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Moja ulubiona książka

Jest to druga z trzech książek, które polecę w gazetce (czyli będzie jeszcze jedna). Ta książka jest chyba moją
ulubioną. Przechodząc do rzeczy:
"Tajemnica Złotych Wzgórz" - autorką książki jest Helena Dahlgren. Jest to tom 1 z cyklu "Star Stable" (są
też inne części (ja mam jeszcze tom 2, który zamierzam przeczytać). Początek nie mówi całkowicie o
przygodzie, ponieważ jest zupełnie inny. 

Książka opowiada historię Lisy, która przeprowadza się z tatą na wyspę Jorvik. Musi tam zacząć zupełnie nowe
życie i znaleźć przyjaciół. Nie spodziewała się, że głównie pomogą jej w tym konie. Niegdyś kochała konie, lecz
od czasu tragicznej śmierci jej mamy czuje lęk przed nimi. Przyzwyczaja się do nich po poznaniu Alex, Lindy i
Anny. Dziewczyny poznają się w szkole, po czym Alex (którą Lisa poznała na początku) zaprasza główną
bohaterkę do stadniny. Zostaje tam zachęcona do spróbowania jazdy na wierzchowcu. 
Koleżanki łączy miłość do koni, lecz później dowiadują się o swoich mocach. Dzięki temu, że zostały
obdarzone darami, wiedzą, iż nie obejdzie się bez akcji. Tym działaniem był ratunek wyspy i istot na niej
żyjących. 
Książkę polecam nie tylko osobom lubiącym konie, lecz wszystkim. Może polubicie ją tak jak ja. 
I pamiętajcie, początek jest mylący.

Ala
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Porady na czas wolny 
po szkole i naukę

Czy przyjaźń jest ważną
wartością w życiu?

Przyjaciele!

Po szkole...

Naszym zdaniem, przyjaźń może zmienić pogląd na
życie i sprawić, że będzie się szczęśliwym. Przyjaźń
jest potrzebna, bo samotność źle wpływa na nas.
Przyjaciel wesprze cię w każdej sytuacji i będzie mógł
ci pomóc. 
Wiele ludzi uważa, że przyjaźń w kilka osób nie
działa, ale to nieprawda, tak naprawdę to zależy, czy
osoby, z którymi się kolegujesz, naprawdę cię lubią.
Uważamy, że nie jest ważne, czy przyjaźnisz się w
dwie, trzy lub pięć osób, prawdziwi ludzie nigdy Cię
nie opuszczą :) 
Więc podsumowując, jeśli ktoś naprawdę Cię lubi, to
nigdy Cię nie odrzuci i razem z kimś jest raźniej. Czyli
przyjaźń jest ważną wartością w życiu. 

W następnym artykule napiszemy o naszej przyjaźni
w trójkę :D

Dajmond trio aka Kapibara Flim, Kapibara Flam i
Kapibara RzoNoc 

Halloweenowa

Nasza nowa przewodnicząca, Julia Wołczek,
wymyśliła noc halloweenową. Żeby w niej
uczestniczyć, najpierw trzeba zapytać się
wychowawców. Myślę, że to dobry pomysł i umili nam
pobyt w szkole. 
Olga Sawicka

Na pewno  brakuje wam czasu wolnego po szkole i
nie możecie się wyrobić z zadaniami domowymi i
nauką. Oto porady, które mogą Wam pomóc w
zaplanowaniu czasu po szkole:

1. Po powrocie ze szkoły zjedz obiad lub wyjdź na
dwór, żeby odpocząć po szkole. 
2. Odrób lekcje i nie zostawiaj ich na ostatnią chwilę. 
3.  Nie ucz się dopiero dzień przed na sprawdzian czy
kartkówki.
4. Ucz się systematycznie tematów, które były w
szkole.
5. Jak zrobisz to wszystko, reszta dnia będzie wolna :)

