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Lepiej się spotykać na zdalnym 
czy stacjonarnym?

Ostatnimi
miesiącami
siedzieliśmy w
domach i nie
widzieliśmy ludzi
w wersji 3D,
jednak potem na
dobre wróciliśmy.
Z początku dużo 
osób naprawdę
obawiało się
ponownego
chodzenia do
szkoły, ale po tym,
jak nauczyciele
oznajmili, że nie

będą sprawdzać
notatek z pracy
zdalnej, kamień
spadł serca. 
Teraz mamy już
kolejny rok
szkolny, widzimy
dużo znajomych
twarzy i dużo osób
jest szczęśliwych,
jednak są też
osoby, które w
szkole nie mają
przyjaciół i wolą
siedzieć w domu
ze swoimi

internetowymi
przyjaciółmi. Więc
zacznijmy od
pytania z tytułu:
"Lepiej się
spotykać na
zdalnym czy
stacjonarnym?". 
Ja wolę się
spotykać na
stacjonarnym,
jednak nie każdy
ma z kim. 
Na przykład moja
kuzynka rok temu
nie miała

przyjaciół i byłam
trochę wsparciem
dla niej, bo
zawsze z nią
rozmawiałam i
spędzałam czas
przez Internet. 
Więc jakby moja
kuzynka nie miała
teraz przyjaciół, to
mogliby się z niej
naśmiewać w
starej klasie, a ja
nie miałabym
czasu ją wspierać
i spędzać z nią

tyle czasu, co
podczas
zdalnego. Jednak
teraz już na
szczęście ma
przyjaciół.
Jednak ja też
mam znajomych, 
których w szkole
nie widzę. 
Ale wolę się
spotykać z
przyjaciółmi
stacjonarnie, bo
mogę ich dotknąć.

Zosia Sieja
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Papuga falista - skrzydlaty przyjaciel

Papuga falista to mały ptak
domowy. Obecnie jest to chyba
najbardziej popularna papuga
domowa. Sama posiadam parkę
tych papug, które kupiłam około 2-
3 tygodnie temu. Posiadam
zarówno samca jak i samiczkę
(Misty i Leoś). Papużki tej rasy są
niezwykle przyjazne, lecz na
początku mogę być dość
agresywne, np. przy braniu na
ręce. Jest to oczywiście
spowodowane strachem, gdyż w
sklepie zoologicznym lub hodowli
nie są przyzwyczajane do
głaskania czy brania na ręce.
 
Żywienie
Papugi faliste żywią się głównie
zbożami i ziarnami. Zwykłe karmy
dostępne w sklepach
zoologicznych wystarczają w
zapewnieniu papugom
odpowiedniego pokarmu.
Osobiście najbardziej polecam
karę firmy Versele-Laga, Prestige
Premium. 

Zawartość karmy:
kanar, żółte proso, białe proso,
proso japońskie, proso panicum
żółte, owies łuskany, proso
czerwone, siemię lniane, granulat
VAM, muszle ostryg.
Papugi faliste do prawidłowego
żywienia potrzebują również
przysmaków wieszanych na dachu
klatki, wapna w formie kostki
wapiennej oraz węgielków do
podawania razem z karmą, oraz
sepię. 
Wszystkie te rzeczy są dostępne w
sklepach zoologicznych oraz w
Internecie.

okres lęgowy, w którym to składają
jaja i opiekują się potomstwem.
Jeśli więc chcemy, żeby nasze
papużki miały potomstwo, musimy
pamiętać o dwóch rzeczach:

1. Musimy kupić odpowiedniej
wielkości budkę lęgową, w której
nasze pupile będą mogły złożyć
jaja. 
2. Pamiętajmy, że budkę lęgową
wieszamy papużkom tylko w
okresie lęgowym, ponieważ u
papug działa to tak, że kiedy tylko
powiesimy im w klatce budkę
lęgową, one od razu składają jaja.
Dla samiczki jest to bardzo
szkodliwe, bo może od tego nawet
umrzeć!

To tyle z mojej strony na temat
papug falistych. Do widzenia!

Oliwia Kulczycka

Papużki :)

Zabawa
Papugi faliste to bardzo
rozrywkowe i energiczne
stworzenia. W swojej klatce
powinny mieć przynajmniej kilka
zabawek.  Osobiście polecam np.
kółka do wieszania, po których
papugi się wspinają, piłki z
dzwonkiem, drabinki, mostki oraz
huśtawki.

