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BEZPIECZNE FERIE

Pamiętaj! Nie wchodź na
lód, jeśli załamał się pod
osobą tonącą, może
załamać się również pod
tobą.
    Kiedy zamierzamy
jeździć na nartach,
wybierajmy stoki
odpowiednie do naszych
możliwości i umiejętności. 
    Nie zjeżdżajmy na
sankach w pobliżu ulic i
torów kolejowych. 
    Nie rzucajmy śnieżkami
w przechodniów i w szyby
przejeżdżających
samochodów.
    Bądźmy widoczni na
drodze. Nośmy odblaski.
Dzięki nim na pewno
kierowcy nas zauważą.
    Podczas tych ferii
bądźmy rozsądni. W ciągu
dwutygodniowej przerwy
odpocznijmy i zregenerujmy
siły. Wróćmy do szkoły
wypoczęci i z zapałem do
pracy.

Martyna
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zima

zima

zima

Pierwszy semestr dobiegł
końca. Każdy z nas
wyczekuje ferii, które
rozpoczną się już 15 lutego.
Jedni wyjadą w góry, drudzy
zostaną w domu. Nieważne
gdzie będziemy, warto
pamiętać o
bezpieczeństwie. 
    Ubierajmy się
odpowiednio do pogody i
pory roku. Zakładajmy
czapki, szaliki i rękawiczki.
Wszystko po to, aby
uniknąć odmrożenia
kończyn. Nie chodźmy
także w przemokniętych
ubraniach. 
    Jazdę na łyżwach
trenujmy tylko w
wyznaczonych miejscach-
lodowiskach. Nigdy nie
wchodźmy na zamarznięte
jeziora i rzeki. Jeśli
spotkamy się z sytuacją,
kiedy pod kimś załamał się
lód, zadzwońmy pod numer
ratunkowy: 112. 
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ZNAJOMOŚĆ

Poznałam kiedyś pewną dziewczynę. Nie
pamiętam, w jakich okolicznościach pierwszy raz
ją spotkałam, nie jest to istotne. Ważna jest dla
mnie jej historia.
Mieszka od jakiegoś czasu sama. Twierdzi, że
jest jej tak dobrze, mówi, że jest samotnikiem. Ma
małe mieszkanie, które opłaca jej wujek,
ponieważ ona jeszcze nie pracuje. Lubi porządek,
nie ma nic na wierzchu, wszystko jest schowane
w szufladach. Dziwnie się u niej czuję, tak
nienaturalnie. Dużo o niej wiem, bo mówi mi o
wszystkim, ufa mi. Ma od niedawna nową
przyjaciółkę. Spędzają razem każdy weekend i
wzajemnie sobie pomagają. Cieszę się, że ma
kogoś oprócz mnie, komu może zaufać. Gdy
pytałam ją o rodziców, długo nie chciała o tym
rozmawiać. Rodziców ma niepełnosprawnych,
rozwiedzionych i nie ma z nimi kontaktu. Z
rozmowy wywnioskowałam, że w ogóle się tym
nie przejmuje i nie jest jej to potrzebne do pełni
szczęścia. Ma babcię, rozpaczającą wdowę,
która straciła sens życia po śmierci męża. 
Moja znajoma żyje inaczej niż wszyscy, ma inną
hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu stawia
samodzielność i nieuzależnianie się od innych,
chce zawdzięczać sobie to, co osiąga, nie
potrzebuje pomocy ani łaski. 

Oczywiście, jeszcze nie ma na tyle możliwości,
aby to w stu procentach spełnić, ale dąży do tego.
Nigdy się nie żali, uważa, że wszystkie
przykrości, potknięcia, błędy, porażki, ale także
sukcesy i momenty radości tworzą ją
pełnowartościowym człowiekiem. Każdą chwilę w
swoim życiu stara się doceniać, mówi, że dzięki
sytuacjom, z jakimi się zderza, zyskuje
doświadczenie i mądrość na przyszłość. Ma
wielkie marzenia i plany, kocha i celebruje życie.
Najważniejszy plan to otworzenie własnej firmy,
jak dla mnie to bardzo ryzykowne, ale ona z
uśmiechem powtarza 'Jak nie mi, to komu ma się
udać?'. Ja kibicuję jej z całego serca. Ma dwóch
wspaniałych braci i to jest, jak sama uważa, jej
cała rodzina. Mogłabym opowiadać o niej bez
końca ... 
Ta znajomość jest bardzo naturalna i znana
wszystkim, bo opowiadam o sobie. Każdy z nas
ma takiego przyjaciela. Trzeba o niego dbać i
dążyć do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, aby
żyć w zgodzie ze sobą.

