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     Wreszcie nadeszła upragniona wiosna, ale
my musimy #zostać w domu.
     Mamy w tym roku nietypową sytuację.
Szkoły są zamknięte. Musimy uczyć się w
domu. Jest to ciekawe doświadczenie.
Zobaczymy jakie będą efekty.
Dlatego też zdalnie wydajemy gazetę, którą
zaczęliśmy przygotowywać, gdy jeszcze
wszystko było normalne...
Redakcja
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K S I Ą Ż K A   C Z Y .....?

         PIOSENKA  MIESIĄCA

Współcześnie, coraz więcej osób odchodzi od czytania zwykłych
papierowych książek, zamieniając je na e-booki lub idąc na łatwiznę
słuchając audiobooków. W XXI wieku nasze upodobania co do prezentów,
które dostajemy kilka razy co roku na różne okazje zaczynają stopniowo
wzrastać. Wydaje mi się, że prezent to sprawa indywidualna. Dla jednej
osoby książka może stanowić idealny prezent, dla innej będzie prezentem
nietrafionym.

Większość młodzieży na myśl o książkach od razu w głowie ma lektury,
które co roku straszą swoją ilością stron i datą napisasnia książki, ponieważ
znaczenia większości słów przez okres 300lat zmieniły się diametralnie. 
Myślę, że niejednemu na myśl o Adamie Mickiewiczu i jego utworach włosy
stanęły dęba, ale jest to normalne zjawisko. Każdy musiał przez to przejść.
Dlatego wiadomo, że większa część nastolatków ,patrząc na książkę jako
prezent, nie będzie z niej zadowolona.

Mimo wszystkich złych nastoletnich wspomnień z książkami, wydaje mi się,
że większość osób sięga po książkę i chciałoby dostać jakąś dobrą i
wciągającą lekturę, która zaskoczyłaby ich i aby móc w wolnym chwilach,
przystopować pęd codziennej rutyny i dać się ponieść treści książki
,zapominając o swoich problemach.
Książka może nie byłaby wcale złym prezentem, ale musiałaby trafić w
gusta danej osoby. Każdy ma inny gust, nie każdemu spodoba się zwykłe
romansidło, którego zakończenie jest znane każdemu. Jednego zadowoli
dobry kryminał, a drugiego najbardziej banalne romansidło. Z własnego
doświadczenia wiem, że jeśli książka nie jest w naszym guście, jeśli chodzi
o gatunek, to raczej nie będziemy chętnie sięgali do niej, lecz jeśli
zdecydujemy się na kupno książki jako prezent, a nie będziemy znać
dokładnie gustu drugiej osoby, warto kupić książkę z ciekawą okładką, bo
szanse na przeczytanie tej książki przez drugą osobę wzrosną, niby nie
ocenia się książki po okładce, ale myślę, że w większości przypadków tak
właśnie jest.

Prezent to sprawa indywidualna, książka nie zawsze będzie tym trafionym
prezentem., Jeśli chcemy kupić książkę na prezent to lepiej zapytać się
drugiej osoby o gust, żeby mieć pewność co do wyboru. Albo po prostu
zrezygnować z książki i kupić prezent, który w stu procentach będzie tym
trafionym.

Zuzanna Bajek

Kiedy jeszcze chhodziliśmy do szkoły, przeprowadziłam w naszej redakcji
ankietę, w której zapytałam redaktorów o tytuł i wykonawcę ich piosenki
miesiąca. 

Padły takie odpowiedzi:

- Lil peep "Star shopping"
- EKIPA X WIP BROS "PRZEJMUJEMY JUTUBY"
- White "California"
-AFTER PARTY "Ona lubi pomarańcze"
- Lil peep "Falling down"
-Lionheart "Burn"
- Sanah "Szampan"
- The Neighbourhood "Sweater Weather"
- Vance Joy "Riptide"
- Zenon Martyniuk "Przez twe oczy zielone"
- The Lumineers "Donna"

Dlatego:

#zostańwdomu 
i słuchaj ulubionej muzyki
 
Debora Luberda
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11 CIEKAWOSTEK O PSACH

