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Człowiek XXI wieku, który zmienił przeszłość
Mogłoby się wydawać, że o historii ludzkości wiemy naprawdę dużo, od prehistorii przez średniowiecze do
historii najnowszej. Istnieje olbrzymia ilość publikacji naukowych, niezliczonych i niezależnych badań, które
pozwalają czerpać nam wiedzę ze sprawdzonych źródeł m.in. w szkole czy na uczelni. Wydawać się może,
że jest to wiedza niepodważalna, taka, której autentyczności możemy być pewni.
Niestety, prawda wygląda inaczej. Niezależni badacze, odkrywając zaskakujące fakty o przeszłości, które nie
zgadzają się z doktryną naukową, są w większości wykluczani. Odcina się im fundusze na badania i bardzo
często dochodzi do psucia ich reputacji. W skutek takich działań prawdziwe odkrycia na rzecz nauki
przestają być opłacalne. Niezależni badacze muszą liczyć się z samodzielnymi finansowaniami kosztów
wypraw i badań, oprócz tego, gdy odkrycia okazują się kontrowersyjne lub w jakiś sposób burzące “jedyny i
prawdziwy” obraz historii, nie dopuszcza się do ich rozpowszechnienia przez środowisko akademickie,
najpewniej z powodów czysto finansowych. Bardzo kłopotliwe byłoby zmienianie historii i tego, co jest
“niepodważalną prawdą” od podstaw. Byłyby to olbrzymie koszty, utrata reputacji wielkich nazwisk.
Tylko czy można budować coś prawdziwego na nieprawdziwych podstawach?
Dr Franc Zalewski- archeolog, mineralog, geolog, kosmolog, egiptolog i historyk.Urodził się na Ukrainie w
polskiej rodzinie kresowej, dziś mieszka i pracuje w Krakowie.
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Jest autorem szeregu prac naukowych drukowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Był uczestnikiem licznych wypraw naukowych oraz międzynarodowych konferencji w Budapeszcie, Oslo czy
Bratysławie. Poświęcił 11 lat nad badaniami Starego Państwa Egipskiego i z tego zasłynął. Podczas
ekspedycji naukowej na płaskowyżu Giza odkrył masę zaskakujących faktów, które niszczą zmieniają
wiedzę o jednej z pierwszych tak dobrze rozwiniętych, starożytnych cywilizacji. Okazało się, że jest masa
nieścisłości dotyczących m.in. tego, z jakich surowców są wykonane bloki w piramidzie i olbrzymia ilość
publikacji naukowych renomowanych nazwisk powtarza błędne informacje, które zmieniają bardzo wiele.
Plac diabazowy został błędnie nazwany bazaltowym, a te dwa surowce różnią się sposobem wydobycia.
Otoczenie akademickie powtarza również, że bloki piramidy były pozyskiwane z niedalekich kamieniołomów.
Okazuje się jednak po pobraniu próbek z bloków kamiennych i skał z kamieniołomów, że mają różny skład
mineralogiczny, a przez to należy wykluczyć, że Egipcjanie brali materiał właśnie stąd. Pojawia się pytanie: w
takim razie skąd. Jednak najbardziej zdumiewającym odkryciem okazały się ślady maszynowej obróbki na
skałach. Masa takich śladów na różnych blokach wskazuje jednoznacznie na to, że Egipcjanie nie dość, że
mieli zaawansowane narzędzia, to na dodatek byli bardziej rozwinięci od naszej obecnej cywilizacji,
ponieważ obecnie takich maszyn nie posiadamy i nie potrafimy odtworzyć ich budowy. Kolejnym
fascynującym odkryciem okazała się zaprawa użyta do budowy piramidy. Okazało się po licznych
badaniach, że użyto żelaza tytanowego. Czyli według otoczenia akademickiego Egipcjanie używali jedynie
prymitywnych narzędzi i swojej siły fizycznej, a mieli tytan, który oficjalnie został odkryty dopiero w 1791
roku? Wyżej wymienione odkrycia zostały udowodnione i zatwierdzane w pracy doktorskiej, którą Franc
obronił, jednak otoczenie akademickie nie podaje ich do informacji publicznej i dalej trwa przy
przedawnionych odkryciach, które zostały wyparte przez najnowsze badania. Masa takich odkryć nie tylko
znalezionych na terenach Egiptu zaprzecza temu, co wiemy o naszej najstarszej historii. Dr Franc Zalewski
identyczne ślady odnalazł w innych stronach świata i opisuje je w swoich filmach na YouTube “Dr Franc”,
można również zajrzeć na jego stronę internetową drfranc.com oraz na jego stronę na facebooka o takiej
samej nazwie.                                                                                        O.Kopaczyńska kl. IId
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Każdy z nas wie, kiedy obchodzimy Dzień Dziecka. Jednak czy każdy zna jego historię? 
Dzień Dziecka jest świętem międzynarodowym, które zostało ustanowione w 1954 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu upowszechniania ideałów i koncepcji
dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Dzień Dziecka obchodzimy od 1955 roku w różne dni w roku. Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD)
obchodzony jest w różnych krajach członkowskich ONZ.
Od 1929 roku z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem obchodzono to święto w dniu 22
września.
W Polsce MDD świętujemy 1 czerwca od 1950 roku. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją
zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim. Natomiast od 1952 roku MDD stało się w Polsce świętem
stałym.
Od 1994 roku1 czerwca w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Kadencja posłów (uczniów szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych) trwa 1 rok, a ich liczba wynosi 460.
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sejm

