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            Dzień Ziemi

 W numerze
kwietniowym

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy
od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas.      Florian Plit

Światowy Dzień Ziemi   to święto naszej
planety, które po raz pierwszy zostało
uczczone w Stanach Zjednoczonych w
1970 r. W  Polsce  ten dzień celebrujemy
od 1990 roku każdej wiosny- 22 kwietnia.
 Obecnie Dzień Ziemi obchodzi się  aż w
192 krajach. Celem święta jest
uświadomienie  ludziom, jak ważne jest
dbanie o przyrodę oraz zachęcanie do
prowadzenia stylu życia przyjaznemu
naszej planecie. 

Oto 7 kroków, które możesz podjąć, aby chronić środowisko:
1. Segreguj śmieci. Pomoże to chronić Ziemię przed
składowaniem odpadów.
2. Oszczędzaj wodę. Zamiast kąpieli skorzystaj z prysznica.
3. Nie marnuj prądu. Zamień zwykłą żarówkę na
energooszczędną, a wychodząc z pomieszczenia na dłużej,
wyłącz światło. Wyciągnij też wtyczkę ładowarki z gniazdka.
4. Idź na zakupy z własną torbą. Zamiast pakować owoce i
warzywa do osobnych woreczków foliowych, noś przy sobie torby
wielorazowego użytku.
5. Naprawiaj zamiast wyrzucać. Używaj, to co już masz, a jeśli
coś wymaga naprawy, skorzystaj z pomocy fachowców.
6. Nie marnuj jedzenia. Na zakupy idź z gotową listą.
7. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.                                 
                                                           Michalina Jaworska
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     Segregujmy śmieci !!!

Nasza planeta jest  zagrożona. Głównym powodem jest brak
odpowiedniej utylizacji odpadów. W Polsce długo zaniedbywano tę
sprawę. Podczas gdy w wielu krajach dawno powstały i działają
zaawansowane technologicznie oczyszczalnie śmieci, u nas
obowiązek ich segregacji wprowadzono od niedawna. Jednak
polskie społeczeństwo nie jest zbyt zdyscyplinowane w tej kwestii.
Polacy wyrzucają śmieci do lasów, wiele z nich palą w piecach lub
zakopują w ziemi.Takie postępowanie często jest powodem braku
wiedzy na temat konsekwencji zanieczyszczenia ziemi i
odpowiedzialności za jej stan, ale  również nieznajomości zasad
dzielenia odpadów. Wielu z nas uważa, że nie warto segregować
śmieci, bo inni też tego nie robią. Mimo to  należy pamiętać, że
nawet jedna foliowa torebka wrzucona do odpowiedniego
kontenera, a nie spalona, poprawi jakość powietrza. Warto też
zapamiętać, jakie śmieci wrzucać do poszczególnych  kontenerów. 
                                                                                      Mikołaj Markowski

            Segreguj śmieci – to dziś w modzie 
             – w końcu czas pomóc przyrodzie
                                                                                                                      https://wlaczoszczedzanie.pl
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                                   Rodzeństwo
                       Błogosławieństwo czy kara?

10.04 obchodzimy Dzień Rodzeństwa.
Wiele osób posiada rodzeństwo, a
niektórzy bardzo chcieliby je mieć. Każdy
ma inne zdanie na temat, czy rodzeństwo
warto mieć. Sporo osób twierdzi, że nie
chce mieć rodzeństwa i to że je mają to
tylko udręka, a inni nie wyobrażają sobie
życia bez niego. Oto kilka zalet i
negatywów posiadania rodzeństwa.           
                               Paulina Laskowska

Zalety
- rodzeństwo daje wsparcie
- przy rodzeństwie nie można się nudzić
- starsze rodzeństwo może cię obronić
- może ci pomóc w nauce
- starsze rodzeństwo opiekuje się tobą
- jest na kogo zrzucić wine
- jest komu się wyżalić
- dzięki rodzeństwu można nauczyć się rozwiązywać
konflikty
- można poprosić je o pomoc
- jest od kogo pożyczać rzeczy
- zagra w gry planszowe
- wymieni się z tobą obowiązkami

Wady
- przeszkadza
- kłuci się z tobą
- pożycza twoje rzeczy bez pytania
- zrzuca na ciebie winę
- skarży na ciebie
- hałasuje
- zrzuca na ciebie swoje obowiązki

