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Recenzja lektury

„Oskar i pani Róża” Éric-Emmanuel Schmitt

Książka pod
tytułem „Oskar i
pani Róża” to
lektura o chłopcu
chorującym na
raka, który
przeżywa swoje
całe życie w
trakcie dwunastu
dni. W tym
artykule
zamierzam
przedstawić moją
opinię na temat tej
książki.
Książka (jak już
wcześniej
wspomniałem) jest
o dziesięcioletnim

Oskarze, który
choruje na
białaczkę.
Niestety, po
nieudanej operacji
okazuje się, że
chłopiec umrze za
dwanaście dni. Po
tym wydarzeniu
Oskar zaczyna
żyć, dorastać i
zyskiwać o
świecie wielką
wiedzę w jedyne
dwanaście dni.
Jest przy nim
ciągle
wolontariuszka -
Pani Róża,

nazywana przez
Oskara Ciocią
Różą. To ona
uczy chłopca, jak
poradzić sobie z
trudnymi
uczuciami i
wspomaga go w
trudnych chwilach.
Oskar na
początku lektury
nie lubi swoich
rodziców, gdyż nie
chcą z nim
rozmawiać o
nieuniknionej
śmierci dziecka.
Wszystko się
zmienia, kiedy

podczas kolacji
wigilijnej sam
Oskar wspomina o
tym temacie,
wtedy godzi się z
rodzicami.
Jednym z
ważniejszych
wątków lektury
jest wątek religii.
Pani Róża
zapoznaje Oskara
z Bogiem, a
dziecko
codziennie pisze
do niego listy.
Cała książka jest
zbiorem listów
Oskara

uporządkowanych
w chronologicznej
kolejności.
Uważam, że
książka jest
bardzo mądra, a
zarazem ciekawa i
może nauczyć
małych i dużych
wielu rzeczy na
temat życia. 
Powinien ją
przeczytać każdy,
kto uważa, że jego
życie jest
beznadziejne.

Mikołaj Szajna
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Koronawirus -
jak się chronić?

Co zrobić, 
żeby nie zachorować?

Witajcie, jak wiecie po świecie
panoszy się wiele chorób
(ostatnio np. koronawirus). Jest
kilka bardzo łatwych sposobów
na ochronę i zabezpieczenie
swojego organizmu. 

Po pierwsze, ZAWSZE myj
ręce, nawet po jednej lekcji, bo
tylko Ci się wydaje, że nic nie
dotykałeś, ale niestety - jesteś w
błędzie. Dotykałeś rzeczy, na
których mogły się gnieździć
bakterie, a później jadłeś tą ręką
kanapkę. 

Po drugie, zachowaj higienę, to
znaczy nie ubieraj czyiś czapek
czy koszulek, bo jest to
niehigieniczne i możesz się
czymś zarazić. 

Po trzecie, kiedy kichasz czy
kaszlesz, zawsze zatykaj
buzię, żeby nie rozprzestrzeniać
chorób, w domu również. Radzę
po prostu kichać pod koszulkę, na
klatkę piersiową, bo i tak koszulkę
wypierzesz, a brzuch umyjesz.
 
Po czwarte, nie pij z czyjeś
butelki. Jest to dość częste
zachowanie, szczególnie wśród
młodzieży. Podczas picia po kimś,
połykamy jego ślinę, na której
mogą być bakterie czy wirusy.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Kuba Gromek

Wszystkim
znany
koronawirus ma
oficjalną nazwę
Covid-19. Jest
to groźny wirus,
szybko się
rozprzestrzenia i
łatwo się nim
zarazić.
Najbardziej
podatne na
zachorowania
są osoby o
obniżonej
odporności, w
starszym wieku i
mężczyźni.
Podstawową
metodą
zapobiegającą
zachorowaniu
jest unikanie
kontaktu z
zarażonymi,
dokładne mycie
rąk i unikanie
podróży do
państw, w
którym wykryto
wirusa, np.
Włochy, Chiny,
Tajlandia,
Francja. Po
powrocie z
zagranicznej
podróży
powinno się
pójść do lekarza
na badania, aby
być pewnym, że
nie jest się
zarażonym.
Maski, które są
tak bardzo
popularne, nie
chronią nas
przed wirusem,

ponieważ
można się
zarazić poprzez
skórę. Epidemia
miała początek
w Wuhan. W
samych
Chinach
odnotowano
około 2500
przypadków
śmiertelnych.
Dobrą
wiadomością
jest to, że
większość osób
zarażonych
wyszło cało z
choroby. Covid-
19 jest mniej
groźny niż wirus
SARS, który
„zaatakował” w
2002 roku.
SARS’em
trudniej było się
zarazić, ale był
groźniejszy dla
organizmu i
ludzkiego życia.
Pamiętajmy
jednak, aby nie
ulegać panice i
nie wierzyć
plotkom,
ponieważ w
Polsce nie
odnotowano
jeszcze
przypadków
zachorowań.

Amelia Ekiert i
Monika Żołud

Chrońmy się! JZ
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Czy odręczne pisanie
jest potrzebne?