Inicjatorem MDD jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Świętami pokrewnymi do MDD są;

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego)
Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia)
Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja)
Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca)
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca)
Dzień Dziecka Afrykańskiego (16 czerwca)
Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) (11 października)
Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15 października)
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada)

Dzień Dziecka jest jednym z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci jak i młodzież dniem w roku. W tym dniu
na obowiązki, które musimy spełniać, rodzice przymykają oko. W swoje święto otrzymujemy prezenty oraz
słodycze. W szkole w Dzień Dziecka zazwyczaj są organizowane klasowe wycieczki, aby umilić uczniom ich
święto, bo to nic przyjemnego spędzać tak wyczekiwany dzień w szkolnej ławce.
Pamiętajmy o tym, że w oczach naszych rodziców bądź opiekunów prawnych zawsze będziemy dziećmi,
więc nie jest to ważne, ile lat mamy lub czy mieszkamy dalej z rodzicami. Liczy się miłość, pamięć oraz
troska...

                       WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA:)
                                                                                                                                               
                                                                                                                                         W.Otremba kl.IId.

i
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prawo

 TO BYŁ DZIEŃ!
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich to polskie święto, które
obchodziliśmy 4 czerwca. Zostało one ustanowione uchwałą Sejmu
RP w dniu 24 maja 2013 roku. Dzień ten, mimo swojej wagi, nie jest
jednak dniem wolnym od pracy czy szkoły. Święto to upamiętnia
pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w
1989 roku. Wybory były częściowo wolne w przypadku  Sejmu oraz
całkowicie wolne w przypadku Senatu, zniesionego w 1946 w
następstwie sfałszowanego referendum ludowego. W odróżnieniu
od praw człowieka, prawa obywatelskie mają charakter publiczny.
Określają relacje między państwem a obywatelem. Najważniejszym
z nich dla nas uczniów jest prawo do nauki.

                                                                                                                                         G.Zeliszek kl.IId

i.
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Debata on-line podsumowująca projekt 
,,Złote Szkoły NBP’'.

