
                                                           Gdzie po najlepsze pączki i chrusty  
     Karnawał w tym roku niedawno się skończył. Niestety,  
    tłusty czwartek też. Wracam wspomnieniami do tego dnia (ostat- 
    niego czwartku przed Wielkim Postem w Kościele katolickim).  
    Wtedy najczęściej zajadam się pączkami i faworkami. W tym roku poświęciłem się i  
    spróbowałem pączków z wszystkich cukierni i pączkarni w mieście i chętnie powiem o  
    najlepszej z nich. To według mnie pączkarnia U Babci Jańci. Szczególnie polecam słodki  
    wypiek z nadzieniem czekoladowym. Są tam także z marmoladą czy toffi. W tym miej-  
    scu znajdziecie jeszcze gniazdka i małe pączusie, które na pewno będą wam smakowa-  
    ły. Jeśli chodzi o faworki (nazywane również chrustami), to  bezkonkurencyjnie wygry-  
    wają zrobione przez moją mamę. Póki co, nie do kupienia. Aby z czystym sumieniem  
    się zajadać słodyczami, trzeba pamiętać, żeby po jedzeniu poćwiczyć. Najlepiej  pójść  
    na godzinny spacer. Do tego przyda się kilkanaście brzuszków, pompek i przysiadów.     
             Jan Ostrowski 
      

     Ulubiona pora roku 
     Bardzo dużo osób ma swoją ulubioną porę roku, ja także. To wiosna, ponieważ, 
    jak to się mówi, wszystko budzi się do życia. I dlatego, że pąki kwiatów rozkwitają,  
    słychać piękny śpiew ptaków, jest zielono i wiele innych pięknych rzeczy się wtedy  
    dzieje. To nie znaczy, że nie zachwyca mnie lato, zima czy jesień. Każda pora roku ma  
    swoje wady i zalety. Na przykład, jedną z wielu zalet lata jest to, że można się opalać i  
    pływać w jeziorze albo morzu. Zimą można lepić bałwana, zrobić igloo lub rzucać się  
    śnieżkami, a jesienią robić piękne ozdoby z liści i zdjęcia. Ale zimą jest ślisko i czasami  
    można się przewrócić i zrobić sobie krzywdę. Jesienią często pada deszcz, przez co  
    większość czasu spędzamy w domu. Latem, gdy temperatura sięga 40 stopni Celsjusza,  
    po prostu, nie da się wytrzymać bez cienia. Na wiosnę też można ponarzekać. Kiedy  
    kwiaty pięknie wyglądają, że aż chciałoby się każdego powąchać, to niektórzy,   
    szczególnie alergicy, niestety, nie mogą się tym napawać. Wczesną wiosną, w   
    optymistycznym zapale możemy się zapomnieć i ubrać zbyt cienko, co jest przyczyną  
    zachorowań. Nie wszyscy muszą lubić wiosnę, każdy z nas patrzy na świat inaczej, przez 
    co zachwyca go coś innego.    Nadia Głowacka 
 

     Cztery pory roku 
     Istnieją cztery pory roku, wszystkie są inne. Każda z nich ma swoje wady i  
    zalety. Jesień to czas zbiorów. Powoli zaczyna się robić zimniej. Większość z nas  
    wybiera się na grzybobranie do lasu. Liście na drzewach zmieniają swój kolor z   
    zielonego na czerwony, brązowy, pomarańczowy i żółty. Dni stają się krótsze, a noce  
    zaczynają się wydłużać. Zima to okres, w którym robi się zimno.  Czasem pada śnieg a 
    liście spadają z drzew. Rozpoczyna się też wtedy okres Świąt Bożego Narodzenia. Gdy  
    na ziemi leży śnieg, można jeździć na sankach. Wiele ludzi czasem wyjeżdża w góry na  
    narty. Wiosna zaczyna się 20 marca. Rozpoczyna się wtedy czas, kiedy dni są troszkę 
cieplejsze, a pogoda jest dość zmienna, dni wydłużają się, a noce są krótsze. Wszystkie rośliny budzą się do życia, na 
drzewach pojawiają się nowe pąki, z których później powstają liście, rolnicy zaczynają prace polowe. Lato to słoneczna 
pogoda i ciepło, które towarzyszy nam niemal każdego dnia, wolno wtedy jeździć na rowerze, zaczynają się wakacje, 
można jechać nad morze. Rolnicy zaczynają późnym latem zbierać swoje plony, młode warzywa i owoce. Najbardziej 
lubię lato, ponieważ jest wtedy bardzo ciepło i można robić wiele ciekawych rzeczy, takich jak: kąpanie się w jeziorze 
lub wyjechanie na wypoczynek nad morze, jazda na rowerze i wychodzenie na dwór bez kurtki. Wtedy mamy wakacje, 
a dni są dłuższe. Właśnie dlatego tak bardzo lubię tę porę roku.   Szymon Geppert 
 
           
 
 
 
 
 