Rodzeństwo czyli: Kocham cię na
tyle, by oddać ci nerkę, ale nie
dostatecznie bardzo, by oddać ci
pilota. 
                 Www.mamy-mamom.pl

Rodzeństwo może sprzeczać się
między sobą, ale nigdy nie dopuści
do głosu obcego.
                Www.mamy-mamom.pl

pixabay pixabay

http://www.mamy-mamom.pl/
http://www.mamy-mamom.pl/
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     Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!
Mój artykuł jest doskonałą okazją do rozważenia,
czy książki wzbogacają nasze życie. W
dzisiejszych czasach tylko nieliczni sięgają po
książki większość woli  gry komputerowe.
Oczywiście, czasami jesteśmy zmuszeni do
czytania na przykład lektur szkolnych, a nawet
wtedy wybieramy audiobooki. Dlaczego tak
robimy? Moim zdaniem czytanie książek potrafi
być ciekawe i przyjemne. A co więcej daje nam
same korzyści! Nie zniechęcajmy się po jednej
niedobrej książce, próbujmy dalej. Znajdźmy
tematy, które nas interesują. Po pierwsze czytanie
poszerza nasz zasób słownictwa, przez co ułatwia
pisanie prac pisemnych i nawet porozumiewanie
się z innymi. Czy mieliście kiedyś tak, że podczas
pisania rozprawki z polskiego brakowało wam
słów? Z pewnością tak. Najlepszym rozwiązaniem
jest czytanie wielu różnorodnych książek. Dzięki
różnym stylom pisania autorów można również
nauczyć się nowych pojęć i obyczajów. Ja sama
ostatnio przeczytałam serię ,,Ania z Zielonego
Wzgórza’’ L. M. Montgomery, gdzie była mowa o I
wojnie światowej. Dowiedziałam się trochę więcej
na jej temat, co na historii pomogło mi w
napisaniu sprawdzianu. 

Z własnego doświadczenia wiem, że
warto przeglądać słowniki bądź inne tego
typu zbiory, aby pomóc sobie w szkole.
 POLECAM! Kto nie chciałby połączyć
przyjemnego z pożytecznym? 
Pamiętajcie, że czytanie poprawia naszą
pamięć. Czy nie zdarzyło się Wam kiedyś
zapomnieć, że jutro macie sprawdzian?
Niestety każdy z nas tego doświadczył.
Przy czytaniu książek jest wiele informacji
do zapamiętania,  np.: cechy bohaterów,
miejsce akcji, imiona itd. Kiedy my
staramy się zapamiętać te rzeczy  w
naszym mózgu tworzą się nowe synapsy,
a te istniejące się wzmacniają. Mam
nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do
czytania książek. Czerpiemy z tego 
wiedzę, a jednocześnie czytanie sprawia
nam  przyjemność. Oczywiście korzyści
jest jeszcze więcej, ale o tym sami się
przekonajcie!    :)                                          
                                       NATALIA CICHOŃ

                          CZYTAJMY KSIĄŻKI!
Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. 
Są książki, które pochłaniają czytającego.    M.Pruszkowska
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  WARSZAWSKIE GETTO

 Żydów z getta wywożono   
     do obozów zagłady

Warszawa w 1939 r. była 2. największym na świecie
skupiskiem ludzi narodowości żydowskiej. Niemcy od
początku okupacji ich prześladowali. Kazali im się
kłaniać,  bili i znęcali się nad osobami starszymi i
dziećmi, zrzucali im nakrycia głowy,  obcinali brody,
zatrzymywali na ulicy i zmuszali do ćwiczeń
gimnastycznych, znieważali żydowskie kobiety, kazali
pracować ponad siły.
Niemcy realizowali swój plan prześladowania Żydów,
dlatego oddzielili ich od innych mieszkańców
Warszawy i postawiali mury dokoła miejsca
zasiedlania. 16 listopada 1940 władze niemieckie
odizolowały ludność żydowską od reszty miasta i w
ten sposób powstawało getto. Po niedługim czasie
wszyscy Żydzi byli zmuszeni do przeprowadzki do
getta.Wkrótce  przebywało tam około 460000 ludzi.
Getto było bardzo zaniedbywane, nie starczało
jedzenia, rozprzestrzeniały się choroby zakaźne, które
były spowodowane okropnymi warunkami
higienicznymi. Później zaczęto wywozić Żydów do
obozów zagłady. 

