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Jedzenie w mieście czy w domu?

KFC czy kotlet?

Często po szkole
chcemy zjeść coś
ciepłego, zatem
prędko udajemy
się do restauracji
takich jak
McDonalds czy
KFC. Wielu
osobom smakują
takie rzeczy,
jednak czy istnieje
alternatywa? W
tym artykule
zamierzam
zastanowić się,
czy warto jeść w
mieście, czy lepiej
posilić się w domu
lub szkole na
stołówce.

Zacznijmy od
pierwszej
alternatywy, którą
jest jedzenie w
szkole.
Oczywiście nie
każdy może być
fanem szkolnego
jedzenia, jednak
jest to zawsze
jakaś alternatywa.
Szczególnie, kiedy
jesteśmy cały
dzień w szkole.
Następnie mamy
fast foody.
Najbliższy (od
naszej szkoły) z
tego co mi

wiadomo znajduje
się przy
Kauflandzie i jest
to McDonalds.
Możemy tam zjeść
hamburgery, frytki
i tym podobne.
Jedzenie zostanie
tam podane raczej
szybko, lecz
musimy uważać,
gdyż fast foody
zawierają dużo
tłuszczu.
Następnym
wyborem może
byś piekarnia lub
cukiernia, gdyż
można

tam zakupić
pączka z
nadzieniem czy
słodkie ciastko,
które szybko
zaspokoi nasz
głód. Jeśli masz
dziadków, którzy
mieszkają
niedaleko i nie
przeszkadza im
twoje
przychodzenie do
nich, to można ich
odwiedzić.
Ostatecznie
zawsze, jeśli
mieszkasz w
Lubinie, możesz

szybko po szkole
pojechać do domu
i sam sobie coś
przygotować. Jest
wiele prostych
przepisów, które
można
wypróbować. Nie
mogę więc
stwierdzić, czy
jedzenie na
mieście jest
lepsze od jedzenia
w domu, zatem
odpowiedź na to
pytanie
pozostawiam
wam.

Mikołaj Szajna

W tym
numerze:

Wegańskie
Rafaello?

Dog Model.

Zalety pływania.

Jak uratować
środowisko?

Pić wodę z kranu?

Polecamy film.

Może kotlet? hansbenn/Pixabay
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 W tym roku był
to festiwal
wegański, na
który, jak na
każdy
nietuzinkowy
festiwal,
przyjechało
mnóstwo wegan
i nie tylko.
Impreza trwała
3 dni (piątek,
sobota i
niedziela), więc
było dużo
czasu, żeby
spróbować
ciekawych dań
z food trucków i
posłuchać
muzyki. Mogę
powiedzieć, że
wegańskie
jedzenie jest
niesamowite i
przepyszne.
Próbowałam
wegańskich
naleśników z
masłem
orzechowym na
słodko,
wegańskiego
burrito i
przepysznego
wegańskiego
burgera
buraczanego
(był najlepszy!).
Oprócz jedzenia
i muzyki, na
festiwalu były
przeróżne
zajęcia, w
których można
było
uczestniczyć.

Były warsztaty
samodzielnego
robienia
wegańskich
kosmetyków i
maseczek,
ceramika,
wykłady o
słoniach
afrykańskich i
wiele innych.
Jedne zajęcia
wyjątkowo
zainteresowały
mnie i moją
rodzinę, z którą
byłam - zajęcia
fundacji
"Szczęśliwi bez
cukru" z
robienia
zdrowych
słodyczy. W tym
artykule
podzielę się z
Wami
przepisem na
wegańskie
Rafaello, które
pani z fundacji
zaprezentowała
pierwszego
dnia. Mam
nadzieję, że
wam
zasmakuje. :)
W przepisie jest
dość łatwo
dostępny
ksylitol, ale
zdecydowanie
lepszy będzie
erytrytol.

Anna Pelak

Teraz coś pysznego... W miejscowości Wolimierz na Dolnym Śląsku co roku w wakacje (najczęściej w
sierpniu) są organizowanie różne festiwale.

Wyjazd na Vegan World Festiwal

Wegańskie Rafaello
składniki (na około 30 kulek):

100g suchej kaszy jaglanej
erytrytol lub ksylitol 30g
1 szklanka wiórków kokosowych (+ trochę wiórków do obtoczenia)
30 sztuk blanszowanych migdałów

Blanszowanie migdałów:
Odliczoną ilość migdałów zalać gorącą wodą i poczekać, aż wszystko
ostygnie. Odcedzić wodę i wyjąć migdał z otoczki.

Przygotowanie:
Kaszę namoczyć w wodzie przez noc. Odcedzić i ugotować około 15
minut, aż będzie miękka. Wystudzić. Zimną lub letnią kaszę dokładnie
wymieszać z wiórkami i ksylitolem/erytrytolem (najlepiej ręką). W małą
porcję masy wcisnąć migdał i ulepić kulkę wielkości orzecha włoskiego,
następnie obtoczyć w dodatkowych wiórkach.

Smacznego!

Ciekawostka:
Kasza jaglana świetnie nadaje się do deserów, sprawia, że są sycące i
bogate w składniki odżywcze m.in. żelazo, magnez, cynk, miedź.

Smaczne i zdrowe kulki JZ
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„Pokemon: 
Detektyw Pikachu”

Ratujmy środowisko, 
ale jak?

