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Niedługo wybieramy się na ferie…

Czy warto zachowywać wspomnienia?

Każdy z nas
wybierając się w
jakąś podróż, robi
dużo zdjęć w
ramach pamiątki.
Jednak czy są one
w ogóle
potrzebne?
Zbieranie zdjęć
jest bardzo dobrą
alternatywą,
ponieważ gdy
jesteśmy starsi, to
możemy
przypomnieć
sobie dawne

czasy i miłe
chwile. Kolejnym
plusem robienia
zdjęć jest to, że
można porównać
sobie, jak się
wyglądało w
przeszłości.
Jednak nie tylko
zdjęcia mogą
służyć za
pamiątkę. Może
posłużyć także
biżuteria. Na
przykład
bransoletka

z bursztynów,
jeżeli byliśmy nad
morzem. Morskich
pamiątek jest o
wiele więcej.
Można pozbierać
z plaży kamienie
w różnych
kształtach,
muszelki albo
piasek. Materialne
rzeczy też
przypominają
dawne czasy,
szczególnie kiedy
jesteśmy

czuciowcami.
Kiedy jesteśmy w
jakimś
egzotycznym
miejscu, to
możemy kupić
sobie ubranie z
tematycznym dla
tego kraju
wzorem, na
przykład czapkę z
daszkiem,
koszulkę lub
bluzę. Taka rzecz
w naszym domu
też pomoże

nam przypomnieć
sobie miłe chwile.
Podsumowując,
kolekcjonowanie
pamiątek w każdej
postaci jest
korzystne, bo na
starość każda
cenna chwila z
młodości jest
warta
wspominania.

Emilia Łagun i
Amelia Ekiert
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Czas to najlepszy
prezent

Sztuka samokontroli 
i dobrego planowania

Niedawno był
Dzień Babci i
Dzień Dziadka.
Chyba
większość
wnuków
zastanawiało
się, co
podarować
swoim
dziadkom.
Prawdopodobnie
większość z
nich udała się
do sklepu i
szukała
odpowiedniego
podarunku.
Czekolady,
kwiaty, książki
czy kubki.
Oczywiście to
miłe, ale
przecież
najważniejsza
jest pamięć i
obecność. I to

nie tylko dla
babć i
dziadków.
Każdy, kto
obchodzi swoje
święto,
wiadomo że
cieszy się z
prezentu.
Zwłaszcza gdy
zobaczy to, o
czym marzył.
Jednak jeśli nie
podaruje się
czasu, a
prezent da się
tylko dla
zwyczaju i
spokoju, to nie
jest to aż tak
bardzo miłe.
Jeśli chce się
coś podarować
komuś z
przyjaciół lub z
rodziny, trzeba
pamiętać,

że nawet
najdroższy
przedmiot nie
jest lepszy od
oddania komuś
swojego
poświęcenia.
Można
porozmawiać,
wyjść na
spacer.
Najważniejsze
jest, żeby być i
to nie tylko w
święta, ale na
co dzień. Aby
osoba, na
której nam
zależy, to
czuła. Moim
zdaniem każdy
zasługuje na
czas spędzony
z bliską osobą.

Ala Starzec

Każdy z nas chodzi do szkoły, na lekcje. Otrzymujemy
zadania…
W jaki sposób można kontrolować czas na wykonanie
pracy?

1. Kontrolowanie czasu - tak, po prostu
kontrolowanie czasu poprzez patrzenie na zegarek co
jakiś czas.

2. Rozplanowanie wszystkiego – warto
rozplanować, co zrobić najpierw, co potem. Kolejność
do wyboru.

3. Korzystanie z aplikacji Forest App - to jedna z
kilku aplikacji, która bardzo pomaga w rozplanowaniu
czasu i zadań. Może ona pomóc. Polega ona na
pewnego rodzaju grze. Po ustawieniu czasu, zaczyna
się pokazywać na ekranie drzewko, które zaczyna
wyrastać. By wyrosło, trzeba zostawić telefon i „pójść
wykonywać zadanie”.

4. Wszystkie sposoby na raz - chyba nie trzeba za
dużo pisać, każdy wie o co chodzi.

Oto wszystkie sposoby na kontrolowanie i
rozplanowywanie czasu na wykonanie zadania. Mam
nadzieję, że pomogłem.

Maciej Makowski

Czy odrabiasz lekcje na ostatnią chwilę?

Podaruj komuś czas ;)

JZ

JZ
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Czas podsumowań…

Najpopularniejsze piosenki i artyści 
w minionej dekadzie

Przed chwilą zakończyła się druga dekada XXI wieku. Odeszła ona wraz z 2019 rokiem i każdy z nas
świętował to, jak wolał. Niektórzy na spokojnie - siedząc w domu, a inni na hucznych imprezach przy
głośnej muzyce. I właśnie dzisiaj opowiemy coś na temat muzyki. Wszystkie portale mają swoje
rankingi, ale postanowiłam zapytać parę osób, jak oni uważają, które piosenki ostatnich lat są
najlepsze. 

