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Czy podczas zdalnych lekcji naprawdę jesteśmy sami?

Zwierzaki na zdalnym

Teraz klasy 4-8
też mają zdalne
nauczania. Zdania
są podzielone, dla
niektórych zdalne
lekcje są super i
cudowne, bo
można siedzieć w
domu, a dla
niektórych jest
niewesołe, bo
bardzo chcą się
spotykać z
rówieśnikami. 4a
na swoje lekcje
przynosi

asystentów, np:
zwierzaki Agenty i
przytulaki fajniaki.
Ci asystenci
bardzo się
przydają w każdej
chwili na zdalnym
nauczaniu. Teraz
przedstawimy
imiona naszych
asystentów, czyli:
dwie Truskawki,
Rzodkiewka,
Sarenka, Grochu,
Lisio, piesek
Piotruś Awokado,

Unicorn, Borówka,
Małpa, Rych, a
zwierzaki z
organami
wewnętrznymi to
Wicia i Viola. Nasi
asystenci są dla
nas ważni dlatego,
że można je
przytulić w trudnej
chwili i nie tylko,
bo w tych dobrych
chwilach też.
Asystenci
zazwyczaj
podpowiadają

nam na
kartkówkach i
sprawdzianach.
Ale uwaga! Kiedy
mamy
sprawdzian,
czasami nas
rozpraszają, bo
ich zła strona w
podpowiadaniu to
żartowanie z nas i
dawanie złych
odpowiedzi.
Sądzimy, że tacy
asystenci są
przydatni i nawet

małe przytulanki
są urocze.
Polecamy Wam,
znajdżcie swojego
asystenta! 

Zosia Sieja, 
Maja Witczak, 
Lena Kukla,
Weronika Starzec,
Oliwia Kulczycka

PS Siedźcie w
domach!!

W tym
numerze:

W
poszukiwaniu
szczęśliwego
miejsca...

Gwiazdy
Instagrama,
czyli nasze
zwierzaki w
Internecie.

W jaką grę
grasz? Może w
Pokemony?
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„Pokemon GO:
Eeveelucje”

Ciekawe konta na Instagramie.

Psy Influenterzy!

Jeśli ktoś gra w Pokemon, to wie, co to jest Eeve - to
pokemon, który jako jedyny ma 7 ewolucji. Każda z
nich ma inny typ. Typy ewolucji Eeve: ciemny, wodny,
ognisty, elektryczny, rośliny, psychiczny, lodowy. Do
gry dojdzie jeszcze Sylveon - typ baśniowy. Niektórzy
chcą, by już dodali Sylveona, bo mają wszystkie
Eeveelucje. Dlatego spodziewamy się Sylveona już
niedługo.

Filip Młynarczyk :3
Czekamy na nowe Eeveelucje:3

Niedawno założyłem konto dla mojego psa Dimiego. 
Po co zakładać Instagrama dla psów? Publikuje się zdjęcia, żeby
pochwalić się swoim psem. Odpowiedzialny jestem za to konto ja, bo to
był mój pomysł.
Mój pies ma w chwili pisania tego artykułu 115 obserwujących, uzbierał
je w ciągu trzech dni. 
Na Instagramie nazywa się dimi_appa, bo wabi się Dimi a appa, bo mu
takie nazwisko wymyśliłem.

Mikołaj Wojdyła

Za to ja jako pierwszy założyłem Instagrama mojemu psu - Maxowi. Ma
on już 113 obserwujących! 
Nazywa się ciekawski_maksiu. 
Zalety konta psa na Instagramie są tego takie, że reklamujesz rasę
twojego psa oraz chwalisz się, jaki jest ładny. 
Całym profilem zajmuję się ja, dlatego, że cały pomysł na konto psa był
mój. 
Lecz Max nie jest jedynym psim influenserem w mojej rodzinie. Jest nim
też Chloe (pies mojej cioci z Włoch) lub Edi (pies mojej cioci z Polski)

Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zaobsewowali mojego Maxa :3
(ciekawski_maksiu)

Alex Capparè
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Ostatnio dużo myślałam nad tym, kim tak naprawdę jestem. Kim chciałabym zostać w przyszłości?
Gdzie chciałabym zamieszkać? Co studiować? Jak potoczy się moja przyszłość? Ta najbliższa jak i tak
odległa, która czeka gdzieś na mnie w oddali, a ścieżka do niej nieustannie się zmienia.

