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"Każda zima w naszym życiu uczy nas
pielęgnować piękno wiosny"Ferie to dni wolne od nauki, zaplanowane tak, abyśmy mogli odpocząć - przede wszystkim

od wysiłku umysłowego.  Część osób wyjeżdża z miasta, żeby wykorzystać ten okres na
chodzenie po górach, zwiedzanie nowych miejsc, czy zjeżdżanie na nartach. Jednak jest
także dużo osób, które spędzają ferie w domu. Przedstawię Wam kilka propozycji, jak w
takiej sytuacji w pełni wykorzystać dni wolne od szkoły.

Na pewno w tym czasie należałoby zastąpić zmagania umysłowe wysiłkiem fizycznym, i to
przez kilka godzin dziennie. Można wtedy poćwiczyć, chociażby samemu w domu. Można
umówić się z kolegą i pójść na lodowisko. Każda aktywność fizyczna jest wskazana.
Odpocznie wtedy i nasza głowa, i całe ciało udręczone codziennym, wielogodzinnym
unieruchomieniem podczas lekcji w szkole czy przed komputerem w domu.

Właśnie ograniczony dostęp
do komputera to kolejny
sposób na dobre
odpoczywanie w czasie ferii.
Media elektroniczne tak nas
od siebie uzależniły, że nie
potrafimy wyjść z domu bez
komórki. Spędzamy godziny
przed ekranem, logujemy
się i czatujemy.

Może byłoby lepiej,
gdybyśmy przyjaciół szukali
w realnym a nie wirtualnym
świecie. Wykorzystajmy
ferie na spotkania ze
znajomymi. 

Pójdźmy razem na spacer
lub do kina. Porozmawiajmy.
Przyniesie to wzajemne
korzyści.
 Wykorzystajmy ferie z
głową. Odpoczywajmy tak,
aby naprawdę odpocząć.
Postarajmy się, aby zwykły
dzień stał się niezwykły.

Justyna IA
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     Walentynki - Dzień Zakochanych

Walentynki to święto zakochanych, które wraz ze
swoją drugą połówką obchodzimy 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego - patrona
miłości.  

W tym szczególnym dniu zakochani obdarowują
się kartkami wykonanymi samodzielnie, w
których znajduje się wierszyk miłosny albo
wyznanie miłosne. Niektórzy oprócz kartki
zrobionej od serca wręczają sobie drobne
prezenty typu kwiaty, słodkości bądź pluszowe
misie. 

Walentynki  to nie tylko dobry dzień dla osób,
które się kochają wzajemnie i są w związku, ale
także dla tych, którzy kochają, ale nie mają
wystarczającej odwagi, by to powiedzieć prosto w
twarz.  To święto z całą pewnością kojarzy nam
się wszystkim z serduszkami i dominującym tego
dnia kolorem - czerwonym. 

Jednak co z singlami? Duża część polskiego
społeczeństwa krytykuje Walentynki.. Powody są
różne. Jednak te najbardziej popularne opierają
się na tym, że ludzie uważają, że święto
zakochanych jest przepełnione sztucznością i ani
trochę w tym prawdziwej miłości.. Jednak to nie
jedyny powód. Zdecydowana część krytyki
pochodzi od singli, którzy uważają, że Walentynki
w pewien sposób ich dyskryminują. 

Jednak spokojnie, Wy drodzy single także macie
swój dzień - DZIEŃ SINGLA, który obchodzony
jest 15 lutego. Ten dzień ma za zadnie pozwolić
cieszyć się ze swojej niezależności, a zarazem
pokazać,  że życie bez swojej miłości wcale nie
jest takie złe.  A zatem w dzień singla, osoby
żyjące w pojedynkę wybierają się na wyjazdy,
gdzie mogą zaszaleć i cieszyć się swoją
niezależnością. 

                                                            Zuzia 1A

"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe
życie." 

                             Konstanty Ildefons Gałczyński 
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Dlaczego warto czytać
książki?

W dzisiejszych czasach wszystko wydaje się
możliwe. Wystarczy komputer z dostępem do
sieci i już możemy dotrzeć do każdej informacji,
zobaczyć film bez wychodzenia z domu. Ale czy
rzeczywiście książki są dzisiaj zbyteczne? Czy
smartphony i telewizory są w stanie nam je
zastąpić?

Uważam, że to właśnie książki są największym
osiągnięciem ludzkości. Książka pozwala nam
kreować swoją własną rzeczywistość- czytając
np. „Wiedźmina” możemy obsadzić w jego roli
kogoś innego niż Michał Żebrowski, możemy w
inny sposób wyobrazić sobie okoliczności
przyrody, w których dzieje się akcja. Film czy gra
narzuca nam z góry wizję scenarzysty lub
reżysera, która nie zawsze odpowiada naszym
odczuciom. 