Jakie prezenty są najcenniejsze?

Niezwykłe podarunki

Każdy wie, że
w szkole
piszemy
odręcznie.
Praktycznie
wszystko. Ale
gdy żyjemy w
XXI wieku,
wiemy dobrze,
że pisanie
odręczne to
przeżytek i to
tylko kwestia
czasu, gdy
zostanie ono
całkowicie
wyparte przez
pisanie
elektroniczne.
Obecnie każdy,
dosłownie
każdy dorosły,
pisze różne
pisma na
komputerze i
tylko drukuje to,
co musi.

Jedynie co to
pismem
odręcznym
można wypełnić
sobie druk w
jakimś
urzędzie, co też
może mieć
swoje
alternatywy. Na
przykład
wypełnianie
takich druków
na specjalnie
przygotowanych
tabletach.
Podsumowując,
pisanie
odręczne już
prawie wcale
nie ma
zastosowań,
jest jedynie
reliktem
przeszłości,
takim
niepotrzebnym

wspomnieniem,
którego nie
chcemy się
pozbyć i
trzymamy je
wokół siebie,
przypominamy
sobie o nim.
Nie jest ono
potrzebne.
Pisanie
odręczne to już
przeżytek z
przeszłości,
który musi
odejść w
niepamięć.

Maciej
Makowski

Wiadomo, że
gdy ktoś
obchodzi jakieś
swoje święto, to
rodzina i
przyjaciele dają
mu prezenty.
Często są to
rzeczy, o jakich
ta osoba
marzyła.
Czasem
ubrania, książka
lub nowy
telefon.
Oczywiście to
miłe, ale czy
najważniejsze?
Dobrym
prezentem jest
również
wspólnie
spędzony czas.
Można zabrać
świętują osobę
na wycieczkę w
miejsce, które
lubi, na przykład
w góry czy do
parku linowego.
Pokazuje się w
ten sposób,

że nam zależy i
chcemy być z tą
osobą.
Świetnym
pomysłem są
także wspólne
zdjęcia. Można
je wywołać i
ozdobić lub
włożyć w
ramkę. Taki
prezent to
przywołanie
wspaniałych
wspomnień 
Chyba każdy
lubi pamiętać
dobre chwile.
Jest to dobry
pomysł,
zwłaszcza dla
bliskich osób.
Ręcznie robione
podarunki
również są
dobre.
Poświęcony na
ich zrobienie
czas sam w
sobie pokazuje,
jak bardzo się
staramy.

Prezent jest
wtedy
wyjątkowy i
jedyny w swoim
rodzaju. Nikt
inny takiego nie
ma. Kiedy taka
osoba na niego
popatrzy,
będzie
pamiętała, od
kogo jest.
Nietypowe
prezenty są
bardzo ważne.
O wiele bardziej
pokazują nasze
uczucia i
poświęcony
czas, niż rzeczy
kupowane w
sklepach. Każdy
chce się czuć
wyjątkowy i
dzięki
niezwykłym
podarunkom
może się tak
poczuć.

Alicja StarzecCzy warto ładnie pisać?

Własnoręczne prezenty :)

JZ

Julia Banasiak
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Czy zastanawialiście się...

Co po Brexicie?

Mamy już
końcówkę
lutego, a
Wielka
Brytania
opuściła Unię
Europejską.
Boris Johnson
i jego rząd
cieszą się
poparciem. Ale
więcej jest
problemów i
wad niż zalet
Brexitu. Skutki
ekonomiczne
najbardziej
odbiją się na
obywatelach
Wielkiej

Brytanii.
Zmiana
warunków
umów
kredytowych,
wyższe
podatki z
powodu za
małych
wpływów do
budżetu, bo
nawet
angielskie
firmy wynoszą
się z Anglii, i
przychody do
budżetu z
podatków od
tych firm
zmaleją.

Z tego właśnie
powodu
zapewne
wzrośnie
bezrobocie.
Brexit nie był
dobry i
przyniesie ze
sobą jeszcze
wiele złego.
Jak tak dalej
ekonomicznie
pójdzie, to
rząd partii
konserwatywnej
będzie musiał
prowadzić
gospodarkę
według
Keynsizmu i to
nie przyniesie
nic dobrego.

Wysokie
podatki, brak
miejsc pracy,
spadek
wartości Funta
na giełdzie
oraz możliwe
zwiększenie
się inflacji
spowoduje
spadek
komfortu życia
dla Anglików, a
co dopiero
Polaków,
którzy nie są
na tym samym
poziomie
zarobkowym,

co
mieszkający
tam rodowici
Anglicy.
Dodatkowo
wyjście Anglii
z Unii
Europejskiej
wiąże się z
opuszczeniem
strefy
Schengen i na
odprawach
celnych na
lotniskach
pasażerowie
czekają długie
godziny na
przejście przez
bramki.

Jest wiele
konsekwencji
Brexitu, prawie
wszystkie
negatywne.
Nie wszystkie
przedstawiłem
w tym artykule,
ale wniosek
jest jeden:
Brexit był zły.

Maciej
Makowski
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