Po pewnym czasie młodzi Żydzi zbuntowali się
przeciwko temu, co się działo, więc zaczęli
planować powstanie. Większość osób już nie
maiła nadziei na uwolnienie z getta, więc chciała
się zbrojnie przeciwstawić  nazistom. 
19 kwietnia 1943 zaczęło się powstanie, oddziały
niemieckie wkroczyły na teren getta, aby
ostatecznie je zlikwidować a ludność
wymordować. Żydzi dzielnie się bronili, zmuszając
niemieckie oddziały do wycofania się. Niemcy,

uciekając, wyrzucili broń i  w ten sposób część powstańców zdobyła broń.

Później Niemcy  podpalali domy, dlatego było już coraz mniej szans na

wygraną. Kilku młodych powstańców, którzy zaczęli powstanie, mieli swoją

kryjówkę, którą niestety Niemcy odkryli i zaczęli wpuszczać tam trujący gaz.

Na szczęście okazało się, że  zdołali uciec i przejść na drugą stronę muru,

który oddzielał getto od reszty Warszawy. W ten sposób ponad 20 osobom

udało się uciec. Powstanie  zakończyło się  16 maja 1943 roku. Jako

symboliczny koniec powstania określa się wysadzenie w powietrze Wielkiej

Synagogi przez Niemców.                                                                               

  Lilianna Bogdańska

GWIAZDA DAWIDA

         Zapisane na kartach historii
                          

Pixabay
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           Katastrofa w czarnobylskiej elektrowni                     
                              35. rocznica

Na ziemi czarnobylskiej szkoda człowieka. Ale jeszcze bardziej
szkoda zwierzęcia. Nie, nie przejęzyczyłam się. To uczucie, choć
ukryte, nieustannie we mnie żyło. Co zostawało w martwej strefie
po tym, jak uciekli z niej ludzie? Stare cmentarze i cmentarzyska
zwierząt. Człowiek ratował tylko siebie, wszystkich innych
zdradził. (KL 562–565)      Czarnobylska modlitwa Swietłana
Aleksijewicz

26 kwietnia 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni miał miejsce wybuch, a nawet 2. Wybuch nastąpił podczas
testu wykonywanego w celu poprawy bezpieczeństwa. Osoby tam pracujące obniżyły moc reaktora tak mocno, 
że spowodowało to tzw. zatrucie ksenonowe, a na jeszcze większe nieszczęście operatorzy podwyższyli moc
(co było błędem) i znowu obniżyli. Później odłączono dopływ pary do pomp, co spowodowało gwałtowny
przekroczenie maksymalnej mocy reaktora, a później doszło do wybuch wodoru. W szybkim czasie
rozprzestrzeniła się chmura radioaktywnych odpadów i pochłonęła ponad 100 tyś. kilometrów kwadratowych
ziemi. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób. Ludzie musieli opuszczać swoje
miejsce zamieszkania i nie wolno było im nic zabierać. Dzieci zostawiały zabawki, dorośli dorobek swojego
życia. Wszystko było skażone! Ludzie umierali na choroby popromienne. Do Polski również dotarły
radioaktywna chmura. Rodzice pamiętają, że podawano dzieciom jod, który miał ich chronić. Wszyscy o tym
mówili  i byli przerażenia. O Czarnobylu powstał nawet miniserial i kilka gier. Mimo tej i kilku innych katastrof
naukowcy uważają, że elektrownie atomowe są jednymi z najbardziej wydajnych EKOLOGICZNYCH źródeł
energii. Teraz elektrownia jest okryta sarkofagiem (zalana betonem), który ma za zadanie ochronę przed
promieniowaniem najbliższych miejsc.                                                                                                                        
                                                                                                                      Jakub Podbielski
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           DZIEŃ  BOBRA

