
     Jak pozytywnie myśleć?  
    W czasach pandemii coraz więcej ludzi ma problem z dobrym humorem. Nie        
    można spotykać się z przyjaciółmi w szkole i poza nią. Wpadłem więc na pomysł, 
    aby podzielić się z wami kilkoma radami. Uważam, żeby utrzymać pogodę ducha, 
    można chodzić na spacery z rodziną. Polecam także różne gry planszowe z             
    rodzeństwem. Są też inne sposoby na lepszy nastrój, np. słuchanie muzyki czy      
    oglądanie filmów. Nie zapominajmy o czytaniu książek, które też mogą                   
    przywrócić radość dniu, który był pisany na straty. Trzeba również pamiętać, że  
    robienie zadań przedmiotowych i odrabianie prac domowych może być                
    wspaniałą zabawą. xD   Jan Ostrowski 
 
 

    Rozmowa z Wiosną  
   - Witaj Wiosno! Zauważyłam, że się do nas zbliżasz i nie mogłam się ciebie doczekać.  
   - Cześć wszystkim, pojawiłam się w Wałczu w sobotę 20 marca. Skąd ten entuzjazm.  
      Dlaczego cieszysz się na moje przybycie? 
       - To proste! Robi się cieplutko, kwitną kwiaty, zbliża się Wielkanoc i majówka. Ptaszki 
         się przylatują i tak pięknie ćwierkają. A właśnie, jak to się dzieje, że one ci towarzyszą?  
       - Ptaki wracają ze mną do Polski, żeby zbudować gniazda, złożyć jaja i wychować  
         pisklęta. Zewsząd słychać, że przylatują już bociany, żurawie, skowronki, jaskółki,  
         dudki, słowiki i wiele innych.  
         - Bardzo lubię zwierzęta. Zaobserwowałam, że są ptaki, które nie odlatują do  
    cieplejszych krajów.  
    -To prawda, na zimę zostały łabędzie, wróble, kawki, dzięcioły, sikorki bogate,  
    gołębie i sroki. Tu im się bardziej podoba.  
      - Do kiedy u nas zostaniesz? 
- Do poniedziałku, ale, spokojnie, 21 czerwca, bo potem zaczyna się lato.  
- Cieszę się, że zostaniesz z nami prawie do samych wakacji i dziękuję za udzielenie wywiadu.      Maja Wiertel 
 

 Gdy chodziliśmy do szkoły, ponad połowa uczniów dostawała kieszonkowe. Czasami 

było to 10, czasami 30, a czasami nawet 50 zł. Dostawaliśmy je za dobre uczynki, np. posprzątanie 

pokoju, pójście na zakupy czy pomoc w kuchni. Dzisiaj jest inaczej. Teraz dostajemy mniej za 
cięższe prace – wyjście z psem, umycie podłóg w całym domu lub pozmywanie naczyń. Pracy nie 

brakuje. Ale ja znam lepszy sposób na zdobywanie pieniędzy. Polecam się rodzicom, że pójdę do sklepu 
i zrobię zakupy. Za każdym razem biorę więcej pieniędzy niż potrzeba. Rodzice dają mi 30 zł na coś, co 
kosztuje 25. Pytam, czy za fatygę, mogę zostawić sobie resztę. Najczęściej mogę. I takim sposobem 
zarabiam 5 zł. Czasami zdarza się tak, że dostaje się pieniądze za dobre oceny. Wtedy radzę się dobrze 
uczyć, to się opłaca. Ale tak, aby się nie przemęczać, jak ja. Za jedną szóstkę z matematyki dostaję pięć 
złotych. Więc moim sposobem jest aktywność na lekcji lub robienie zadań dodatkowych, np. pisanie do 
gazetki szkolnej.    Roksana Krasnowska 
 

 Mam na imię Mateusz i chodzę do szóstej klasy. Dzisiaj można powiedzieć, że nie „chodzę”, 

ale „pracuję zdalnie” w szóstej klasie. Mam dwóch braci – Michała i Mikołaja. Jutro zaczynają egzaminy 

próbne. Zadałem im szybkie trzy pytania przed egzaminem.    Mateusz Sidorko 
 
 Jak się czujecie, czy towarzyszy wam stres i zdenerwowanie?  
 Nie, bez stresu.  
 Który sprawdzian będzie waszym zdaniem najtrudniejszy,  
 a który najłatwiejszy?  
 Łatwiejszy będzie polski, trudniej pójdzie z matematyki.  
 Czy warto się uczyć, czy lepiej na dzień przed testem odpoczywać? 
 Zawsze warto jeszcze się pouczyć i coś powtórzyć.  
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 Rolki i parę rad związanych ze sprzętem  
 Około trzy lata temu na wiosnę zacząłem jeździć na rolkach. Przyczyniła się do tego moja  
starsza siostra, która używa ich od dawna. Pierwsze kroki nie były dla mnie problemem, ponieważ  
wcześniej zimą szusowałem na łyżwach. Osobiście, nie polecam łyżworolek, dlatego że istnieje  
problem z szybko psującą się płozą. Na rynku mamy trzy rodzaje kółek do rolek. Są kauczukowe,  