Szczęśliwe miejsce
Niestety. Życie
jest bardzo
nieprzewidywalne.
Pomimo że
jestem bardzo
zorganizowaną
osobą, nie raz
zdarzyło mi się
zrobić coś
nieplanowanego.
Nie jesteśmy w
stanie
przepowiedzieć
całego swojego
życia. A tym
bardziej
czyjegoś. Więc
po co właściwie
myśleć o
czymś, co się
jeszcze nie
stało? Znam
osoby, które nie
martwią się tak
odległymi
wydarzeniami
jak praca,
rodzina, jednak
znam też takie,
które już
chciałyby mieć
uporządkowane
wszystkie swoje
przyszłe lata.
Teraz nasuwa
się pytanie: „To
co w końcu
robić?”. Lepiej
martwić się na
zapas, czy
może
podejmować
decyzje
spontanicznie i
czekać na to, co
przyniesie los?
To wszystko
zależy

od naszego
podejścia.
Każdy człowiek
jest inny,
dlatego żadne
rozwiązanie nie
będzie w pełni
odpowiadało
wszystkim.
Jedni zalecają
kierować się
sercem, inni zaś
rozumem.
Zastanawiam
się, czemu w
życiu trzeba
podejmować
tyle decyzji? No
bo przecież nie
dowiemy się, co
by było,
jakbyśmy
wybrali tę inną
odpowiedź. Czy
byłaby lepsza?
Mądrzejsza?
Odpowiednia?
Tak czy inaczej,
nikt nie zrobi
tego za ciebie
ani za mnie.
Decyzje
podejmować
trzeba, czy się
tego chce czy
nie. W takim
razie kolejne
warte uwagi
pytanie: „Jaki
jest cel naszego
życia?”. Do
czego tak
naprawdę
podążamy cały
ten czas? Cóż.
Różni ludzie
mają 

różne priorytety.
Czasami tak
bardzo
skupiamy się na
swoim celu, że
po drodze
zapominamy,
po co właściwie
to robimy.
Skupiamy się
tak bardzo, że
nie jesteśmy w
stanie dostrzec
tych
najdrobniejszych
szczegółów. W
życiu tak łatwo
jest coś
przeoczyć,
zgubić po
drodze.
Wróćmy jednak
do celu
naszego życia.
Co to w
zasadzie jest?
Czy trzeba
zawsze się nim
kierować?
Warto go mieć?
Według mnie
cel to pewnego
rodzaju

zadanie, które
oczywiście w
jakiś sposób
chcemy
rozwiązać, jak
jednak wiemy,
życie potrafi być
bardzo
nieprzewidywalne,
chwilami może
się wydawać,
że nawet
złośliwe,
chcące
pokrzyżować
wszelkie nasze
plany. Dlatego
z wiekiem
rzeczy
zmieniają swoją
wartość. Tak
naprawdę to my
sami
zaczynamy
patrzeć na
świat inaczej i w
końcu
odnajdujemy to,
co jest ważne i
najbardziej
wartościowe.
Dla mnie istotną
rolę w życiu

odgrywa
równowaga.
Wyobraźmy
sobie siebie,
stojącego, a
właściwie
balansującego
na linie
zawieszonej
gdzieś na
wysokości. Lina
to nasze życie.
Wszystko co
nas rozprasza,
przeszkadza,
usiłuje
zepchnąć w
przepaść, to
przeszkody,
które czekają
na każdego.
Zdarzają się
momenty, że
jest ich
naprawdę
wiele. Może i na
tyle, iż myślimy,
że nie damy już
rady. Zwykle
jednak znajdzie
się jakiś
ratunek. Często
okazać się nim

może zadanie,
które sobie
postawiliśmy na
samym
początku naszej
drogi.
Motywacja,
którą w nas
budzi.
Nieoczekiwane
problemy zdają
się być
najgorsze, bo
wymagają
szybkiej reakcji,
którą nie
zawsze
jesteśmy w
stanie się
wykazać. Ale
od czego mamy
tych ludzi obok
siebie, prawda?
Chociaż może
się okazać, że
to oni często są
źródłem
naszych
problemów.

