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Wielu uczniów nie
prowadzi łatwego
życia. Ciągłe
sprawdziany,
kartkówki i prace
domowe są
uciążliwe.
Zacznijmy od
codziennej rutyny i
tych samych
czynności, takich
jak wstawanie,
jedzenie
śniadania,
chodzenie do
szkoły czy spanie.

To wszystko
znajduje się w
scenariuszu
codziennego dnia
przeciętnego
ucznia lub
uczennicy.
Zazwyczaj po
przyjściu do domu
albo jemy obiad,
albo odrabiamy
pracę domową.
Poświęcenie na
nią od  jednej
godziny do
półtorej

to standard.
Myślę, że
największą udręką
w życiu ucznia są
sprawdziany i
kartkówki. Musimy
się na nie dużo
uczyć, aby dostać
z nich dobre
oceny.
Jednak kiedy
dostajemy złe
oceny, to nie
jesteśmy
zadowoleni. Na
szczęście zawsze

można poprawić
ocenę. Do kolejnej
rutyny ucznia
należy sprzątanie
na stołówce.
Każdy kiedyś (w
roku szkolnym)
będzie dyżurnym i
trzeba będzie
posprzątać na
stołówce lub
wykonać inny
obowiązek
dyżurnego. Na
szczęście po
szkole

i w weekendy
mamy czas wolny
i możemy się
zrelaksować.
Rutyna
przerwana. Zatem
tak wygląda życie
przeciętnego
ucznia (moje, ale
zapewne też
innych).

Mikołaj Szajna

W tym artykule zamierzam opowiedzieć o życiu które prowadzi (chyba każdy) uczeń. 

Rutynowe życie ucznia

W tym
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O zaletach
stosowania
dezodorantu...

Czy głosujemy?

Polecamy ciekawą
książkę

Nowe życie
"Minecrafta"

Czy w muzeum
można dobrze się
bawić?
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Dlaczego warto używać dezodorantu?

Dezodorant – nasz
przyjaciel

Czy ludzie wykorzystują
swoje prawa wyborcze?

Każdy z nas się
poci. Jedni w
mniejszym
stopniu, drudzy
w większym.
Pocimy się i
przez to
brzydko
pachniemy. Pot
to wydzielina
gruczołów
potowych i ma
bardzo
specyficzny
zapach.
Według
niektórych
naukowców
zawiera on
feromony, lecz
według innych
zapach potu
jest zależny od
bakterii
zawartych w
wydzielinie.
Aby zwalczać

uciążliwy
zapach, warto
używać
dezodorantu w
kulce lub w
postaci do
psikania się.
Warto używać
go codziennie
rano, po
wychowaniu
fizycznym oraz
ewentualnie
wieczorem.
Jednak ten
kosmetyk nie
zwalczy
całkiem
niemiłego
zapachu,
dlatego nie
powinno się go
używać zamiast
kąpieli,
ponieważ jest
to
niehigieniczne.

Uważam, że
powinno się
używać
dezodorantu,
lecz po to, aby
zwalczał
zapach oraz
wstrzymywał
pot na kilka
godzin i poza
używaniem go
powinniśmy
zachować
higienę
naszego ciała
w postaci mycia
się w wannie
bądź pod
prysznicem.

Kinga
Stachowska

Często ludzie,
którzy mają
prawa
wyborcze, nie
wykorzystują
ich. W
tegorocznych
wyborach do
parlamentu
głosowało 60%
Polaków z
owymi prawami.
Dlaczego tak
jest? To bardzo
proste, ludzie są
niezdecydowani.
Ktoś na
przykład zgadza
się z
obniżeniem
podatków przez
Konfederację,
ale nie
podobają mu
się ich pomysły
współpracy z
Rosją i Chinami
oraz różne
słowa mówione

przez pana
Korwina. Jak
ktoś ma poglądy
centrowe - w
Polsce nie ma
na kogo
głosować, bo
albo głosuje na
lewicę (Lewica i
KO), prawicę
(Konfederacja),
albo na bliżej
nieokreślone
partie, czyli PiS i
PSL wraz z
Kukizem.
Ludzie wolą
więc spokojnie
siedzieć w
domach i
patrzeć, co się
dzieje. Wiele
osób namawia,
by jednak
zagłosować, ale
skoro ktoś jest
niezdecydowany,
to raczej nie
zagłosuje

na osobę, która
go do tego
namawia.
Podsumowując,
jeśli chcesz
głosować -
głosuj, jeśli nie,
to nie głosuj i
tyle. Nie słuchaj
osób, które
mówią, że jak
nie zagłosujesz,
to na Polskę
spadnie
meteoryt, czy że
w Polsce będzie
dyktatura.
Głosuj według
własnego
uznania i nie
głosuj na siłę,
bo uwierz mi -
czymś takim
bardziej sobie
zaszkodzisz.