 Podczas debaty poruszone zostały tematy: systemu emerytalnego, form
inwestowania, oszczędzania, planowania wydatków, poduszki finansowej oraz praw
konsumentów. Młodzież licealna podczas dyskusji określiła swoje poglądy na temat
systemu emerytalnego w naszym kraju. Z pełną świadomością i wiedzą, iż należy
samemu również zadbać o swoje zabezpieczenie w wieku emerytalnym. Uczniowie
podali różne formy inwestowania w swoją przyszłość. W sposób dojrzały i mądry
zaproponowali inwestowanie w akcje, obligacje Skarbu Państwa, obligacje
korporacyjne, waluty obce, nieruchomości, lokaty bankowe. Pojawiły się jednak
obawy o bezpieczny sposób inwestowania. Wszyscy wyciągnęli wnioski, iż im bardziej
bezpiecznie, tym mniejsze zyski. Młodzież poruszyła, również problem planowania
wydatków (budżetu domowego). Uczestnicy wypowiedzieli się na temat poduszki
finansowej. Zrozumieli, iż trzeba oszczędzać, żeby się nie zadłużać. Pojawiły się
również propozycje, na co trzeba oszczędzać, co zwiększyło motywację do
właściwego inwestowania. W czasie debaty poruszone zostały tematy ekonomiczne.
Młodzież wyszukała również informacje na temat obecnych lokat bankowych.
Poruszyła temat podatku od odsetek. Na końcu debaty pojawił się ważny i potrzebny
temat praw konsumenta. Młodzież podsumowała wcześniejszą wiedzę o swoich
prawach, możliwościach zwrotu produktu, dokładnym czytaniu umów np.
ubezpieczenia. Debata potwierdziła duże potrzeby poruszania spraw ekonomicznych
przez młodzież. Udział w projekcie spowodował poznanie podstawowych praw
ekonomicznych oraz pobudził myślenie o swojej przyszłości. Opiekunami projektu
byli: Sylwia Pierzchała-Ryznar, Krzysztofa Olejnik-Boczoń oraz Daniel Kruk.
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Wiedza medyczna w codziennym życiu-Fizyka w
medycynie w naszej szkole.

Na początku roku szkolnego moja klasa (mat-fiz) dostała możliwość chodzenia na dodatkowe zajęcia pod
nazwą fizyki w medycynie.
Postanowiłem się na nie zapisać “Co mi szkodzi? Tylko jedna dodatkowa lekcja tygodniowo a ocena na
koniec roku zawsze się przydaje” - pomyślałem. Okazało się, że wyniosłem z tych lekcji o wiele więcej niż się
na początku spodziewałem, począwszy od omawiania najróżniejszych tematów, które mają związek z pracą
w zawodzie medycznym, kończąc na prezentacjach zrobionych z pasją przez zainteresowanych (a nie
znudzonych) uczniów. Nie wliczając w to wszystko połączeń wideo z profesjonalistami z Poznania.
Poznałem wiele małych ciekawostek związanych z życiem codziennym, jak to, że patyczki do uszu nie są
tak korzystne dla naszego zdrowia albo to, jak ważne jest zapinanie pasów w samochodzie.
Cieszę się, że wziąłem udział w lekcjach, które nie były prowadzone typową metodą i pozwoliły nam na
odkrywanie i zagłębianie się w prawdziwie fascynujące dla nas tematy.