(cd. na str. 4.) 

Szczęśliwe miejsce... Pixabay
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Powracając do
tego, co może
być tą
upragnioną
misją, którą
chcemy za
wszelką cenę
wykonać… Jak
już pisałam, to
wszystko zależy
od bardzo dużej
ilości rzeczy.
Choćby od
perspektywy, z
jakiej
spoglądamy na
otaczający nas
świat. Decyzje
innych ludzi
często wpływają
na nasz sposób
myślenia, nawet
nie zdajemy
sobie sprawy,
jak ich działanie
może
przeszkodzić
nam w
realizowaniu
celów. Czasami
pomagają, a
czasami
spychają na złe
tory. Czasami
mamy na to
wpływ, a
czasami nie.
Tak już jest. Nie
zawsze da się
zdecydować na
pewno, co jest
najlepsze, a co
najgorsze, co
najmądrzejsze,
a co najgłupsze.
Mnie jeszcze

do całkiem
niedawna
wydawało się,
że wiem, co
chcę robić w
życiu. Kim chce
być, co robić w
przyszłości,
gdzie mieszkać.
Jednak, jak
pisałam,
niektóre moje
poglądy się
zmieniły. Bo ja
się zmieniłam.
Dalej mam cele.
Niektóre dalej
pozostają takie
same. Niektóre
łatwiejsze,
niektóre
trudniejsze,
takie, które
wymagają
poświęcenia i
uwagi oraz
takie, które
mogą być nawet
niemożliwe do
zrealizowania.
Takie, które za
wszelką cenę
będę starała się
wykonać, bo
stały się moim
priorytetem.
Chociaż kto wie,
jak zmieni się to
z biegiem
czasu? Jednak
moim
marzeniem,

celem, jest to,
aby znaleźć
swoje
szczęśliwe
miejsce.
Wierzę, że
każdy ma takie
miejsce. Nie
jest ważne, czy
jest to małe
miasteczko,
duże miasto,
kraj czy
kontynent. Jest
to po prostu
jakiś obszar.
Jednak to, jakie
to szczęśliwe
miejsce jest, to
całkowicie
indywidualna
sprawa. Moje
szczęśliwe
miejsce może
być całkowicie
inne od
Twojego.
Definicja tego
miejsca zależy
tylko i wyłącznie
od człowieka,
który je sobie
stworzył.

Wszyscy
jesteśmy różni.
Ciągle to piszę,
ale mam ku
temu powód.
Nikt nie jest taki
sam. Nie
znajdziemy
dwóch takich
samych
charakterów,
takich samych
twarzy. To
właśnie różnice
czynią nas
takimi
wyjątkowymi.
Możliwe, że już
jesteś w swoim
szczęśliwym
miejscu, może
już je znalazłeś.
Tylko i
wyłącznie ty
jesteś w stanie
odpowiedzieć
na to pytanie.
Dla mnie
szczęśliwe
miejsce to
miejsce, gdzie
będę się czuła
sobą, nie będą

ograniczali
mnie inni ludzie.
Miejsce, gdzie
będę mogła
rozwijać swoje
pasje,
zajmować się
tym, co
kocham.
Miejsce, gdzie
będę czuła się
kochana,
akceptowana.
Miejsce, gdzie
nie będę bała
się pokazywać
swoich emocji.
Kryteriów do
spełnienia jest
dużo. Jest
jeszcze więcej.
Może jest to
tylko
wyobrażenie
idealnego
życia? Nie.
Przecież nic nie
jest idealne.
Takie miejsce w
ogóle istnieje?
Może już w nim
jestem? Nie
wiem, ale chcę

się przekonać,
dlatego bez
względu na
wszystko, będę
chciała je
znaleźć. Nawet
jeśli nie spełni
ono wszystkich
moich
oczekiwań,
postaram się,
żeby było jak
najbliższe
mojemu sercu.
Wspierajmy się
w tym, żeby
znaleźć swoje
szczęśliwe
miejsca. Nie
stawiajmy sobie
nawzajem
przeszkód, jeśli
możemy, to je
likwidujmy albo
pomagajmy
sobie
nawzajem w ich
pokonywaniu.

Amelia Spieć
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