Higiena
Papużki faliste to z reguły czyste
zwierzęta. Do prawidłowej higieny
nie potrzebują wielu rzeczy.
Wystarczy kupić im basen, który
zawiesza się przy specjalnie
zrobionym wejściu do klatki oraz
piasek - najlepiej krystaliczny,
ponieważ papużki również go
jedzą.

Okres Lęgowy
Papugi faliste, tak jak prawie
wszystkie ptaki, mają wyznaczony
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1.17 - czy to 
totalna żenada?

Zawody 
przyszłości!

1.17 miało
odmienić cały
minecraftowy
świat,
wprowadzić
wardena,
stalagmity,
sakiewkę, kozy,
axolotle, nowe
jaskinie, glow
squidy, biomy,
rośliny itd.
A niestety
doczekaliśmy
się tylko
najniepotrze-
bniejszych
rzeczy. Niektóre
są
niedopracowane,
np. kozy. 

Przeliczyliśmy
się, Mojang nie
dodał nawet
największej
atrakcji, która
miała się
pojawić, czyli
warden.
Pojawią się one
w 1.18, czyli
pod koniec
roku. 
Mojang dodał
jedynie
stalagmity 1/2 z
obiecanych
jaskiń i zepsute
kozy z
axolotlmi. A
rośliny da się

zdobyć tylko ze
statków, w
których ma
pojawiać się
mech. Aby
rośliny urosły,
trzeba kliknąć
na nie mączką
kostną.
Krótko mówiąc
– przeliczyliśmy
się.

Bruno Stąporek
i Filip
Młynarczyk

WOW

Biostatyk - połączenie biologa i lekarza. Próbuje
znaleźć odpowiedzi na pytania typu: jak palenie
wpływa na raka albo jak środowisko wpływa na
rozwój danego zwierzęcia;

Specjalista kontroli epidemiologicznej - pobiera
wymazy i sprawdza, czy osoby na kwarantannie
rzeczywiście są w domu;

Kosmiczny architekt - projektuje stacje kosmiczne,
satelity, rakiety itp.;

Biolog starzenia - bada komórki, które już
obumierają i starają się jakoś utrzymać, naprawia
kody genetyczne (DNA), aby móc żyć dłużej, bada
dlaczego starzejemy się i giniemy;

Mikrobiolog - bada, hoduje drobnoustroje, aby
poznać jak są zbudowane;

Terapeuta robotów - uczy roboty, jak reagować na
emocje i je odczuwać;

Konserwator dronów - kontroluje drony do celów
policyjnych bądź do ratowania życia.

Bruno Stąporek

Terapeuta robotów potrzebny!
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Powiedz 
"przepraszam"!

Już za chwilę
HALLOWEEN!

Jeśli chodzicie
do klas 6-8, klas
mieliście
zapewne dużo
osób, które
spotkaliście na
swojej drodze,
nawet jeśli
zmienialiście
klasę. Teraz
sobie
pomyślcie, ilu
osobom
powiedzieliście

coś
niefortunnego
lub obraźliwego.
Zapewne parę
osób wyjdzie na
Waszej liście, a
więc teraz
pomyślcie, jak
mogły się
poczuć.
Możliwe, że
troszkę ich to
kiedyś
poruszyło,

więc po prostu
je przytul i
powiedz
"przepraszam".
Nawet jeśli nie
pamiętasz, co
zrobiłeś danej
osobie, po
prostu zrób to.
Będzie lepiej
Tobie i tej
osobie.

Zosia Sieja

Halloween to
święto
obchodzone
głównie w
Anglii.
Świętowane jest
31 października.
Zazwyczaj
dzieci ubierają
się w różne
kostiumy i
chodzą po
cukierki do
innych domów.
Halloween
słynie w Anglii
z: cukierków,

latarni z dyni,
szkieletów,
jabłek topionych
w toffi,
wampirów,
łowienia buzią
jabłek,
czarownic i
superbohaterów.
W Polsce na
osiedlach, gdzie
jest dużo dzieci,
rodzice
umawiają się
gdzie, jak i kiedy
dzieci przyjdą
po cukierki.

Halloween nie
jest polskim
świętem, więc
nie chodzi się
po cukierki tak
często, jak w
Anglii.

Helena Kryńska

Przepraszam!

Halloween!
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