DRZEWO OBJEDZONE PRZEZ BOBRA

    7 kwietnia obchodzimy Dzień Bobra. Wybrano tę
datę, ponieważ Dorothy Richards, specjalistka i
badaczką bobrów, miała wtedy swoje urodziny . 
     Bobry są bardzo dużymi gryzoniami, niektóre z
nich mogą ważyć aż 30kg, aich długość może
osiągać 110cm. Te zwierzęta prowadzą nocny tryb
życia. Bobry są świetnymi pływakami i największymi
gryzoniami w Eurazji. Ten gatunek w Polsce jest
częściowo zagrożony. Posiadają szereg cech
morfologicznych, które ułatwiają im prowadzenie
ziemnowodnego trybu życia. Dzięki temu mogą
przebywać pod wodą bez przerwy nawet 15 minut.
Ogon bobra zbudowany jest z kręgów oraz płetwy,
którą pokrywają łuski. Bobry należą do bardzo
małomównych zwierząt,. Zazwyczaj, gdy grozi im
niebezpieczeństwo, uderzają głośno ogonem o taflę
wody, przez co w szybki sposób mogą ostrzec przed
niebezpieczeństwem swoją rodzinę. Bobry łączą się w
długoletnie związki, z których rodzą się potomkowie.
Ich rodziny zawierają najwięcej 10  osobników. Na
pewno zdarzyło się Wam, że podczas spacerów blisko
strumyków natknęliście się na drzewa objedzone
przez bobry. Jeśli nie, zachęcam do poszukiwań.       
                                                                                 
   Liliana Podbielska
Informacje zaczerpnięte z
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_europejski
oraz https://xck.pl/bobr-ciekawostki/

Pixabay
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      Międzynarodowy Dzień Czekolady

W Polsce 12 kwietnia obchodzi się
Międzynarodowy Dzień Czekolady. 
Z tej okazji serwujemy 7 czekoladowych
ciekawostek.

1. W 2017 roku w Szwajcarii stworzono
różową czekoladę.

2. Największymi miłośnikami czekolady
na świecie są Szwajcarzy. Średnio w
ciągu roku zjadają 8,9 kg tego smakołyku,
przy czym Polacy średnio 2,4 kg rocznie.

3. Czekolada ma dobry wpływ na
organizm człowieka. Słynie przede
wszystkim z relaksowania, które jest
spowodowane produkowanie endorfin-
hormonów szczęścia-w naszym
organizmie. Ponadto jedzenie gorzkiej
czekolady zmniejsza u człowieka ryzyko
wystąpienia zawału.

4. W czasach Majów czekolady używano
do chrztów i ślubów jako zamiennika
krwi. Co więcej ziarenka kakaowca były
używane jako środki płatnicze między
plemionami Inków i Majów.

5. Dla niektórych zwierząt czekolada ma
szkodliwe działanie, ponieważ ich
organizm jej nie trawi. Do tych zwierząt
należą: psy, konie, koty i papugi. Nawet 2
tabliczki tego kakaowego wytworu mogą
spowodować śmierć u tych zwierząt.

6. Nie bez powodu w wielu księgarniach
można poczuć zapach czekolady. Ten
przysmak, a w szczególności jego zapach
szczęści kupowaniu książek.

7. Ten słodycz nie odpowiada za
próchnicę zębów, tylko cukier który
zawiera jest winny psuciu zębów.
                         Maria Grzegorczyk VIIIa
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 Jak przygotować się do
egzaminów  ósmoklasistów

    Jak przygotować się                                           do
egzaminów  ósmoklasistów???

Nadchodzi trudny czas dla ósmoklasistów i każdy
zapewne zastanawia się,  jak najlepiej się do niego
przygotować. Moje rady te przydadzą się nie tylko
teraz, ale także i w przyszłości, podchodząc do
ważnych dla nas egzaminów, jak i młodszym klasom. 
Niektóre pomysły mogą wydawać się oczywiste, ale
bardzo często o nich zapominamy. 

- Zadbaj o ciało! 
Jeśli ciało nie będzie zadbane, mózg również nie
będzie chciał pracować, dlatego: wysypiaj się,
nawadniaj, zdrowo odżywiaj, wietrz pokój, dbaj o
aktywność fizyczną. 
- Wycisz się!
Stres nie wpływa najlepiej na koncentrację.
Powinniśmy znaleźć sobie coś co pomoże nam się
rozluźnić. W internecie możemy spotkać wiele
ćwiczeń oddechowych. Równie dobrym rozwiązaniem
jest joga, spacery, słuchanie muzyki czy czytanie.
- Zaplanuj naukę!
Sporządź plan według, którego będziesz się uczyć.
Pozwoli Ci to rozłożyć równomiernie materiał, dzięki
czemu nie zostawisz wszystkiego na ostatnią chwilę.
Pamiętaj również o mapach myśli. Zgromadzenie
samemu informacji i uporządkowanie ich może
pomóc.