Leonia i Zuzia

:)
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Australia

"Wilk"
rozdział czwarty, część ósma

Już od dwóch miesięcy występowałam w cyrku i
żyłam w tragicznych warunkach. Spałam na zimnym,
twardym betonie i dostawałam brudną wodę do
picia. Wreszcie właściciel cyrku musiał zadzwonić po
weterynarza. Był to ten sam weterynarz, u którego
byłam poprzednim razem ze swoimi właścicielkami.
Od razu mnie rozpoznał i zadzwonił na policję. Szef
cyrku poszedł do więzienia, a ja zostałam wysłana
do wrocławskiego zoo w Polsce. Tam dostawałam
świeże jedzenie i wodę. Miałam także dużo miejsca i
przyjaciół.

Helena Żarska

Australia jest szóstym pod względem powierzchni
państwem świata i jedynym państwem na świecie
obejmującym cały kontynent.

A oto kilka innych faktów o tym kraju:

× Stolicą jest Canberra, a nie Sydney, jak myślą
niektórzy ludzie.

× Jest zamieszkiwane przez 25 mln osób, z czego 2/3
populacji mieszka w pięciu największych australijskich
metropoliach.

× Walutą jest dolar australijski.

×  Kangury są symbolem Australii, widnieją na każdej
urzędowej pieczęci, a miliony tych zwierząt żyją na
wolności.

× Wielka Wojna Emu – ironiczne określenie operacji
wojskowej podjętej przez armię australijską na
polecenie ówczesnego ministra obrony mająca na
celu zmniejszenie ilości Emu, które niszczyły uprawy
roślin.

× Jest trzy razy więcej owiec niż ludzi żyjących w
Australii.

× Australia ma większą populację wielbłądów niż
Egipt.

× Wielka Rafa Koralowa we wschodniej Australii jest
największą rafą koralową na świecie, składa się z
ponad 3000 raf.

Kapibara

Wilk...

Australia
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Mikronezja

Mikronezja

Mikronezja to państwo na
zachodnim Pacyfiku. Składa się z
ponad 600 wysp i wysepek w
archipelagu Wysp Karoliny.
Niepodległość dostało od USA
03.11.1986 r. 

Mikronezja ma nieco ponad 100
tysięcy mieszkańców, którzy
mówią dziewięcioma językami, w
tym angielskim, który jest językiem
urzędowym i wspólnym dla
wszystkich, oraz Chuukesyjski,
Kosreański (nie Koreański),
Pohnpeiański, Yapiański,
Ulithiański, Woleaiański, Nukuoro i
Kapingamarangi.

Mikronezja istniała w przeszłości
(rządy sprawowały Stany
Zjednoczone) pod nazwą
Powiernicze Wyspy Pacyfiku -
obszarem powierzonym przez
ONZ Stanom Zjednoczonym. W
roku 1979 Mikronezja przyjęła
konstytucję.

W skład Sfederowanych Stanów
Mikronezji wchodzą cztery stany:

× Chuuk ze stolicą w Weno;
× Kosrae ze stolicą w Tofolu;
× Pohnpei ze stolicą w Kolonii;
× Yap ze stolicą w Colonii (inne
miasto niż Kolonia).

Kosrae to najmniejszy z czterech stanów wchodzących w skład
Mikronezji. Nie ma tutaj krokodyli, węży i innych niebezpiecznych
zwierząt.

Oprócz nazwy kraju, Mikronezja to także region. Obejmuje pięć
suwerennych, niezależnych państw, czyli SSM (Sfederowane Stany
Mikronezji), Republikę Palau, Republikę Kiribati, Wyspy Marshalla i
Republikę Nauru, jak również trzy terytoria należące do USA w części
północnej. Są to: Mariany Północne, Guam i Wake Island.

Przestępstwo nie jest tutaj powszechne. Jest to jedno z
najbezpieczniejszych miejsc na świecie.

Kapibara Baranina
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