Kuba Gromek
Ładny zapach :)

Głosować?
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Agata Christie 
"I nie było już nikogo"

„Minecraft” - jak
powrócił do życia?

Książka
opowiada o
dziesięciu
osobach, które
z różnych
powodów
zostały
zaproszone na
wyspę.
Wcześniej
wcale się nie
znają, ale
wszystkich coś
łączy…
Po paru
godzinach ich
pobytu jeden z
bohaterów
umiera. Na
początku nikt
nie zna
przyczyny
śmierci, nikt też
raczej nie
wpada w
panikę, lecz po
tym, jak umiera
trzecia osoba,
postacie
zaczynają
rozumieć, że na
wyspie jest
zabójca

i
prawdopodobnie
jest to jeden z
nich. Kolejność i
sposób śmierci
są
przedstawione
w dziecięcym
wierszyku
powieszonym w
każdym pokoju.
Co dziwniejsze,
po każdym
zabójstwie ze
stołu w jadalni
znika jedna
porcelanowa
figurka
żołnierzyka.
Każdy z
bohaterów jest
przestraszony i
bardzo dużo
rozmyśla o
swojej
przeszłości, w
której popełnił
zabójstwo. To,
co każdy zrobił,
zostało mu
wypomniane,
kiedy przypłynął
na wyspę.

Wszyscy słysz
tą to z płyty,
która w
tajemniczych
okolicznościach
zostaje
włączona. Czy
wszyscy zginą?
Tego już nie
zdradzimy…
Naszym
zdaniem
książka jest
ciekawa i warta
przeczytania.
Naprawdę
trzyma w
napięciu.
Wszystko jest
bardzo
realistyczne.
Polecamy ją
wszystkim,
którzy lubią
kryminały i
książki z
zagadkami.

Alicja Starzec,
Julia Maćkowiak

Minecraft jest
kultową grą,
która ma
nieskończoną
ilość
możliwość,
kiedy używa się
blocków. Przez
ostatnie pięć lat
ta gra została
lekko
zapomniana i
była
wyśmiewana.
W lipcu tego
roku dużo ludzi
przypomniało
sobie o niej.
Dwa miesiące

później znany
youtuber
Pewdiepie
zaczął
nagrywać
Minecrafta w
walce z drugim
kanałem (T-
Series). Wielu
ludzi uwielbiało
ten odcinek i
prosili twórcę o
więcej.
Ponownej
popularności tej
grze dodawało
to, że youtuber
zrobił z tego
dzienną

serię odcinków.
Dzięki  temu
większość jego
widzów
przypomniała
sobie o tej grze
i zaczęli w nią
grać.

Jakub
Lewandowski,
Maciej
Makowski

Agatha Christie

:)
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Kolejna sprawa do omówienia...

Czy muzea mogą być ciekawe?

Nie wiem
dlaczego, ale w
każdym filmie
lub na każdej
wycieczce
szkolnej muzea
kojarzą się z
nudą i
"straconym
czasem".
Zawsze, kiedy
ktoś słyszy, że
jest wycieczka
do muzeum,
mina mu
rzednie i od
razu zaczyna
marudzić.
Muzea są
bardzo ciekawe
i trzeba
pamiętać , że
nie wszystkie
muzea mają
standardową
formę
oprowadzania
gości. Moja
przyjaciółka też
uwielbia
zwiedzać
muzea i zawsze
najchętniej
wspomina swoją
wycieczkę do
Muzeum
Minerałów w
Kamieniu
Pomorskim,

które odwiedziła
3 lata temu.
Zobaczyła tam
wiele
minerałów, które
co prawda
znała, ale miały
kolory i kształty,
których
wcześniej nie
widziała.
Poznała też
wiele nowych
minerałów i
dowiedziała się,
skąd się biorą.
Ja natomiast
najchętniej
wspominam
tegoroczną
wizytę w
Muzeum
Wikingów w
Norwegii,
na Lofotach. W
muzeum była
możliwość
wzięcia
elektronicznego
lektora w języku
angielskim. Było
tam wiele
przedmiotów
wyrabianych
przez
wikingów, 

na przykład
miecze, topory,
dzidy oraz
biżuteria. W
mniejszych
salkach idealnie
odtworzone
były sale
jadalne, sala
wodza itd. Na
zewnątrz
muzeum
znajdowała się
kuźnia, łódź

oraz zabawy
dla dzieci i
dorosłych,
niestety nie
udało nam się
przepłynąć
łodzią, ale za to
okazało się, że
znakomicie
rzucam
siekierą, a mój
tato świetnie
strzela z łuku.
Muzeum było

bardzo
ciekawe, a te
dwa krótkie
przykłady
pokazują, że
warto
poszerzać
swoje horyzonty
w ten sposób.
Warto zmienić
nastawienie do
muzeów, bo
one naprawdę
są ciekawe,

trzeba tylko
chcieć to
odkryć.

Anna Pelak,
Alicja Fijołek
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