Książki pozwalają rozbudzić wyobraźnię. Dobrze
napisana powieść potrafi sprawić, że czytając ją
czujemy zapach owoców, czujemy wiatr od
morza i słyszymy wycie wilka w lesie.

Za każdym razem w książce możemy odkryć
coś nowego. Inaczej odbieramy te samą lekturę
czytając ją w wieku nastoletnim, czy w wieku
dojrzałym. Film nie daje nam tej możliwości, bo
jest produktem, efektem czyjejś wyobraźni.
Gdyby nie wspaniałe książki, nigdy nie
powstałyby przeboje kasowe.

Krótko mówiąc, warto czytać książki.

                                                          Wojtek IA

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym
znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam
książkę, którą już czytałem - to tak jakbym
spotkał się ze starym przyjacielem."
                                               przysłowie chińskie

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła."
                                            Wisława Szymborska
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            POLECAMY PRZECZYTAĆ

Czerwona Królowa
Niedawno światem literatury fantasy zawładnęła
książka zatytułowana ,,Czerwona Królowa"
autorstwa Victorii Aveyard. W przedstawionym w
niej  świecie ludzie podzieleni są na Srebrnych i
Czerwonych. Ci pierwsi mają przeróżne moce, ci
drudzy są zwykli i nijacy. Różni i dzieli ich
wszystko - począwszy od statusu społecznego,
przez wykonywane zawody, zamożność,
stosunek do prawa, a kończąc na
najważniejszym, czyli posiadanych mocach. I to
właśnie to ostatnie sprawia, że Czerwoni nie mają
żadnych szans ze Srebrnymi, więc jakikolwiek
bunt nie ma sensu. Prowadzone w amfiteatrze
walki mają wszystkich w tym dodatkowo
upewniać. Wśród widzów zawsze znajduje się
Mare, która pragnie za wszelką cenę uniknąć
poboru do wojska. Wobec tego decyduje się na
układ z przemytnikami. I to właśnie ta decyzja
zmienia całkowicie jej życie. Mare staje się
MareenąTytaniusz i wkracza na królewski dwór,
gdzie króluje bezwzględna władza,  intrygi,
kłamstwa i manipulacje.

Aby dowiedzieć się jak potoczą się losy Mareeny,
sięgnijcie po tę niezwykle intrygującą,
fascynującą, zaskakującą i pełną napięcia
książkę.

PS. Kolejna część nazywa się "Szklany Miecz", a
niedługo wychodzi 3 część :-) 

PS.2 Piosenka, która oddaje całą książkę
(zresztą stworzona dla czytelników) to Peter and
Jacob - The Red Queen.

Alicja IIIA

Nielegalni
Szczerze mówiąc, nie mam ulubionej pozycji
książkowej. Lubię wiele gatunków oraz pisarzy.
Jednak parę dni temu przeczytałem pewną
książkę i chciałbym o niej opowiedzieć.
  Nosi ona tytuł ”Nielegalni”. Opowiada o losach
szpiegów z różnych okresów : od II wojny
światowej po czasy współczesne. Poznajemy
trojkę głównych bohaterów: starego agenta
NKWD żyjącego pod fałszywą tożsamością w
Szwecji, polskiego agenta Konrada Wolskiego i
tajemniczego agenta mińskiego KGB. 

Są oni zawodowcami i zrobią wszystko, by
wykonać misję zleconą przez zwierzchników.
Autor, który sam przez wiele lat był „kretem” w
CIA i działał także w rosyjskim wywiadzie GRU,
pokazuje od „kuchni” warsztat pracy oficerów
służb specjalnych. Poznajemy uczucia, jakie
towarzyszą im podczas akcji, zmian tożsamości,
a czasami nawet zabójstw. Czytając tę książkę,
mamy szansę zobaczyć prawdziwy obraz
wywiadowców tajnych służb, którzy pracują na
rozkaz rządu. Powieść pokazuje również
problemy międzynarodowej areny politycznej oraz
braku kontroli odpowiednich organów nad takimi
organizacjami, a także bezwzględność ludzi
wykonujących taki zawód.

Autor powieści czyli Vincent V. Sewerski
wychodzi poza schemat i rozprawia się ze
stereotypem nieskutecznego polskiego agenta. W
opisywanej ksiące jest on lepszy od samego
Jamesa Bonda. Burzy obraz filmowego
nadczłowieka wyposażonego w najnowsze
gadżety. Jego bohaterowie działają w cieniu, bez
rozgłosu i dlatego są zabójczo skuteczni.

                                                               Wojtek IA
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