Oto wyniki naszej ankiety:

1. „Despacito” - Luis Fonsi i Daddy Yankee (6.6mld wyświetleń)
2. „Drag me down” - One Directions (830mln wyświetleń)
3. „Girls like you” - Maroon 5 i Cardi B (2.5mld wyświetleń)
4. „Waka waka l” - Shakira (2.4mld wyświetleń)
5. „Someone like you” - Adele (1.4mld wyświetleń)
6. „Call me maybe” - Carly Rae Jepsen (1.2mld wyświetleń)
7. „Treat you Better” - Shawn Mendes (1.8mld wyświetleń)
8. „Friends” - Marshmello i Anne-Marie (639mln wyświetleń)
9. „Thank u, next” - Ariana Grande (471mln wyświetleń)
10. „Blank Space” - Taylor Swift (2.5mld wyświetleń)

W ten sposób wygląda nasz ranking. Z niektórymi wyborami się zgadzamy, a z niektórymi nie. Jeżeli masz inne
zdanie, to to rozumiemy. Gusty muzyczne są różne. Nasi ankietowani tak odpowiedzieli. Większość tych
wykonawców jest sławnych i nadal wydają piosenki, które wpadają w ucho. Z niecierpliwością czekamy na hity
kolejnej dekady.

Milena Kaczmarek, Kinga Stachowska

Mamy już luty...

Ocena stycznia w 2020

Skończył się
pierwszy
miesiąc
nowego roku,
więc chcę go
podsumować.
Ogólnie ten
miesiąc nie
zalicza się do
udanych. W
pierwszych
dniach nowego
roku pożar

w Australii się
pogorszył.
Następnie
władze USA
zamordowały
generała Iranu i
rozpoczął się
konflikt, który
był uważany
przez wielu za
rozpoczęcie III
wojny
światowej.

Po dwóch
tygodniach w
Chinach
dowiedziano
się o
koronawirusie.
Pod koniec
stycznia Kobe
Bryant zginął w
wypadku w
helikopterze.
Moim zdaniem
ten miesiąc

nie był udany i
sądzę, że może
być tylko lepiej.

Jakub
Lewandowski

Muzyczna dekada JB
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Używamy ich na co dzień, są z nami od dawna...

Emotikony - stare vs nowe

Emotikony to
ciągi znaków
lub małe ikony
pokazujące
emocje lub
rzeczy, z
którymi mamy
styczność
codziennie. Za
ich pomocą
można wyrazić
emocje nie
używając słów.
Są z nami
prawie od
samego
początku
istnienia
komputerów,
jednak od tego
czasu się trochę
zmieniły. Teraz
mamy
różnokolorowe
ikony, ale
kiedyś składały
się, jak już
wcześniej
wspomniałam, z
ciągu znaków,.
Oto kilka z nich:
:), :(, XD, ;), :'(,
:D
Może się
wydawać, że
"XD" jest nowe,
ale tak
naprawdę
powstało

już dosyć
dawno. Teraz
używamy
emotek, które
nie składają się
ze znaków,
tylko są po
prostu ikonami.
Dla niektórych
może być to
bardzo
wygodne,
niektórzy wolą
zaś używać
starych ciągów
znaków, ze
względu na to,
że jest to
szybsze niż
otwieranie
emotkowej
klawiatury i
szukanie tej
konkretnej
buźki. Tak poza
tym, za pomocą
ciągów znaków
można czasem
przekazać
więcej emocji,
niż z takimi
ikonami.
Zwolennicy
graficznych
buziek wolą je
przede
wszystkim
dlatego, że
lepiej wyglądają
i są kolorowe, 

ponadto nie
muszą zmieniać
klawiatury
literowej na
liczbową.
Pomimo tego
ostatnimi czasy
można
zauważyć, że
stare emotikony
wracają do gry,
w całkiem
nowej odsłonie.
ostatnio stały

się popularne
takie, jak
dobrze znany
wszystkim
"Lenny face". 
( ͡° ͜ʖ ͡°) Stare
emotki są
zazwyczaj
używane przy
pisaniu na
komputerze, a
buźki są
najczęściej
używane przy

pisaniu na
telefonie
różnych
wiadomości.
Wynika to z
ogólnej wygody.
My używamy
częściej ciągów
znaków takich,
jak "UwU" ":O"
itp., ale często
spotykamy
znajomych,
którzy preferują

emotki ze
specjalnej
klawiatury.
Pytanie teraz,
co jest lepsze?
Odpowiedź
należy do Was
;)

Anna Pelak i
Alicja Fijołek

Emotikony
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