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Niezwykłe chwile niepewności!

Brak Internetu wielką tragedią!

W XXI wieku
Internet jest
czymś
niezbędnym do
codziennego
funkcjonowania.
Jest on
narzędziem w
szczególności
potrzebnym w
tych nietypowych,
pandemicznych
czasach. 
Dzięki niemu
możemy zdalnie
się uczyć,
sprawnie
komunikować z
innymi, czy
korzystać z
ogromu innych
niezwykle
przydatnych

funkcji. Niedawno
mogliśmy się
przekonać, jak
ważną rolę
odgrywa w
naszym życiu.
Kilkudziesięcio-
minutowa awaria
usług Google (w
tym Google
Classroom, z
którego
korzystamy teraz
na co dzień)
całkowicie
sparaliżowała
komunikację. 
Nie można było
połączyć się na
lekcje ani wykonać
żadnych innych
zleconych nam
działań. Nauka

zdalna stała się
wręcz niemożliwa.
Tym razem wciąż
działał znany
wszystkim
komunikator
Messenger, więc
mogliśmy
skontaktować się
z nauczycielami i
uzgodnić
priorytety. 

A co byłoby,
gdyby Messenger
też przestał
działać? Tego
również mogliśmy
niedawno
doświadczyć.
Około godziny
9.00, 10 grudnia
2020 roku

rozpoczęły się
problemy
dotyczące tego
komunikatora.
Kłopoty wystąpiły
nie tylko w Polsce,
ale również w
wielu innych
europejskich
miejscach jak i
innych punktach
położonych na
całej kuli
ziemskiej, np.
USA czy na
Dalekim
Wschodzie. 

Obie te awarie
ukazały
wszystkim, jak
ważną rolę w
naszych życiach

odgrywa Internet i
wszystko, co jest z
nim związane.
Gdybyśmy nie
posiadali
telefonów,
komputerów czy
tabletów z tak
rozbudowanymi
funkcjami, nauka
zdalna byłaby
niemożliwa. 
Dzięki awariom
przypomnieliśmy
sobie, że warto
doceniać ogromne
możliwości, które
daje nam dzisiaj
Internet i
swobodny do
niego dostęp.

Julia Banasiak

Pamiętny dzień!
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Społeczniaka
Chciałabym polecić pewną hodowlę
psów.

Łaciata Sfora!

Mops - 
- ryjowaty przyjaciel

Sama będę
(około marca)
brała stamtąd
pieska.
Hodowla
nazywa się
Łaciata Sfora,
zajmuje się nią
pani Bożena
Łukasiewicz.
Od 26 lat
hodowane są
tam beagle a
od 6 shiby. Jeśli

chodzi o mnie,
to będę brała
shibę. Hodowla
znajduje się
niedaleko
Warszawy.
Można ją
śledzić przez
Facebooka lub
przez stronę:
shibainu.net.pl.
To bardzo
dobra hodowla,
pieski

są zadbane i
dobrze
traktowane.
Kontakt z
hodowcą
utrzymuje się
przez wiele lat. 
Polecam
zainteresowanym
beaglem lub
shibą.

Oliwia
Kulczycka Mopsy są

cudownymi
psami, które
oczarowują
ludzi ich
słodkimi
ślepiami i
przygniecionym
ryjkiem.
Niestety, dużo z
tych
czworonogów
choruje przez
ich tchawicę.

Te zwierzęta są
leniuchami,
jednak są
przypadki
aktywnych
psiaków. Ta
rasa wybiera
sobie jedną
osobę, do której
się przywiązuje i
nie odstępuje
na krok. Te
psiaki lubią inne
przedstawiciele

ich gatunku.
Niestety, jeden
taki zwierz
kosztuje ok.
3500, zł ale
można trafić na
dobrego
sprzedawcę,
który sprzeda
taniej.

Zosia Sieja

Niektórzy nie
mogli
zalogować się
na Classrooma,
a inni na
Gmaila. Kilku
osobom udało
się wejść na
Zooma, ale inne
nie mogły wejść
w link, bo był on
na Classroomie,
więc pani

nie zrobiła
normalnej lekcji.
Niektóre osoby
pisały artykuły
na gazetkę, a
inne po prostu
rozłączyły się z
lekcji. Niektórzy
się cieszyli, że
nie będzie lekcji,
ponieważ mogli
robić co chcą,
ale innym

było smutno, bo
mieli zamiar
przeczytać
swoje
wypracowanie,
ale niestety tego
nie zrobili.

Maja Witczak,
Weronika
Starzec

W poniedziałek (14.12.2020) na ostatniej lekcji, czyli po godzinie 12:00, wystąpił wielki
błąd Google. 

Wielki błąd Google!

Mops :)

Psiak :)

!!!