plastikowe i poliuretanowe. Ja w moich rolkach mam kółka poliuretanowe i takie wam polecam. 
Kiedy jeździsz, powinieneś mieć kask i ochraniacze. Naprawdę się przydają. Mój ulubiony chodnik, 
na którym najczęściej jeżdżę znajduje się na Dolnym Mieście. Nie ma wiele wybojów i gładko 
można się poruszać. Uwielbiam rolki i polecam każdemu, aby się odprężyć i pooddychać świeżym 
powietrzem.    Jan Ostrowski  
 

 Cześć! Dziś wam polecam niezwykłą książkę o przyjaźni białego lwa i 

dziewczynki, „Mia i biały lew. Historia niezwykłej przyjaźni”. Jest to opowieść 

o dziewięcioletniej Mii, która  przeprowadziła się z Londynu na afrykańską farmę, gdzie 

czuła się samotna i nie miała przyjaciół. Pewnego razu mama dziewczynki opowiedziała 

jej na dobranoc legendę o białym lwie. W świąteczny poranek taki sam lew zjawił się u 

nich w domu. Na dodatek cały biały! Lwi maluch czuł się u niej dobrze, wskakiwał na 

klawiaturę i próbował ją pocieszać. Ona czuła, że coś szczególnego ich połączyło. 

Resztę możecie przeczytać albo obejrzeć ekranizację dostępną na Netfliksie („Mia i 

biały lew”).   Lena Piórkowska  

h    

 Rady dla właścicieli chomików 
W tym artykule opowiem o chomikach, a wiem o nich sporo, ponieważ sama 
posiadam dwa dżungarskie. Jeżeli chodzi o klatkę, to bardzo dobrze, aby miałyby ją 
bardzo dużą, jak największą. Ale nie może być zbyt wysoka, bo chomiki kochają się 
wspinać, co może skończyć się upadkiem. Nie są jak koty, nie spadają na cztery łapy, 
więc trzeba uważać. Należy zapewnić im dużo ruchu, to nie jest zwierzaczek na 
godzinę, aby na chwilę poczuć mięciutką sierść i pogłaskać. Nie służy wyłącznie do 
brania na ręce i oglądania. Wymaga sporo troski. Musisz uważać na to, co dajesz do 
jedzenia chomikowi. Nie używaj granulek, bo one ponoć ranią ich łapki. Chomikom 
najlepiej żyje się w grubych trocinach. Kochają się zakopywać w głębokich dołach. Nie 
zdziw się, jak chomik będzie próbował się ukryć, np. pod kołowrotkiem. Innym 
nietypowym zachowaniem może być długie przebywanie w jednym miejscu, np. 
domku, gdzie naznosi trocin. Dobrze podarować zwierzęciu coś do zabawy. Sprawdzi 
się wspomniany kołowrotek. Plastikowe zabawki odradzam. Obgryzają je i potem są 
dziury. Klatkę wybierz taką, aby otwierała się z przodu i z góry, będzie ci go łatwiej 
wyciągać. Na początku trzeba chomika oswoić. Trwa to ponad miesiąc (zależy od tego, 
w jakich warunkach przebywał w sklepie zoologicznym).   Nadia Głowacka 
 

 Moim zwierzęciem jest kot brytyjski krótkowłosy. Nazywa się 
Lolcia i ma 2 lata. Jej sierść jest szara, oczy są bursztynowe. Lubi spać na 

swoim drapaku, czasami kładzie się razem ze mną. Kocha wygrzewać się na 
słońcu, zresztą, prawie każdy kot to lubi. Jak mówi legenda, kot brytyjski 
krótkowłosy to rasa, której początki wywodzą od kotów sprowadzonych na 
Wyspy Brytyjskie przez legiony rzymskie, wykorzystujące je do walki ze szczurami. 
Mi jednak nie udało się tego udowodnić. Może jest w tym ziarno prawdy, bo jej 
ulubioną zabawką jest wędka z rybką, na którą chętnie poluje. Faktem 
historycznym jest, że na skutek II wojny światowej istnienie tej rasy zostało 
zagrożone. W latach 50. XX wieku hodowcy, przy pomocy krzyżowania z persem 
niebieskim, wzmocnili populację i poprawili cechy rasy. Ja uważam, że nawet bez 
wzmacniania Lolcia jest idealna.   Nadia Hauzer  
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