- Ogranicz  surfowanie po Internecie
Portale społecznościowe zabierają nam bardzo dużo
czasu oraz odciągają od nauki. Staraj się ograniczyć
je choć na jakiś czas.

- Znajdź cel
Bez celu wszystko traci sens. Znajdź coś co zachęci
Cię do dążenia dalej. Na przykład przypomnij sobie
najlepsze chwile z wakacji i wyobraź sobie ile zostało
do końca. Mając motywację będziesz bardziej
przykładał się do pracy.
 
- To nie koniec świata
staraj się nie panikować. To tylko egzamin. Nie
pierwszy i nie ostatni. Jeśli sprawiedliwie się
przygotowywałeś żaden przedmiot nie powinien
stanowić problemu.

Pamiętaj, że będzie dobrze. 
Nie zostało już nic więcej do dodania jak powiedzieć:
Powodzenia!
Będziemy za was trzymać kciuki. Wierzymy, że się
uda. Nawet jeśli nie wszystko pójdzie tak
jakbyśmy chcieli, ważne, że próbowałeś.
                                            Aleksandra Orzoł
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      Nastolatki gotują!
Przygotowałam dla Was
przepis na mufinki.   :D

Składniki na muffinki czekoladowe:
2 szklanki mąki
1 szklanka cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka mleka
100 gram masła (roztopionego)
1 jajko
4 łyżki kakao

1. Najpierw masło rozpuść w
rondelku.
2. Następnie w  misce wymieszaj
suche składniki (mąkę, cukier,
proszek do pieczenia, kakao)
3. Później dodaj rozpuszczone
masło, jajko i mleko i wszystko
ze sobą wymieszaj.
4. Na koniec wlej wymieszaną
masę do foremek i ewentualnie
dodaj ulubione bakalie
(orzechy,,,)
5. Piecz 25 minut w temperaturze
200°C. 
                       Smacznego!           
                         Liliana
Podbielska

Muffinki czekoladowe Liliana Podbielska
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         Nowa         
     krzyżówka     
nawiązuje do
obecnej pogody
i  związana jest
z kwietniowym 
  przysłowiem.
 Pogłówkujcie! 
    Na pewno   
Wam się uda!
POWODZENIA!
                Amelia       
             Wiktorowicz

               
                              RUSZ GŁOWĄ!

MYŚL! Pixabay
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   Jak uprawiać żonkile?

 Z uśmiechem Ci do twarzy!

Pracowity bocian

Wiosną w naszych ogródkach żółci się od żonkili,
które są roślinami wytrzymałymi. Preferują wystawy
słoneczne lub w lekkim zacienieniu. Są odporne na
mróz, nawet nie potrzebują dodatkowej okrywy na
zimę. Nie wymagają też specjalnych zabiegów
pielęgnacyjnych. Można je uprawiać na glebie
ogrodowej, najlepiej próchniczej, lekko zakwaszonej
lub neutralnej (pH 6-7), utrzymującej stałą wilgotność.
Gdy zaczyna się okres wiosenny i kwiat narcyz
osiągnie 5 cm wysokości, można zasilić glebę w
nawóz azotowy. Do tego celu nadaje się mocznik,
siarczan amonu, czy saletra amonowa. Jeżeli narcyzy
rosną w tym samym miejscu kilka lat, wtedy używa się
nawozu wieloskładnikowego do roślin kwitnących lub
cebulowych. 
                                    SZYMON AUGUSTOWSKI
źródło: mój piękny ogród

                                 ***
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano
nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z
jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
                                    ***
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
– Mam ochotę na coś zielonego…
Żaba mu na to:
– No, no… to krokodyl ma przechlapane!
                                    ***
Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
– Panie dyrektorze wiosna przyszła!
– To ją wpuść!!!
                                    ***
Mądre ptaki.
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o bocianach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

                                Wiosna, wiosna,
                                      ach to Ty!

