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Ferie, ferie i po feriach...

 W tym
numerze:

Świątynia 
Sensō-ji   ��� 
i Tokyo Skytree ����
���

Ekosprawa

W szponach
portali
społecznościo-
wych

Wielu z nas
zniechęciła
perspektywa
powrotu do szkoły.
Podczas
tegorocznych ferii,
pomimo
niesprzyjającej
aury,
odpoczywaliśmy i
"ładowaliśmy
akumulatory" na
koleje miesiące
wytężonej pracy.

Już w pierwszym
tygodniu nauki w
drugim semestrze
odbyły się apele
podsumowujące
nasze oceny,
zachowanie,
frekwencję i
sukcesy. Dyrekcja,
nauczyciele i
wychowawcy
motywują nas do
osiągnięcia
lepszych wyników.

Wakacje będą za: 

19 tygodni
czyli

134 dni
lub

3226 godzin

Inaczej mówiąc,
roku szkolnego zostało jeszcze:

45.4526 %

Bez weekendów do wakacji zostało
tylko:

97 dni

Jednak najlepszym
motywatorem dla
nas j est
sprawdzenie, ile
czasu pozostało do
letnich wakacji.
Pocieszeniem bywa
także fakt, że dni są
już coraz dłuższe i
słoneczne.

Kuba

.
fot. K.
Łęcka
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W Tokio
widziałyśmy
dużo restauracji
z sushi oraz
sklepy, w
których są
różne słodycze
np. kluski 
oblane
karmelem.
Wieczorem
wróciłyśmy do
Jokohamy.

Zeszłyśmy ze
statku i
pożegnałyśmy
się z załogą, a
tym bardziej z
naszym tatą-
kapitanem,
Agent  zawiózł
nas na kontrolę,
a później do
hotelu.
Następnego
dnia ten sam
agent zawiózł
nas do takiego
miejsca, gdzie
musieli nam w
paszportach
nakleić znaczki,
że możemy
 przebywać w
Japonii do
kwietnia.
Następnie
zaprowadził nas
na stację i
pokazał nam
pociąg, którym
możemy
pojechać z
Jokohamy (tam
byłyśmy) do
Tokio,

gdzie czekała
na nas pani,
która miała nas
oprowadzać, a
miała na imię
Romana i była
Polką
mieszkającą w
Japonii. 
Pokazała nam
Tokio. Duże
wrażenie
wywarła na
mnie wizyta
świątyni Sensō-
ji  (jap. ���) w
dzielnicy
Asakusa. Jest
to najczęściej
odwiedzana
przez turystów
świątynia w
Tokio, jeśli nie
w całej Japonii.
Budynek jest
czerwono-
czarno-złoty,
ma stromy
dach, obok
niegp stoi  
najprawdziwsza
pięciopiętrowa
pagoda, 

w środku palą
się kadzidła,
szemrze
fontanna i
dzwonią
dzwonki.
Niezwykłe było
także
przebywanie
450 metrów nad
ziemią i
oglądanie
panoramy
miasta z
tarasów
widokowych
Tokyo Skytree.
Ta wieża
telekomunikacyjna
projektu
architekta
Nikken Sekkei
liczy sobie 13
kondygnacji, a
wysokość
obiektu do
dachu wynosi
495 metrów.

Dwa dni później
miałyśmy
samolot do
Dubaju, a
następny do
Warszawy.
Stamtąd
pociągiem
pojechałyśmy 
do Piły. 

Na dworcu w
Pile czekali na
nas dziadkowie
i zawieźli nas
do domu. Po tej
podróży na ferie
zostajemy w
domu i
nadrabiamy
lekcje.     

Julka          

JR

Świątynia Sensō-ji   ��� 
i Tokyo Skytree  �������
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Moi rodzice
nauczyli mnie,
co znaczy
określenie –
piękno
przyrody.
Zabierali mnie
na spacery do
lasu, na
wycieczki i
wyjazdy
rodzinne w góry
i nad morze.
Pokazywali
ciekawe
miejsca i pełne
uroku
krajobrazy. To
właśnie
spowodowało,
że ja sam, bez
upominania
rodziców czuję
potrzebę dbania
o otaczający
mnie świat. Jest
kilka rzeczy,
które robię, bo
takie mam po
prostu zasady.
Wiem, że warto
segregować
śmieci.
Odpowiednie
umieszczenie
odpadów w
śmietniku to
podobne
działanie do
robienia
porządku w
domu. I wcale
nie trzeba się
wiele
napracować.
Chwila i
zrobione.

