratować
swoje dziecko i
uciec

ze swojego
największego
koszmaru.
Kubrick ukazuje
nam obraz
szaleńca,
wcielonego
diabła, którego
prawdziwe
oblicze tkwi
głęboko w
środku. Jack
Nicholson w tej
roli powoduje
ciarki na
plecach, a jego
świetna praca

na planie
filmowym
olśniewa widza.
Na odłamach
ludzkiej
nienawiści,
strachu,
poczucia
samotności i
psychicznym
zgubieniu się
wykreował
postać, która
bezspornie
zasługuje na
zapisanie się na
kartach historii

kina grozy.
Wisienką na
torcie jest
niepowtarzalna
atmosfera,
unoszące się w
powietrzu groza
i prawdziwe zło,
które według
twórców filmu
tkwi w każdym
z nas...

Klara
Dąbrowska

Strach się bać! Wokandapix/Pixabay
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