          Uśmiechnij się!
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	Dzień Ziemi
	Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.      Florian Plit

	Segregujmy śmieci !!!
	Nasza planeta jest  zagrożona. Głównym powodem jest brak odpowiedniej utylizacji odpadów. W Polsce długo zaniedbywano tę sprawę. Podczas gdy w wielu krajach dawno powstały i działają zaawansowane technologicznie oczyszczalnie śmieci, u nas obowiązek ich segregacji wprowadzono od niedawna. Jednak polskie społeczeństwo nie jest zbyt zdyscyplinowane w tej kwestii. Polacy wyrzucają śmieci do lasów, wiele z nich palą w piecach lub zakopują w ziemi.Takie postępowanie często jest powodem braku wiedzy na temat konsekwencji zanieczyszczenia ziemi i odpowiedzialności za jej stan, ale  również nieznajomości zasad dzielenia odpadów. Wielu z nas uważa, że nie warto segregować śmieci, bo inni też tego nie robią. Mimo to  należy pamiętać, że nawet jedna foliowa torebka wrzucona do odpowiedniego kontenera, a nie spalona, poprawi jakość powietrza. Warto też zapamiętać, jakie śmieci wrzucać do poszczególnych  kontenerów.

	Segreguj śmieci – to dziś w modzie               – w końcu czas pomóc przyrodzie
	Rodzeństwo                        Błogosławieństwo czy kara?
	10.04 obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Wiele osób posiada rodzeństwo, a niektórzy bardzo chcieliby je mieć. Każdy ma inne zdanie na temat, czy rodzeństwo warto mieć. Sporo osób twierdzi, że nie chce mieć rodzeństwa i to że je mają to tylko udręka, a inni nie wyobrażają sobie życia bez niego. Oto kilka zalet i negatywów posiadania rodzeństwa.                                           Paulina Laskowska
	Z własnego doświadczenia wiem, że warto przeglądać słowniki bądź inne tego typu zbiory, aby pomóc sobie w szkole.  POLECAM! Kto nie chciałby połączyć przyjemnego z pożytecznym?  Pamiętajcie, że czytanie poprawia naszą pamięć. Czy nie zdarzyło się Wam kiedyś zapomnieć, że jutro macie sprawdzian? Niestety każdy z nas tego doświadczył. Przy czytaniu książek jest wiele informacji do zapamiętania,  np.: cechy bohaterów, miejsce akcji, imiona itd. Kiedy my staramy się zapamiętać te rzeczy  w naszym mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do czytania książek. Czerpiemy z tego  wiedzę, a jednocześnie czytanie sprawia nam  przyjemność. Oczywiście korzyści jest jeszcze więcej, ale o tym sami się przekonajcie!    :)                                                                                  NATALIA CICHOŃ
	Mój artykuł jest doskonałą okazją do rozważenia, czy książki wzbogacają nasze życie. W dzisiejszych czasach tylko nieliczni sięgają po książki większość woli  gry komputerowe. Oczywiście, czasami jesteśmy zmuszeni do czytania na przykład lektur szkolnych, a nawet wtedy wybieramy audiobooki. Dlaczego tak robimy? Moim zdaniem czytanie książek potrafi być ciekawe i przyjemne. A co więcej daje nam same korzyści! Nie zniechęcajmy się po jednej niedobrej książce, próbujmy dalej. Znajdźmy tematy, które nas interesują. Po pierwsze czytanie poszerza nasz zasób słownictwa, przez co ułatwia pisanie prac pisemnych i nawet porozumiewanie się z innymi. Czy mieliście kiedyś tak, że podczas pisania rozprawki z polskiego brakowało wam słów? Z pewnością tak. Najlepszym rozwiązaniem jest czytanie wielu różnorodnych książek. Dzięki różnym stylom pisania autorów można również nauczyć się nowych pojęć i obyczajów. Ja sama ostatnio przeczytałam serię ,,Ania z Zielonego Wzgórza’’ L. M. Montgomery, gdzie była mowa o I wojnie światowej. Dowiedziałam się trochę więcej na jej temat, co na historii pomogło mi w napisaniu sprawdzianu.