Pixabay

Pixabay
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Ludzie powinni
nauczyć się
tego, że
dokładne mycie
rąk czy zdrowy
tryb życia
ważne są nie
tylko w obliczu
zagrożenia
epidemią, 
lecz na co
dzień.
Powinniśmy
także
wyciągnąć
wnioski co do
podróżowania.
Przemieszczanie
się dużych grup
ludzi po całym
świecie stwarza
doskonałe
warunki do
rozprzestrze-
niania się
drobnoustrojów
chorobotwór-
czych. W
dzisiejszych
czasach
większość z nas
nie wyobraża
sobie wakacji
bez
zagranicznej
podróży.
Niestety, gdy
ogromne ilości
turystów
przemieszczają
się każdego
dnia w różne
zakątki świata,
w tym miejsca
egzotyczne,
stwarza to
ryzyko
rozprzestrzenienia

się chorób
tropikalnych.
Tego typu
choroby w
rejonach
nieegzotycznych
oraz tam, gdzie
występują
bardzo rzadko,
są trudne do
zdiagnozowania
i leczenia.

Gdy z powodu
fali pandemii w
większości
krajów
spowolniła lub
zatrzymała się
gospodarka,
można było
zaobserwować
znaczną
poprawę jakości
powietrza. W
wielu miastach,
zwłaszcza na
południu 
Azji, smog stał
się znacznie
mniej uciążliwy,
a w rejonach
położonych u
podnóża gór
odsłonił się
dawno
niewidziany
widok na
górskie szczyty.

Ludzie powinni
się również
nauczyć i
zrozumieć,

że poćwiczyć -
zamiast na
siłowni, równie
dobrze można
w domu, a
domowa kawa
może okazać
się nawet
smaczniejsza
od tej z
kawiarni. 

Na wieść o tym,
że po dłuższej
przerwie
otwierają się
sklepy, tłumy

ludzi ruszyły do
galerii
handlowych.
Niektórzy nie
wyobrażają
sobie życia bez
zakupów
minimum trzy
razy w
tygodniu.
Powinniśmy
jednak mimo
wszystko
przywyknąć do
zamawiania
ubrań czy
domowych

akcesoriów
przez Internet.
Jeżeli mamy
ochotę na
kupienie
kolejnej porcji
nowych ubrań,
lepiej najpierw
byłoby
przejrzeć
zawartość szafy
i zastanowić
się, czy na
pewno musimy
coś jeszcze
dokupić.

W tym roku
większość
posiadaczy
ogródków
działkowych
uświadomiła
sobie, jak dużą
zaletą jest
posiadanie
własnego
kawałka ziemi z
altanką. Mając
taki ogródek,
można spędzać
w nim czas
wolny, 
(cd. na str. 4.)

Dobiegający już końca rok 2020 z pewnością  w przyszłości będzie kojarzony głównie z pandemią
Covid-19 oraz z innymi niefortunnymi wydarzeniami.

Rok 2020 - czego nas nauczył? 

Dbajmy o higienę... Pixabay
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Coraz trudniej znaleźć niektóre
książki w wersji papierowej!

rozkoszując się
pięknem natury,
czy rozpalić
ognisko.

W 2020 roku
wzrosło też
zaintereso-
wanie zakupem
domów
wolnostojących.
Jest to
spowodowane
tym, że
społeczeństwo
w związku z
pandemią
dostrzegło
zalety między
innymi
posiadania
własnego
ogrodu
czy mieszkania
z dala od
dużych skupisk
ludzkich, takich
jak w
blokowiskach.

Po zamknięciu
kin, teatrów,
basenów i
innych miejsc
rozrywki ludzie
zaczęli

dostrzegać
piękno natury i
możliwości
spędzania
wolnego czasu
na świeżym
powietrzu. 

Ten rok, mimo
tego, że zapisał
się na kartach
historii jako
raczej pechowy,
powinien przede
wszystkim
nauczyć nas
doceniania tego,
co mamy. Warto
byłoby również
zmienić
sposoby
działania w
niektórych
przypadkach,
aby w
przyszłości
uniknąć
podobnych
kryzysowych
sytuacji.

Monika Żołud

Ostatnio
zauważyliśmy,
że niektóre
książki są
dostępne tylko
w Ebookach i
nie da się ich
prawie znaleźć
w wersji
papierowej.
Starsze księgi z
lat
dziewięćdziesiątych
oraz
osiemdziesiątych
znikają i można
je tylko znaleźć
na licytacjach
lub w bardzo
wysokiej

cenie jako
antyki albo też
w starych
księgarniach.
Są ludzie,
którzy takie
książki
kolekcjonują,
niektórzy nawet
ich nie
przeczytali,
tylko je zbierają
dla siebie do
swojej kolekcji
lub chcą je
później
sprzedać za
jeszcze więcej
pieniędzy.
Ebooki są

niezdrowe, bo
psują oczy i się
je gorzej czyta,
bo nie ma
uczucia
trzymania
papieru i
czytania z
niego. Lecz na
produkcję
tradycyjnych
książek trzeba
wycinać drzewa
i jest przez to
mniej tlenu,
i po prostu
książki na
czytniki są
tańsze. Do
Ebooków nie

jest potrzebne
światło do
czytania, w
zasadzie do
czytania na
czytniku jest
tylko potrzebny
on sam i
kupiona na
niego książka.
A Wy, co
wolicie?

Filip
Młynarczyk i 
Mikołaj Wojdyła

Doceniajmy...

Tradycyjne książki w cenie!
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