                                                                                                                                           B.Złotowski kl.II c

A MOŻE BY TAK ZOSTAĆ LEKARZEM? 
Od dnia 3.09.2020r. uczniowie klasy 2c brali udział w lekcjach fizyki w medycynie prowadzonych przez Panią
Krzysztofę Olejnik-Boczoń. 
Na początku uczniowie zajęli się prostymi tematami, takimi jak: ciało człowieka lub przyrządy optyczne typu
lupa. Lekcje miały formę wykładów prowadzonych przez Panią Olejnik- Boczoń. Zajęcia były prowadzone w
sposób ciekawy i pełen energii. Na lekcjach były poruszane poważne tematy, np. energetyka jądrowa, która
miała wielu przeciwników jak i zwolenników. Debata pokazała, jak bardzo zdania uczniów są podzielone.
Licealiści przygotowywali wiele prezentacji i to na różnorodne tematy, głównie mające związek z ciałem
człowieka i organizmami żywymi. Od wad wzroku aż po wpływ pogody na organizm człowieka i innych istot
żyjących. Uczniowie dzięki wielu źródłom wiedzy mogli przygotować informacje o zasłużonych lekarzach w
medycynie. Pojawiły się takie postacie jak Zbigniew Religa, który jako pierwszy w Polsce przeprowadził
przeszczep serca. W trakcie lekcji online były użytkowane wszelkie programy komputerowe, zaczynając od
power pointa aż po stronę internetową, na której mogła odbywać się wymiana zdań bez użycia mikrofonu.
Dzięki temu nawet uczniowie z zakłóceniami i problemami ze sprzętem mogli brać czynny udział w lekcji.
Pomimo przeciwności, jakie sprawił los całemu światu, uczniowie mogli świetnie bawić się w domu. Lekcje
na temat iluzji optycznych pokazały, jak bardzo każdy człowiek jest inny i widzi całkiem, co innego niż druga
osoba. Połączenie zabawy jak i nauki było świetnym rozwiązaniem ze strony prowadzącej. Dodatkową
atrakcją był film ,,Bogowie”, który poruszał ważne tematy w medycynie. Ta nietypowa forma nauki
zaciekawiła wiele osób. Podsumowując, na lekcjach fizyki nie było nudy. Wszyscy świetnie się bawili,
uczniowie potrafili skupić się i poruszać poważne tematy, ale także były momenty, kiedy każdy mógł się
rozluźnić i prowadzić lekcje ze śmiechem. Nauczanie zdalne nauczyło uczniów dużej systematyczności.
Mimo krótkiego czasu trwania lekcji każdy uczeń mógł wyjść z lekcji z ogromem wiedzy. Duży ukłon w stronę
Pani Krzysztofy, bez której te lekcje by się nie odbyły. Dzięki dużej wyrozumiałości i pomocy jaką licealiści
otrzymywali, lekcje mogły się odbywać bez zbędnego stresu. Przykre jest to, że lekcje już dobiegają końca,
ale mimo to lekcje fizyki w medycynie na pewno pozostaną na długo w głowach młodzieży.

                                                                                                                                  W.Makarewicz kl. II d
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W zwykły dzień podczas lekcji z wychowawcą zostaliśmy poinformowani o możliwości uczestniczenia w
lekcjach fizyki w medycynie. Ta informacja wywołała duże zaciekawienie i niektórzy od razu chcieli się
zapisać. Ja zdecydowałam się na te zajęcia, dlatego że zaciekawiła mnie tematyka i chciałam się
dowiedzieć, czy fizyka odgrywa faktycznie tak dużą rolę w nauce o leczeniu chorób. Na lekcjach można było
usłyszeć różne ciekawostki związane z medycyną oraz umożliwiono uczestnikom porozmawianie z lekarzami
z Kliniki Otolaryngologicznej w Poznaniu, dr n. med. J. Kałużnego, którzy chętnie rozwiewali nasze
wątpliwości. Lekcje były prowadzone w przeróżnych formach, więc nigdy nie było nudno. Raz prowadziliśmy
debatę, kolejnego razu pani przedstawiała temat i zadawała nam do niego pytania, na jeszcze innej lekcji
każdy przygotowywał ciekawostki z danego tematu fizycznego i opowiadał, co go najbardziej zaciekawiło i
dlaczego wybrał akurat ten temat. Dzieliliśmy się również na grupy i przygotowywaliśmy w nich prezentację,
każda grupa miała inny motyw. Podczas tworzenia prezentacji zagłębialiśmy się w dane działy fizyki i
uczyliśmy się pracy zespołowej, w której nie ma słowa "ja", tylko jest słowo "my", o czym sporo osób
zapomina. Tworząc prezentację z moją grupą, dowiedzieliśmy się rzeczy, z których nigdy wcześniej nie
zdawaliśmy sobie sprawy, przykładem może być, jak muzyka wpływa na nasze emocje i odczucia. Możecie
mi zaufać, że wpływ jest naprawdę spory. Jeżeli chodzi o łączenia z lekarzami to najpierw przybliżali nam
temat, podczas którego zadawali nam pytania, aby sprawdzić, jaka jest nasza wiedza. W kolejnej części
spotkania razem dochodziliśmy do sedna omawianej sprawy i rozmawialiśmy o tym, dlaczego w medycynie
taką ważną rolę odgrywa fizyka, np. promieniowania rentgenowskie, dzięki którym możemy zajrzeć do
naszego ciała w bezbolesny sposób. Lekcje fizyki w medycynie dzięki tym połączeniom zostały
urozmaicone, nie codziennie mamy przecież możliwość spokojnego porozmawiania ze specjalistami, dlatego
że nie mają na to po prostu czasu. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że fizyka może mieć aż taki
duży wpływ na medycynę, ale dzięki staraniom Pani Krzysi, która zorganizowała takie zajęcia mogłam
powiększyć swoją wiedzę zarówno z medycyny jak i z fizyki. Nie żałuję, że zapisałam się na takie zajęcia, a
nawet gdybym miała opcję ponownego wyboru, zrobiłabym to jeszcze raz.
                                                                                                                                     N.Majewska kl.IIc