                                                         Dominika
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       ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

Mamy XXI wiek, w którym technologia i postęp
jest na pierwszym miejscu. Współcześnie
spędzamy bardzo dużo czasu przy komputerze,
telefonie czy telewizorze. Niestety już coraz mniej
ludzi czyta książki, a jeśli się za to biorą, to z
reguły w postaci e-booka lub audiobooka. Nie
mam nic do używania e-booka -to dobrze, że inni
chociaż w taki sposób czytają książki, lecz
osobiście bym tego nie robiła. Ciągłą patrzenie na
ekran, np. telefonu czy komputera uszkadza nasz
wzrok. Moim zdaniem nic nie zastąpi książki, jej
dotyku i zapachu.
Jest wiele zalet czytania, przede wszystkim:
- wpływa na naszą efektowność pracy mózgu,
pozwala lepiej zapamiętywać i poszerzać zakres
słownictwa.
- czyni nas bardziej wrażliwymi, dzięki zagłębianiu
się w fabułę i poznawaniu uczuć bohatera,
- rozwija naszą wyobraźnie, nasz mózg ,,nie ma
wszystkiego podanego na tacy" jak w przypadku
filmu. To od nas zależy, jaka będzie czytana
przez nas książka.
- pomaga nam w dużym stopniu się zrelaksować,
czytając książkę uciekamy od zmartwień i
możemy chociaż na chwilę zapomnieć o
problemach,
- warto sięgać po papierowe książki zamiast po e-
booka, ponieważ przewracanie kartek pomaga
nam w lepszym zrozumieniu treści i jej
zapamiętaniu.
Ostatnimi czasy przeczytałam bardzo dużo
książek. Moją ostatnią była ,,Origin" czwarta
część serii Lux autorki Jennifer L. Armentrout.
To książka z pogranicza fantasy i romansu. Nie
zdradzając fabuły, mogę powiedzieć, że bardzo
przyjemnie się ja czyta, potrafi wciągnąć i cały
czas jest się ciekawym, co będzie dalej.
Bardzo zachęcam do czytania, które naprawdę
jest przyjemne i jak już natrafi się na dobrą
pozycję, to ciężko się od niej oderwać. Wiem to
na własnym przykładzie.
Są różne gatunki np. romanse, horrory, biografie,
fantasy, detektywistyczne i wiele, wiele innych.
Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie :)

Weronika

Ten rok rozpoczął się smutną wiadomością dla
całego świata kinematografii. W wieku 69 lat zmarł
wielki aktor teatralny i filmowy Alan Rickman.
Rodzina przekazała wiadomość, iż artysta
przegrał walkę z rakiem.

Aktor nie zawsze pragnął grać. Na początku
swojej edukacji planował zostać grafikiem. W tym
celu udał się i zdobył dyplom uczelni Royal
College of Art. Jednak później uzyskał
stypendium do Royal Academy of Art, gdzie
studiował aktorstwo. Swoją karierę rozpoczął od
roli Tybalta w telewizyjnej adaptacji "Romea i
Julii". Jego pierwszym filmowym doświadczeniem
było zagranie w "Szklanej pułapce", w której
wcielił się w Hansa Grubera - terrorystę.
W 1997 roku zapragnął stanąć po drugiej stronie
kamery. Wyreżyserował "Zimowego gościa", do
którego sam napisał scenariusz. Film opowiada
historię matki i córki, które próbują pogodzić się
ze śmiercią męża młodszej z nich. Został
uhonorowany nominacją do Złotego Lwa oraz
otrzymał trzy nagrody: nagrodę Cinem Avvenire,
Katolickiego Biura Filmowego i nagrodę im.
Francesco Pasinettiego.

Sławę wśród młodszego pokolenia widzów
przyniosła mu rola nauczyciela eliksirów w Szkole
Magii i Czarodziejstwa Hogwart - Severusa
Snape'a. Można go było jednak zobaczyć także w
takich filmach jak "Pachnidło", "To właśnie miłość"
czy w filmie "Sweeney Todd: Demoniczny
golibroda z Fleet Street" Tima Burtona, gdzie
zagrał z takimi sławami jak Helena Bonham
Carter, czy Johnny Depp.

Alan Rickman posiada na swoim koncie wiele
nagród m.in. nagrodę Emmy, Złotego Satelitę i
nagrodę specjalną Camerimage im. Krzysztofa
Kieślowskiego. Był ulubieńcem Wielkiej Brytanii,
dzięki swojej nienagannej angielszczyźnie i
wspaniałemu warsztatowi aktorskiemu. Aktorzy,
którzy z mieli przyjemność z nim współpracować,
wspominają go jako niezwykle miłego,
kulturalnego, ale również jako człowieka z
poczuciem humoru i skorego do robienia
dowcipów na planie.

Marta

Alan Rickmanksiążki MMMM
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żaglówka

żeglowanie

ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW - ciąg dalszy

Moim największym hobby jest żeglowanie. Tą
pasją zaraził mnie chrzestny, za co jestem mu
bardzo wdzięczna. Żeglowanie jest czymś
niesamowitym, pozwala zapomnieć o
zmartwieniach i problemach dnia codziennego. To
połączenie relaksu z obcowaniem z naturą.
Lekkie fale, które obijają się o żaglówkę i słońce
nad nami wywołują uśmiech na twarzy. Nigdy nie
zdarzyło mi się, abym z rejsu wróciła w złym
nastroju.
Sezon zaczyna się jeszcze w roku szkolnym,
więc z reguły w weekendy nie ma mnie w domu –
jest to świetny sposób na odpoczynek od szkoły.
Żeglowanie to moje uzależnienie, myślę, że tak
już zostanie do końca życia.
Drugą moją pasją jest fotografia. Staram się dużo
czytać na jej temat. W przyszłości chciałabym
zapisać się na kurs fotografii.
Piękne jest to, że udaje mi się łączyć ze sobą
moje zainteresowania. Żagle, zachody słońca,
woda to piękny materiał do fotografowania.
Fotografia pozwala uwiecznić najpiękniejsze
chwile naszego życia i sprawić, by czas
zatrzymał się w miejscu.

Sylwia

żaglówka
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