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Clean with me!

"Wilk 2" - część 1
Był zimny dzień. Czyli właściwie taki jak zawsze. Około 50 km od wioski znajdowała się wilcza nora. Z nory
wyszło wilczątko, lecz chwilę potem wróciło do środka. Po wilczątku wyszedł potężny samiec, dowódca
watahy. Zawył. Po chwili odpowiedziało mu kilka innych wyć. Samiec wrócił do nory, do samicy, która właśnie
wydała na świat dziewięcioro młodych. Samiec wiedział, że aby młode przeżyły, musi zacząć szukać
pożywienia w śniegu, co nie było łatwe. Ludzie trzymali swoje zwierzęta w pilnie strzeżonych stodołach,
pilnowanych przez nich samych albo przez psy. Następnego ranka Samiec, wilczyce, inne samce, młode wilki i
nowo narodzone wilczęta musieli znaleźć nową norę, która będzie na tyle duża, aby zmieściła jeszcze więcej
wilków i ich młode.
Wataha miała już dosyć poszukiwań oraz była głodna. Samica była tak zmęczona, że nie zauważyła, gdy jedno
wilczątko się oddaliło, bo znalazło jedzenie. Samica zwróciła na nie uwagę dopiero gdy zawyło. Wataha
szybko zjadła jedzenie. Tak szybko, że dla młodej wilczycy-znalazczyni jedzenia nic nie zostało. Młoda
wilczyca znalazła dla siebie martwą wiewiórkę i po zjedzeniu jej zauważyła, że została sama. "Sami będą tego
żałować"- pomyślała, widząc przed sobą górę.
Gdy próbowała się przekopać, poczuła że zaczął padać śnieg. Na szczęście za kamieniami była niewielka
jaskinia. Wilczyca następnego dnia wykopała w jaskini duży dół, który następnie wyścieliła igłami sosny. Z
ziemi, która została, wilczyca trochę załatała wejście do jaskini, aby tylko ona mogła do niej wejść. Gdy
wyruszyła na polowanie, udało się jej upolować kilka wiewiórek, które zabrała ze sobą do nory. Następnego
dnia postanowiła wykopać mniejszy dołek, do którego nazbierała patyków. Następnie zakradła się do małego
obozu ludzi z długim patykiem w pysku i lekko go zapaliła. Następnie w norze, w małym dołku, podpaliła małe
patyki, które się w nim znajdowały.
Niedługo ciąg dalszy!
Helena Żarska
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Odwieczne pytanie:
"Koty czy psy?"
Specjalnie do tego artykułu pytałyśmy się różnych
uczniów i nauczycieli, czy wolą koty czy psy. Wielu
nie mogło się zdecydować, a tym, którzy
zagłosowali, to serdecznie dziękujemy :) Nie
oceniamy Was za decyzję, bo to Wasze zdanie i już.
Ze statystyk wynika, że ludzie wolą psy, ale dla
niektórych była to trudna decyzja. Z przepytanych
ponad 40 osób 20 osób zagłosowało na psy, a 13
na koty, natomiast decyzji nie mogło podjąć trochę
ponad 10 osób.
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Koty brytyjskie
krótkowłose

Koty - pewno są zniechęcające przez to, że chodzą
własnymi ścieżkami. My kochamy je właśnie za to...
Psy - prawie każda osoba choć trochę je lubi. Nie
wszystkich natomiast zachęca, ile pracy trzeba
włożyć w ich wychowanie.
Nieważne, czy wolicie psy czy koty i tak to
tolerujemy :)
Ala i Sonia
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Rasa kota, której początki wywodzą od kotów
sprowadzonych na Wyspy Brytyjskie przez legiony
rzymskie, wykorzystujące się je do walki ze
szczurami. Są polecane dla dzieci oraz małych
mieszkań. Kot brytyjski krótkowłosy należy do dużych
i potężnych kotów. Jego silnie umięśniona sylwetka
oraz mocne kości sprawiają, że wyróżnia się
wielkością. Sprawia również wrażenie zaokrąglonego
grubaska, o czym świadczy jego piękne, lśniące futro.
