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Ja i mój najlepszy przyjaciel

Mówią, że pies jest najlepszym przyjacielem
człowieka, ale czy naprawdę tak jest ?

Zanim wzięłam psa ze schroniska, myślałam, że to
tylko obowiązki: sprzątanie, wymienianie wody i
jedzenia, chodzenie na spacery. Tak naprawdę to

jest wielka przyjemność patrzeć jak nasz
czworonożny przyjaciel  się bawi, biega i szaleje.

Jak byłam mała, to bardzo bałam się psów i
myślałam, że ten lęk nigdy mi już nie przejdzie.

Gdy wzięłam psa do domu to przez dwa tygodnie
nie wychodziłam z pokoju, a gdy musiałam do

toalety, otwierałam leciutko drzwi i mówiłam do
mamy, żeby wzięła psa i przebiegałam szybko do

łazienki. Jak chciało mi się jeść lub pić, to
czekałam, aż ktoś wyjdzie z psem na spacer i

wtedy szłam do kuchni i robiłam zapasy. W końcu
postanowiłam, że nie mogę cały czas unikać tego
psa i z czasem zaczęłam dawać mu przysmaki z
ręki i bawić się z nim. Nauczyłam się wtedy, że
psy wcale nie są takie straszne jak myślałam.

Mój pies nazywa się Sara, jest suczką. Mam go już
prawie 3 lata. Sara to mieszaniec Labradora z
Golden Retrieverem i nie tylko, jest ruda. Jak jest
ciepło to bardzo lubi pływać a ,gdy jest śnieg to
tarza się w nim i szaleje raz lepiła ze mną nawet
bałwana. Najlepsza pora dla Sary na zabawę np.
piłką to 23 wtedy ten pies ma tyle siły i energii, ale
wciągu dnia jest strasznym śpiochem. Gdy
wzięłam ją ze schroniska miała dziesięć miesięcy.

Sara zanim wzięłam ją ze schroniska miała
złamaną tylnią prawą łapkę, podejrzewamy z
rodziną, że przejechało ją jakieś duże głośne auto
np. bus, ciężarówka, autobus lub pociąg, bo jak
jedzie koło niej, któryś z wymienionych pojazdów
to skacze i szczeka. Mój pies kiedyś w lesie
pobiegł za sarną i przez pół godziny jej nie
widzieliśmy ale na szczęście do nas wróciła,bo
psy to bardzo mądre, sprytne oraz wierne
zwierzęta. 
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                      Bez niej nie mogę żyć

 W moim życiu jest COŚ, co
czyni je ciekawszym i
bogatszym, bez czego
codzienność byłaby nudna i
szara. Coś bez czego nie
potrafię już żyć. Zastanawiacie
się już, co to takiego?

.

To COŚ dodaje mi siły,
uśmiechu na twarzy i wiele
radości. Jest ze mną na co dzień
i sprawia, że jestem
odważniejsza, bardziej pewna
siebie, a moja sylwetka zmienia
się wraz ze mną. 

O czym mówię? Jak myślicie?

Tak, jest to siatkówka. Uwielbiam moją
pasję. To ona mnie napędza.

 
Siatkówka jest sportem drużynowym.

W grze biorą udział dwa zespoły po 6
zawodników. W każdym jest
rozgrywająca, atakująca, dwóch
środkowych i dwóch przyjmujących oraz
libero, czyli zawodnik w piłce siatkowej,
którego zadaniem jest tylko gra obronna.
Ubrany jest w koszulkę innego koloru w
celu odróżnienia go od pozostałych
graczy.  
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MUZYKA MOJĄ PASJĄ

A teraz opowiem trochę o Melanie Martinez, gdyby
ktoś był ciekawy.
Melanie Martinez to amerykańska piosenkarka,
autorka tekstów i fotografka. Urodziła się 28.04.
1995 w Nowym Jorku.
Ogólnie napisała wiele piosenek i każdą
uwielbiam, dlatego podam pare ciekawych.
-''Mad Hatter'',
-''Soap'',
-''Dollhouse'',
-''the bakery'',
-''Crybaby'',
-''Pity Party'',
-''Sippy cup'',
-''Cake'',

Marcel

Marcel

Lubię polskie piosenki, ale
bardziej podobają mi się
zagraniczne. Znam wielu innych
piosenkarzy i lubię ich słuchać.
Oglądam programy muzyczne
take jak np.The voice of..., X
Factor, itp.