	Zapisane na kartach historii
	Po pewnym czasie młodzi Żydzi zbuntowali się przeciwko temu, co się działo, więc zaczęli planować powstanie. Większość osób już nie maiła nadziei na uwolnienie z getta, więc chciała się zbrojnie przeciwstawić  nazistom.  19 kwietnia 1943 zaczęło się powstanie, oddziały niemieckie wkroczyły na teren getta, aby ostatecznie je zlikwidować a ludność wymordować. Żydzi dzielnie się bronili, zmuszając niemieckie oddziały do wycofania się. Niemcy, uciekając, wyrzucili broń i  w ten sposób część powstańców zdobyła broń. Później Niemcy  podpalali domy, dlatego było już coraz mniej szans na wygraną. Kilku młodych powstańców, którzy zaczęli powstanie, mieli swoją kryjówkę, którą niestety Niemcy odkryli i zaczęli wpuszczać tam trujący gaz. Na szczęście okazało się, że  zdołali uciec i przejść na drugą stronę muru, który oddzielał getto od reszty Warszawy. W ten sposób ponad 20 osobom udało się uciec. Powstanie  zakończyło się  16 maja 1943 roku. Jako symboliczny koniec powstania określa się wysadzenie w powietrze Wielkiej Synagogi przez Niemców.                                                                                  Lilianna Bogdańska

	Na ziemi czarnobylskiej szkoda człowieka. Ale jeszcze bardziej szkoda zwierzęcia. Nie, nie przejęzyczyłam się. To uczucie, choć ukryte, nieustannie we mnie żyło. Co zostawało w martwej strefie po tym, jak uciekli z niej ludzie? Stare cmentarze i cmentarzyska zwierząt. Człowiek ratował tylko siebie, wszystkich innych zdradził. (KL 562–565)      Czarnobylska modlitwa Swietłana Aleksijewicz

	DZIEŃ  BOBRA
	4. W czasach Majów czekolady używano do chrztów i ślubów jako zamiennika krwi. Co więcej ziarenka kakaowca były używane jako środki płatnicze między plemionami Inków i Majów.
	Międzynarodowy Dzień Czekolady
	5. Dla niektórych zwierząt czekolada ma szkodliwe działanie, ponieważ ich organizm jej nie trawi. Do tych zwierząt należą: psy, konie, koty i papugi. Nawet 2 tabliczki tego kakaowego wytworu mogą spowodować śmierć u tych zwierząt.
	W Polsce 12 kwietnia obchodzi się Międzynarodowy Dzień Czekolady.  Z tej okazji serwujemy 7 czekoladowych ciekawostek.
	1. W 2017 roku w Szwajcarii stworzono różową czekoladę.
	2. Największymi miłośnikami czekolady na świecie są Szwajcarzy. Średnio w ciągu roku zjadają 8,9 kg tego smakołyku, przy czym Polacy średnio 2,4 kg rocznie.
	6. Nie bez powodu w wielu księgarniach można poczuć zapach czekolady. Ten przysmak, a w szczególności jego zapach szczęści kupowaniu książek.
	3. Czekolada ma dobry wpływ na organizm człowieka. Słynie przede wszystkim z relaksowania, które jest spowodowane produkowanie endorfin-hormonów szczęścia-w naszym organizmie. Ponadto jedzenie gorzkiej czekolady zmniejsza u człowieka ryzyko wystąpienia zawału.
	7. Ten słodycz nie odpowiada za próchnicę zębów, tylko cukier który zawiera jest winny psuciu zębów.                          Maria Grzegorczyk VIIIa
	Jak przygotować się do egzaminów  ósmoklasistów


	Nastolatki gotują!
	Przygotowałam dla Was przepis na mufinki.   :D
	Składniki na muffinki czekoladowe: 2 szklanki mąki 1 szklanka cukru 2 łyżeczki proszku do pieczenia 1 szklanka mleka 100 gram masła (roztopionego) 1 jajko 4 łyżki kakao
	1. Najpierw masło rozpuść w rondelku. 2. Następnie w  misce wymieszaj suche składniki (mąkę, cukier, proszek do pieczenia, kakao) 3. Później dodaj rozpuszczone masło, jajko i mleko i wszystko ze sobą wymieszaj. 4. Na koniec wlej wymieszaną masę do foremek i ewentualnie dodaj ulubione bakalie (orzechy,,,) 5. Piecz 25 minut w temperaturze 200°C.                         Smacznego!                                     Liliana Podbielska

	RUSZ GŁOWĄ!
	Nowa               krzyżówka      nawiązuje do obecnej pogody i  związana jest z kwietniowym    przysłowiem.
	Pogłówkujcie!      Na pewno    Wam się uda! POWODZENIA!
	Amelia                     Wiktorowicz