 
(Artykuł i info na drugiej stronie.) 
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 Przedstawiciel braci mniejszej (mój zwierzak)  
Mój pies nazywa się Borys, jest z nami od pięciu lat. To nieduży kundelek o maści czarno-brązowej i oklapnię- 
tych uszach. Kiedy wracam ze szkoły do domu, radośnie mnie wita i merda ogonem. Mój pies lubi długie spa- 
cery, często zabieram go na działkę i do lasu. Jego ulubionymi daniami są karma dla psów i różne mięsne prze- 
kąski. Borys to mój wierny przyjaciel i towarzysz zabaw. Jestem też dumnym właścicielem agamy brodatej, to  
taki gatunek jaszczurki. Nazywa się Lucek i jest ze mną od roku. Jej przysmakiem są żywe robaki, świerszcze oraz świe-
że warzywa. Agama to gad ciepłolubny, mieszka w terrarium (specjalnym pomieszczeniu przeznaczonym do hodowli). 
Czasem biorę ją na ręce, żeby nawiązać z nią kontakt. Myślę, że czuje się u mnie dobrze i bezpiecznie.   Kacper Nesler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mój pies ma na imię Baron. Ma dwa i pół roku, jest labradorem o maści czekoladowej,  
średniego wzrostu. Lubi  jeść  wędzone kości, nie pogardzi karmą dla psów i przepada  
za przysmakami. Baron  uwielbia biegać, pływać w jeziorze i chodzić na długie spacery.  
Chętnie bawi się z dziećmi. Nigdy się nie męczy! Z całą pewnością mógłby biegać 24 godziny na dobę. To pies, który 
potrzebuje uwagi, ponieważ, jak się nim nikt nie interesuje, to zaczyna broić. Poza tym, lubi kopać wielkie dziury w 
ziemi i biegać za patykami lub piłkami, które mu rzucam. Baron jest bardzo fajnym i przyjaznym psem. Natalia Żużewicz 

 
   Mój pies nazywa się Bonus. Jest to mieszaniec, ma piękną czarną sierść z białym krawacikiem.  
   Uwielbia zabawę na świeżym powietrzu, wychodzenie na długie spacery do lasu, ganianie się z  
   kotem. Codziennie karmię go psim mięsnym batonem z dodatkiem makaronu oraz raz w  
   tygodniu dostaje wędzoną kość, którą uwielbia. W czasie wolnym wychodzę pobawić się z nim  
   w ogrodzie. Wspólne zabawy zawsze poprawiają mi humor. W zamian za przysmaki Bonus  
   wykonuje komendy –  daje głos, podaje łapę, waruje. Moja przygoda z psem zaczęła się 3 lata  
   temu. Mój brat znalazł go przy śmietniku, został zwyczajnie porzucony. Przygarnął go do domu, 
   by się ogrzał i pies został do dzisiaj. Na co dzień mieszka z bratem w Szczecinie, ale na czas  
   pandemii przebywa u nas w domu. Uwielbiamy jego towarzystwo i zwierzak najwyraźniej  
   również świetnie się z nami czuje. Odkąd się pojawił, zrozumiałam w pełni, że pies jest   
   najlepszym przyjacielem człowieka. Blanka Dalecka 
 
   Witam, miałem opisać moje koty podwórkowe, więc mam ich aż cztery.  
To Bena, Luna, Kornelka i Krasna. No moje, to nie są wybredne kotki. Jedzą i piją podstawowe rzeczy,  
kocia dieta. Luna jest gruba, tak chyba można o niej powiedzieć, ma grubą sierść, to pewnie dlatego.  
Bena ma białe łapki i szybko biega, jest niezwykle zwinna. Kornelka jest biała jak śnieżynka. Krasna, ostat- 
nia, ale nie mniej ważna od pozostałych, ma skośne oczy i jest strachliwa. To tyle z mojej strony, to była informacja o 
moich kotkach. Próbowałem im zrobić zdjęcie, ale się pochowały przed mediami. Nie pragną rozgłosu i nie znoszą 
paparazzi.   Adam Zawadka 
 

 Euro 2020 odbędzie się w czerwcu 2021.           Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn znajduje się w 
grupie E i ma do rozegrania mecze ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Niedawno w redakcji zrobiliśmy małą zabawę. 
Zapytałem o wyniki Polaków na Mistrzostwach Europy nauczyciela, mojego przyjaciela Szymona, siostrę, mamę i tatę. 
Polonista obstawił, że w pierwszym meczu jaki zagramy, którym będzie rozgrywką Polski ze Słowacją, wygramy 2:0; z 
Hiszpanią przegramy 3:2; ze Szwecją będzie remis 1:1. Moja siostra Ola wytypowała wynik 2:2 ze Słowacją, następnie, 
Hiszpania pokona nas z wynikiem 1:3 i Szwecja przegra 1:0. Mój tata powołał się na wyniki ostatnich meczów ze 
Słowacją i uznał, że przegrają z naszą reprezentacją 2:0, Hiszpanię pokonamy 1:0, a Szwecja zremisuje z nami 1:1. 
Mama za to uznała, że w meczu ze Słowacją będzie wynik 2:1 dla Polski, Hiszpania ma z nami wygrać 3:0, Szwecja ma 
wywalczyć z nami remis 1:1. Szymon myśli, że wygramy 3:0 ze Słowacją, Hiszpania pokona nas 3:2, a Szwecja zremisuje 
z nami 2:2. Ja myślę, że mecz ze Słowacją będzie bardzo trudny, ale wygramy 1:0, Hiszpania rozgromi nas 4:1, a 
Szwecja wygra z nami 1:0. Jestem bardzo ciekaw, kto będzie miał rację.  Jan Ostrowski 
 
PS Trzeba pamiętać o tym, że hazard jest zły. Obstawianie meczów tylko jako zabawa! Płatne zakłady bukmacherskie 
mogą prowadzić do gry nałogowej, można się wkręcić, przez co stracić kontakt z rzeczywistością i pieniądze.  
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