Kocham słuchać muzykę, ponieważ
poprawia mi humor, jest fajana i czasami,
gdy nie mamco robić słucham sobie fajne
piosenki. Moją najlepszą piosenkarką jest
Melanie Martinez. Ogólnie lubię
większość wokalistów. Cenię też każdy
rodzaj muzyki od rapu do popu. Moja
ulubiona piosenka nosi tytuł ''Mad Hatter''
i bardzo ją polecam. Moja ulubiona
piosenka jest szalonym kapeluszniku z
filmu ''Alice in Wonderland''. 

google

google
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W gazecie

                     MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ

ssss

Dlaczego warto chodzić po górach?

Chodząc po górach, odkrywamy piękno przyrody,
poznajemy nowe niesamowite miejsca. Ruszamy się -
co jest dobre dla zdrowia, oddychamy świeżym
powietrzem... Takie plusy można by wymieniać i
wymieniać... Pamiętajmy jednak o zachowaniu
bezpieczeństwa.

Jak przygotować się w góry?

1. Zabierz plecak, który pomieści: napój, jedzenie,
mini apteczkę, chusteczki i żel antybakteryjny,
skarpetki na zmianę, sprej na komary i kleszcze,
pelerynę przeciw deszczową.
2. Przed wyjazdem warto sprawdzić pogodę.
Pamiętajmy o tym, że w górach pogoda jest
zmienna.
3.Pamiętaj aby zabrać ze sobą dobry humor.
4.BARDZO ważne, aby przed wycieczką sprawdzić,
czy szlak, którym planujesz iść jest otwarty.

Jedne z najbardziej znanych gór niedaleko naszego
miasta to:

- Ślęża
- Wielka Sowa
- Mała Sowa
- Śnieżka
- Śnieżnik

Po co w schroniskach są pieczątki?
Takie pytanie zadawałam sobie, dopóki mama nie
kupiła mi mojej pierwszej książeczki turystycznej. 
Pieczątki są po to, aby  mieć potwierdzenie tego, że 
weszliśmy na tę górę. Wówczas wpisujemy trasę i
gotowe. Kiedy zbierzemy wszystkie punkty dostajemy
odznakę. 
Jaką książeczkę na początek? 
Dla starszych polecam GOT PTTK, a dla
młodszych "Siedmiomilowe buty". Oczywiście są
jeszcze inne książeczki np. "Krzyże pokutne",
gdzie robimy zdjęcia  z krzyżami pokutnymi.

RYSY

Śnieżka
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SERIALE TO JEST TO!

Przedstawię Wam trzy najlepsze
seriale na Netflixie, które warto
oglądnąć. Pierwszy, który warto
jest uwagi, to "Dziwne rzeczy".
Obejrzymy trzy sezony, a każdy
się coraz bardziej wciąga widza.
Sześcioro bohaterów rozwiązuje
zagadki, przeżywa chwile
strachu i szczęścia. Oglądając,
można się na nim zarówno
popłakać jak i pośmiać. 

,Drugi serial to "Mrożące w żyłach przygody
Sabriny". To historia czarownicy, która
musiała wybrać między światem magicznym
a śmiertelnym. Jak wybierze magiczny, to
dostanie moce.  Świat rzeczywisty pozbawi
ich bohaterkę. Bohaterka musi wybierać
między magią a zwyczajnością. Serial ma
cztery części. Tu też można się pośmiać i
popłakać. Są epizody zarówno straszne, jak i
szczęśliwe. Miłość i smutek. Polecam
każdemu, kto lubi się przenieść w
fantastyczny świat magii.

Trzeci i ostatni serial to "Budka do
całowania". Przedstawia historię
siedemnastolatki
i jej najlepszego przyjaciela, który urodził
się w tym samym dniu i o tej samej
godzinie. To nie tylko historia pierwszych
miłości i uniesień, ale również historia
taneczna. A skąd budka z całusami?
Przekonacie się, gdy zaczniecie oglądać
serial. To ciepła historia o ludziach,
którzy  potrafią pomagać innym.nikola gogle
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