Od początku bieżącego roku szkolnego, jako klasa o profilu matematyczno-fizycznym, bierzemy udział w
lekcjach na temat fizyki w medycynie pod okiem pani mgr Krzysztofy Olejnik-Boczoń. W założeniu nasze
lekcje miały mieć charakter praktyczny poza terenem szkoły, jednak przez pandemię koronawirusa i
związanymi z nią obostrzeniami musieliśmy zmienić nasze plany. W warunkach zdalnego nauczania,
poprzez prezentacje lub prace w grupach w aplikacji Teams udało nam się zrealizować wiele ciekawych
tematów związanych z zagadnieniami fizycznymi oraz ich wykorzystaniem w medycynie, takich jak :
ultrasonografia, radiodiagnostyka czy biofizyka widzenia. W grudniu wraz z innymi chętnymi uczniami z
naszej szkoły wzięliśmy udział w połączeniu online z lekarzami z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej w Poznaniu na temat fal dźwiękowych i ucha. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się również
wielu zaskakujących faktów dotyczących higieny i pielęgnacji ucha, dzięki czemu uświadomiliśmy sobie,
dlaczego nie można czyścić kanału słuchowego patyczkiem. Cały rok naszych zajęć pokazał nam, że fizyka
to nie tylko teoria i wzory zapisywane na tablicy szkolnej, ale również ma ona naprawdę interesujące
zastosowanie w naszym życiu i medycynie. Przedmiot ten przybliżył nam zawody takie jak radiolog, a także
otworzył drzwi miedzy innymi na studia poświęcone tej tematyce. Udział w zajęciach był dobrowolny, jednak
to, co skłoniło mnie najbardziej do zapisania się na nie, to właśnie możliwość odkrycia nowych kierunków w
mojej dalszej edukacji oraz poszerzanie swojej wiedzy i horyzontów. Zdecydowanie się nie zawiodłam, a
gdyby pojawiła się perspektywa zapisania na te zajęcia ponownie, nie wahałabym się ani przez chwilę.

                                                                                                                                          E.Kruk kl.IIc
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Moje hobby:)
Jednym z nich jest pływanie, uwielbiam wodę.
Moim marzeniem jest wygrać konkurs pływacki i
być mistrzem. W ogrodzie mamy basen i tam latem
zawsze się kąpię.
Moim drugim hobby są psy, a najbardziej lubię
Labladory i Syberian Husky. Gdy skończymy
remontować dom, będę tam mieć właśnie któregoś
z tych psów.
                                        Laura Dytry kl.IV

hobby

Od września 2020 roku nasza klasa, czyli 2c LO jako pierwsza realizuje przedmiot „fizyka w medycynie”
prowadzony przez Panią Krzysztofę Olejnik-Boczoń, nie jest on obowiązkowy. Zajęcia odbywają się co
tydzień w czwartek na 7 lekcji.
Do uczestniczenia w tych lekcjach skłonił mnie fakt, że przedmiot ten wydawał się być ciekawy oraz mógł
dostarczyć mi przydatną wiedzę związaną z fizyką, czyli przedmiotem, który rozszerzam. Jak się okazało,
moje przypuszczenia były słuszne. Na fizyce w medycynie dowiadujemy się, jak duży wpływ na medycynę
ma fizyka, pod względem maszyn, jak i działania ciała człowieka. Większość nowych metod leczenia chorób
opiera się na zastosowaniu fizyki, np. fale dźwiękowe wykorzystywane są w zabiegu ultrasonografii (tzw.
USG), a także do operacji usuwania zaćmy. Poza tym poznajemy także zastosowanie fizyki w codziennym
życiu, na przykład wpływ pogody, dźwięków oraz światła na organizm człowieka. Wszystkiego uczymy się
między innymi z prezentacji przygotowanych przez uczniów. Wiedza jest nam przekazywana w ciekawy i
przystępny sposób.
W ramach tego przedmiotu mieliśmy również spotkanie online z lekarzami z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i
Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu. Tematem było ucho człowieka, jego budowa oraz działanie.
Dowiedzieliśmy się między innymi, dlaczego nie powinno czyścić się uszu patyczkami higienicznymi oraz jak
dbać o słuch. Dzięki takim spotkaniom możemy uzyskać ciekawą i przydatną wiedzę wprost od specjalistów.
Nie żałuję, że uczestniczę w tych zajęciach, 45 minut lekcji spędzamy w miłej atmosferze, ucząc się
przydatnych rzeczy.
   