Czy wiesz, że:
1. Silny instynkt stada u psa powoduje, że uważa on swojego właściciela za
przywódcę.
2. Burza wytwarza specyficzną częstotliwość dźwięku, którą wychwytuje
psie ucho i której odbiór może być dla psa bolesny.
3.  Według przeprowadzonych badań, psy z łatwością potrafią odczytać
emocje na twarzy swojego właściciela.
4.  Psy ratownicze i policyjne uczy się odróżniać czas służby i czas „po
pracy”, kiedy mogą się bawić do woli.
5.  Psy nie mogą jeść czekolady, ponieważ zawiera ona toksyczną  dla nich
teobrominę, która może spowodować silne zatrucie nie tylko u psa, ale
również kota, konia i papugi.
6.  Człowieka można zidentyfikować po odcisku palców, a psa po odcisku
jego nosa.
7.  Zabawa z psem i jego głaskanie może obniżyć wysokie ciśnienie u
człowieka.
8.  Im pies ma dłuższy nos, tym bardziej efektywny jest jego system
schładzania.
9.  Dlaczego psy robią kółko, zanim się położą się na swoim posłaniu?
To kolejny przejaw instynktu - w taki sposób dziki pies układa trawę i
roślinność w wygodne do spania miejsce.
10.  Wilgotność nosa ma dla psa ogromne znaczenie. To właśnie dzięki 
wilgotności potrafi on określić skąd dobiega jaki zapach.
11.  Psy również miewają czkawkę, jeśli jedzą lub piją zbyt szybko. 

wyszukały: Wiktoria Łuczkowiec, Patrycja Krynicka

Nasze pieski

                  MOTOKĄCIK

.

Dzisiaj bierzemy pod lupę Nissana Skyline’a R34. 

Jest to kultowe auto japońskiej firmy Nissan, które zadebiutowało w 1998r a
produkcja trwała do 2002r . 
Skyline posiada dość słabe jednostki napędowe jak na auto tego typu.
Najsłabsza z nich to 2.0 i 24V 155KM a najmocniejsza 2.8 GTR 332KM. 
Wymiary są następujące: długość: 4600mm, szerokość: 1785mm i
wysokość: 1360mm. 

Nissan Skyline to legenda wśród aut, a spotkać go na drodze to nie lada
wyzwanie. Trzeba też wspomnieć, że jest to auto z rozmaitymi
możliwościami tuningu, dlatego też ich dumni właściciele podkręcają moc
do 1000hp. 

Auto też występowało w filmie Szybcy i wściekli ,a kierowcą  był Paul
Walker. 

                                                                                   Olivier i Kuba 

.
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CO TO JEST  PANDEMIA

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE
PRZERWY?

Podczas przerwy spowodowanej
 pandemią można robić dużo 
ciekawych rzeczy, między innymi:
-czytać książki
- rysować
-śpiewać
-gotować
-oglądać seriale
-rozmawiać przez telefon ze
znajomymi

W naszym słowniku niedawno pojawiło się słowo PANDEMIA. Czy ma coś
wspólnego z epidemią?
Otóż każdy już pewnie się dowiedział, że to pojęcie szersze od epidemii.
Epidemia to po prostu stan, kiedy w jakimś kraju, regionie wielu ludzi
choruje na tę samą chorobę. Natomiast pandemia ogłaszana jest wtedy,
gdy ta zachorowlność obejmuje wiele państw, a nawet kontynenty.

Ostatnia poważna epidemia miała miejsce w 1963 r., kiedy to we Wrocławiu
wielu ludzi zachorowało na ospę.

Natomiast najgroźniejsze pandemie naszych czasów, tzn wieku XX i XXI:

1918-1919 – pandemia grypy hiszpanki (zmarło wówczas ponad 50
mln ludzi na całym świecie);

2009-2010 – pandemia grypy A/H1N1 (zmarło ok. 100-400 tys. osób
na całym świecie).

Obecna pandemia wirusa SARS-CoV-2 objęła aż 180 kraje świata.
Co nam przyniesie? Tego naprawdę nikt jeszcze nie wie.

Redakcja
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