1.Wygląd
Koty te są silną i piękną rasą. Mają szare, lśniące
futro oraz zaokrąglone małe uszy.
2.Charakter
Koty te są super spokojną rasą. Jak już wspomniałam,
są polecane do małych mieszkań bez obawy o to, że
kot się zmęczy.
3.Ile kosztuje?
Koszt zakupu małego kotka brytyjskiego
krótkowłosego może wahać się w przedziale ceny od
2000 do 4000 zł, w zależności od miejsca zakupu
zwierzaka.
4.Ile waży dorosły kot?
Kocurek waży od 4 do 8 kg, a kotka 5kg. To, ile kot
waży, oczywiście zależy od właściciela.
Olga S.
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Ala
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Czym jest “Clean with me", "Study with me” itp.?
Takie filmiki możecie znaleźć na portalu Youtube. Na
czym one polegają? Już tłumaczę.
Na pewno mieliście taką sytuację, że najzwyczajniej w
świecie Wam się nie chciało sprzątać czy też uczyć i
potrzebowaliście kogoś, kto by Was zmotywował. I
wtedy z pomocą przychodzą właśnie te filmiki. Tam
gdzieś tam, w oddali, za magiczną otchłanią ekranu
jest ktoś, kto po prostu z Wami sprząta, przy tym coś
gadając i samo patrzenie na to powoduje, że
stwierdzamy: "O kurczę! Ja też chcę mieć taki
porządek!". Lecz ja na przykład preferuję po prostu,
tak jak nazwa z angielskiego wskazuje, sprzątać
razem z tym kimś i wtedy sprzątanie przychodzi o
wiele szybciej i przyjemniej.
“Study with me”, czyli w dosłownym tłumaczeniu “ucz
się ze mną” polega na tym samym co “clean with me”,
tylko wtedy, żebyś mógł się skupić na nauce, nikt do
Ciebie nie mówi i zazwyczaj masz wtedy włączony
zegar mierzący czas. "Study with me" - niektórym to
pomaga, a niektórzy wolą się uczyć sami.
Polecam również to oglądać w różnych językach, np.
w angielskim, bo wtedy w przyjemny sposób można
również się osłuchać obcych języków.
Anonimka
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Absurdalny Mundial
Arabia Saudyjska
vs. Argentyna
Arabia grała z Argentyną 22 listopada. Argentyna,
która jest 1. w rankingu FIFA, przegrała 2:1 z Arabią,
która jest bardzo nisko w rankingu. Jak to się stało?
To jest pytanie, bo ja sam nie wiem! Raczej nie ma
osoby, która obstawiała, że Arabia Saudyjska wygra.
Mecz był ciekawy! Jak będzie więcej takich absurdów,
to będę pisał!
A, i w ogóle - Chorwacja 0:0 z Marokiem. To było 23
listopada.
Jeżyk47
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Portugalia
Portugalia to najbardziej wysunięty na zachód kraj w Europie, a to kilka innych faktów
o tym państwie:
× Portugalia ma dostęp tylko do Oceanu Atlantyckiego.
× Narodową potrawą Portugalii jest bacalhau, czyli suszony dorsz.
× Narodowym deserem tego kraju jest Pastéis de nata, czyli budyniowe ciasteczka w cieście francuskim.
× Stolicą jest Lisbona a drugim największym miastem jest Porto.
× Większość osób mówiących po portugalsku nie żyje w Portugalii, tylko w Brazylii.
× W XV wieku Portugalia była jednym z największych mocarstw w Europie, ponieważ Portugalczycy i Hiszpanie
odkryli i skolonizowali Ameryki.
× Portugalia należy do NATO oraz UE, a walutą jest euro.
× Długość wybrzeża to prawie 1800 km.
× Do Portugalii należą również Azory i Madera.
Jeśli nie byliście nigdy w Portugalii, to polecam najpierw lecieć i zwiedzać Lizbonę lub Porto.
Kapibara
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