                                                                                                                                M.Hrynowiecka kl.IIc

L.D
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Bezpieczne wakacje z wirusem 
Ze względu na wciąż panującą pandemię i zbliżające się wakacje chciałabym Wam przedstawić kilka
najważniejszych zasad bezpieczeństwa, dzięki którym Nasze podróże będą bezpieczne i przyjemne. 

Nie zapomnij mieć ze sobą maseczki.
 Na przestrzeni otwartej nie mamy obowiązku noszenia maseczek, lecz gdy wchodzimy do pomieszczeń np.
sklepu bądź poruszamy się komunikacją miejską, mamy obowiązek zakrycia ust oraz nosa. 

Unikaj zatłoczonych miejsc.
Postaraj się przebywać, jak najkrócej w tłocznych miejscach. Na wyjazd wybieraj miejsca, gdzie nie
spodziewasz się dużych grup turystów.

Zapoznaj się zasadami, które obowiązują w danym kurorcie/obiekcie.
Każdy z obiektów powinien być wyposażony w tabliczki informujące o obowiązujących zasadach na terenie
obiektu. 

 Staraj się płacić bezgotówkowo.
 Na banknotach oraz monetach znajduje się najwięcej bakterii. Nie wiemy, do kogo należały pieniądze, które
posiadamy. Mogły przejście przez nawet tysiące rąk i uwierzcie lub nie, nie każde były myte. 

Najlepszą praktyką jest wybieranie się w podróż z osobami, z którymi spędzasz czas na co dzień. Nie
zapominaj także, że w podróż należy wybierać się jedynie, gdy jesteś zdrowy i nie wykazujesz objawów
zakażenia koronawirusem.

Uważajcie na siebie, udanych wakacji!
                                                                                                   Julia Rycyk kl. 2 d

Co można robić samemu w wakacje?
1. Znaleźć sobie serial i oglądać go bez opamiętania od rana do nocy.
2. Pójść na basen i rozkoszować się czasem w wodzie.
3. Zrobić sobie domowe spa i zadbać o siebie, spędzając dzień sam ze sobą.
4. Zrobić sobie ekskluzywny, wykwintny obiad i poczuć się jak w drogiej restauracji.
5. Posprzątać porządnie w pokoju.
6. Zmienić coś w życiu, zaczynając od pokoju i zrobić w nim przemeblowanie.
7. Pójść wieczorem poza miasto i patrzeć w gwiazdy, obserwować ciemne, gwieździste niebo.
8. Spędzić cały dzień w piżamie.
9. Zrobić domowe lody.
10. Zapisać się na jakieś zajęcia sportowe, znaleźć sobie nowe hobby.
11. Zacząć się uczyć nowego języka, na którego naukę nigdy nie było czasu.
12. Wyłączyć telefon na cały dzień, wyjść z domu  i zobaczyć, gdzie poniosą nas nogi.
13. Znaleźć ciekawe, ładne miejsce, wziąć dobre jedzenie i zrobić sobie piknik.
14. Urządzić sobie maraton filmowy lub maraton ulubionych bajek z dzieciństwa.
15. Zrobić wszystko, na co ma się ochotę niezależnie czy z kimś, czy bez towarzystwa. Najważniejsze, by
przeżyć te chwile tak, by nie czuć, że był to stracony czas.

                                                                                                                                            A.Czermak kl.II d
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