Często
namawiam
rodziców na
rowerowe
wycieczki.
Fajnie jest
gdzieś pojechać
samochodem,
ale kiedy
można parę
kilometrów
przejechać na
rowerze to jest
frajda. W ten
sposób nie
jesteśmy
producentami
spalin czyli
smogu. Taka
wycieczka to
nie tylko nam
potrzebny
sport, ale też
przebywanie na
świeżym
powietrzu. 
Ważną kwestią
w dobie
ekologicznego
podejścia do
życia jest
dokonywanie
przemyślanych
zakupów.
Zamiast używać
jednorazowych,
plastikowych
reklamówek
można zastąpić
je
materiałowymi
torbami
wielokrotnego
użytku.

Ten malutki
sposób ma
podwójne
korzyści –
planeta nie jest
zaśmiecana,
ale również
wydasz mniej
pieniędzy na
ciągłe
kupowanie
reklamówek.
Ważne jest też,
co kupujemy.
 Wielu rodziców
przekonuje już
swoje dzieci, co
słychać w
sklepach z
zabawkami, że
lepsze będzie
kupienie
szmacianej lalki
zamiast
plastikowej.
Plastikowe
elementy
zabawek będą
się rozkładać
od 100 do 1000
lat. Zepsute i
połamane
zabawki trafią
kiedyś do
śmietnika.
Gorzej ,gdy to
co powinno być
w śmietniku,
będzie leżało
pod krzaczkami
na ziemi, a
potem deszcz
spowoduje, że
przykryje je
ziemia. W ten
sposób
przyczynimy się
do niszczenia 

naszej planety.
Jak można
jeszcze
zachęcić do
dbania o nasze
środowisko?
Możemy dbać o
ekonomiczne
zużycie wody i
prądu.
Wyłączajmy
światło, gdy nas
nie ma w
pomieszczeniu.
Nie
zostawiajmy
włączonej
wody, gdy z niej
nie korzystamy.
Innym ze
sposobów jest
sadzenie
drzew. Można
 wziąć udział w
akcjach
organizowanych
przez szkoły,
czy
nadleśnictwa i
osobiście
zaangażować
się w sadzenie
drzew i
powiększanie
obszarów
leśnych. Tyle
ostatnio mówi
się o
wymieraniu
Amazonii –
zielonych płuc
naszej planety.
Każde nowe
drzewo to nasz
wkład w lepsze
środowisko. 

Wojtek

.

.

.

EKOSPRAWA

Każdy z nas może zadbać o nasza planetę Ziemię. Już od dziś
stawiajmy małe kroki w WIELKIEJ SPRAWIE.

Agata

Natalia

Dominik
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W szponach portali
społecznościowych

Coraz częściej
słyszymy, że
ktoś jest
uzależniony od
korzystania z
portali
społecznościowych.
Czy można
wpaść w sidła
nowego
nałogu? Na
pierwszy rzut
oka wydaje się
to niemożliwe,
przecież dzięki 

portalom
społecznościo-
wym ludzie
mają możliwość
realizowania się
na wielu
płaszczyznach.
To medium
internetowe
umożliwia
wszystkim
natychmiastowe
zaprezento-
wanie informacji
o 

sobie oraz 
ukazanie, jak
szeroką siecią
kontaktów
dysponują i ile
osób interesuje
się daną
wiadomością. 
I właśnie w tym
tkwi problem.
Coraz więcej
młodych ludzi,
ale również
dorosłych,
uzależnia się, 

nieustannie
przeglądając i
umieszczając
informacje na
portalu
społecznościo-
wym.
Najbardziej
znanym z nich
jest Facebook,
którego
autorem jest
Mark
Zuckerberg.
Obecnie
połączonych 
z internetem
jest około 
4 mld ludzi, 
czyli 57%
światowej 

populacji.
Część z
użytkowników
narażona jest
na niekontrolo-
wane
korzystanie z
dobrodziejstwa
portali.
Skutkami
ubocznymi są
m. in.:
zubożenie w
kontaktach
interperso-
nalnych, 
obniżone
samopoczucie
lub nawet 

agresja wobec
rówieśników.
Negatywne
przekazy
internetowe  lub
"odcięcie od
sieci"
pobudzają
emocje
użytkownika,
który nie
zawsze potrafi
sobie z nimi
poradzić.

Szymon
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