Jakiś czas temu
byłyśmy na
filmie
"Pokemon:
Detektyw
Pikachu". Jest
to film o
gatunku
fantasty
produkcji
amerykańsko-
japońsko-
kanadyjskiej.
Reżyserował
go Rob
Letterman, a
wystąpili w nim
m.in. Justice
Smith, Ryan
Reynolds oraz
Rita Ora.
Głównymi
bohaterami są
Pikachu i Tim
Goodman. Ich
głównym celem
było
udowodnienie i
znalezienie
Harry'ego
Goodmana,
czyli taty Tima.
Chłopak znalazł

Pikachu w
starym
mieszkaniu
ojca i od razu
dowiedział się,
że umie się z
nim
porozumieć. W
odnalezieniu
Harry'ego
pomagała im
Lucy Stevens,
stażystka w
jednej ze stacji
telewizyjnych.
Po drodze
spotykają dużo
przeszkód, lecz
nie zatrzymuje
ich to.
Gdy całą
sytuacja
zaczęła się
wyjaśniać,
nagle
pokemon, który
znał odpowiedź
na ich pytanie,
został
uprowadzony
przez twórcę
miasta- Ryme
City. Burmistrz

połączył się
mózgami z
Mewtwo-
najsilniejszym z
pokemonów.
Wszyscy
mieszkańcy
zamienili się w
swoje
pokemony i
nastała panika.
Jednakże
Pikachu razem
z Timem ocalili
miasto przed
zagładą.
Naszym
zdaniem był to
bardzo ciekawy
film i warto go
obejrzeć.
Rozrywka i
śmiech
gwarantowane.
Szczególnie
zadowoleni
będą fani
pokemonów.

Kinga
Stachowska,
Milena
Kaczmarek Woda z kranu - pić czy

nie, oto jest pytanie!

Każdy z nas
widzi
reklamówki i
butelki na ziemi
a i tak ludzie
przechodzą koło
nich. Ludzie nie
wiedzą, co
zabijają. Na
przykład
idziecie lasem,

widzicie puszkę
i zostawiacie ją.
Nie  wiecie, co
się może stać, a
co jeśli zje ją
jakieś zwierzę i
umrze? Ludzie
muszą
segregować
śmieci a jak nie,
to koniec

- po zwierzu.
Moim zdaniem
często powinny
być zbiórki typu
„Szczęśliwa
Ziemia”. A
wtedy będzie
lepiej nam się
żyło. 

Kobra!!!

Moim zdaniem
woda z kranu
nie jest zdatna
do picia. W
wodzie z kranu
jest dużo
bakterii.  Ale
bidony z filtrem
filtrują bardzo
poprawnie.

Więc lepiej mieć
wodę w takim
bidonie .  Woda
ze sklepu nie
jest lepsza od
tej z bidonu.
Polecam mieć
zawsze przy
sobie bidon z
filtrem i będzie

można pić
spokojnie.Więc
nie soki, tylko
pyszna woda
źródlana jest
najlepszym
wyborem!

Kobra!!!
Złap je wszystkie!

Zakręcaj wodę!

succo/Pixabay

kaboompics/Pixabay
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Coraz częściej
na portalach
społecznościowych
możemy
zobaczyć
zdjęcia
uroczych pupili
ubranych w
przeróżne
stroje. Takie
fotografie u
większości ludzi
wywołują wielki
uśmiech na
twarzy, im
bardziej
wymyślny strój,
tym większą
popularnością
cieszy się
zdjęcie. Często
ludzie
zaopatrują 
zwierzaki w
stroje, aby
podczas
zimowych

spacerów nie
było im zimno.
Pewne jest to,
że właściciele
czworonogów
czerpią niemałą
dawkę radości z
ubierania pupili,
lecz czy
zwierzakom to
odpowiada? 
Weterynarze
wypowiadają
się, że w
mroźne dni
niektóre
krótkowłose
rasy psów
wręcz
potrzebują
cieplejszego
ubrania,
ponieważ ich
sierść nie jest
wystarczająco
gruba. Sytuacja
przedstawia

się całkowicie
inaczej w
wypadku gdy
przebieramy
pupile dla
"wyświetleń na
Instagramie".
Moim zdaniem
nie powinniśmy
traktować
naszych
czworonogów
jako zabawki i
magnes
przyciągający
ludzi, lecz jako
przyjaciół,
którzy zawsze
będą nam
towarzyszyli.

Julia Banasiak

W tej
dyscyplinie
sportowej
wszystkie
mięśnie pracują.
Szczególnie
mięśnie
kończyn i
brzucha. Jednak
nie jest to łatwy
sport. Wymaga
mocnych
kończyn, aby
utrzymać się na
powierzchni. Do
tego nie zawsze
są warunki

do uprawiania
tego sportu.
Potrzebna jest
woda i sprzęt
sportowy.
Niezbędne są
okulary i strój
kąpielowy lub
kąpielówki, za
to niekonieczny
jest czepek. W
szkole jest
możliwość
uczęszczania
na basen.
Zachęcam do
pływania,

ponieważ
człowiekowi
potrzebny jest
ruch do
prawidłowego
funkcjonowania.
 
  POLECAM
TEN SPORT

Mateusz
Wojdyła

Obecnie dobieranie stylizacji dla naszych
czworonogów jest bardzo popularne.

Dog Model
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Psia moda

Zastanawiałeś się na pewno nie raz, po co
chodzimy na basen.

Pływanie – czy to dobry sport?

keisner/Pixabay
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