Gdynia - styczeń 2015r.

Nowy rok, dlatego nadszedł czas na małe zmiany. W styczniu do składu redakcyjnego
doszły nowe osoby:
-Weronika Szymańska
- Marysia Kiedrowicz
- Michał Karczewski

W tym numerze:
1. Zwierzęta nauczycieli i uczniów- konkurs!
2. Wywiad z nauczycielem- Pani mgr Katarzyna Molenda ( katechetka )
3. „Carte Blanche”- recenzja filmu
4. Zastrzyk suchara
5. Kącik mody- trendy na wiosnę i lato 2015
6. Dawka dobrej muzyki- playlista Zuzi i Marysi
7. Hanza - konkurs sztuki teatralnej. Wygraliśmy!!!
8. Nowości w szkole - mamy nowe komputery!
9. Co zrobić z nieudanymi prezentami?
10. Zagadki
11. Moja pierwsza strona internetowa
12. Jak pomagać zwierzętom bezdomnym i w schroniskach?
13. Jak zdobyć punkty na świadectwo?
14. Dietoradnik - zdrowe odżywianie w każdą porę roku
15. „Dance week”- Mikołajki
16. Jak spędzić ferie zimowe?

Redakcja gazetki szkolnej ogłasza konkurs fotograficzny!
Prześlij nam najfajniejsze zdjęcie swojego zwierzaka. Najciekawsze zdjęcia
zostaną nagrodzone publikacją na łamach naszej gazetki.
Osoba, która wyśle najlepsze zdjęcie otrzyma nagrodę!
Zdjęcia przesyłaj na adres: redakcja.sqler@gmail.com
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Wywiad z nauczycielem - Pani mgr Katarzyna Molenda
Co miesiąc w naszej gazetce będzie ukazywał się wywiad z wybranym nauczycielem.
W tym numerze wywiad z panią katechetką, Katarzyną Molendą.

Zapraszamy do czytania!
Skąd czerpie Pani pomysły na lekcje?
Z podręczników metodycznych, też z własnych przemyśleń, z tego co sama kiedyś
widziałam na lekcjach, wyjazdach, w jakich uczestniczyłam. Z doświadczenia koleżanek
i kolegów, nauczycieli. Czasem też korzystam z Internetu.
Czym jest dla Pani wiara?
Fundamentem życia, można powiedzieć. Zdecydowanie daje mi dużo radości i siły
życiowej. Można w pewnym sensie powiedzieć, że uskrzydla.
Jakie są dla Pani najważniejsze wartości w życiu?
No to właśnie wiara, przyjaźń, miłość, uniwersalne wartości, które mają głębokie
znaczenie.
Wiemy, że gra Pani na gitarze.
Tak.
Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką i czy pomaga Pani w lekcjach?
Tak, w lekcjach pomaga. Zwłaszcza wśród małych dzieci, bo dzieci uwielbiają takie
nowości, więc gra się przydaje zwłaszcza w zerówkach i w pierwszych klasach, chociaż
czwartoklasiści też są zadowoleni. Przygoda się zaczęła, gdy byłam w gimnazjum.
U mnie w kościele, w rodzinnej parafii powstawał zespół muzyczny, brakowało
gitarzystów, więc się nauczyłam od starszego brata, który mi pokazał kilka chwytów. No
i tak… poszło dalej.
Więc jak planuje Pani swoją przyszłość?
Jak planuję przyszłość… Chciałabym dalej pracować w szkole, bo bardzo mi się
podoba. Dalej rozwijać swoje pasje. Bardzo lubię podróżować, więc bym chciała
troszeczkę świata zwiedzić.

Czy ma Pani obawy związane z religijnością młodzieży i jak jej pomóc?
Obawy są... Widać na pewno, że w domach rodzinnych już coraz mniej albo wcale się
nie praktykuje wiary, więc nauczyciele, księża, katecheci mają więcej do zrobienia na
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tym polu. Czy i jak temu pomóc? Przede wszystkim dawać przykład, jak mówi piękne,
łacińskie przysłowie: „verba docent exempla trahunt”, czyli „słowa uczą przykłady
pociągają”. Człowiek sam musi dawać przykład, zwłaszcza człowiek wierzący i
pozytywnie zachęcać do wiary, a nie jedynie powtarzać nakazy i zakazy.
Czy ma lub miała Pani zwierzę?
Miałam zwierzątko, niestety tydzień temu musiałam uśpić kotka, który miał już 17 lat,
ale bardzo lubię zwierzęta, zwłaszcza koty.

A na koniec selfie!
Opracowały:
Zuzia Przeniosło i Marysia Kiedrowicz
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„Carte Blanche”- recenzja z premiery filmu
„Thomas Jefferson powiedział ,że człowiek, który żyje jak zboże staje się słomą historii.”- tymi
słowami rozpoczyna się zwiastun filmu „Carte Blanche”. W piątek 23 stycznia odbyła się
premiera nowej produkcji reżysera Jacka Lusińskiego z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Miałam
okazję obejrzeć ten film właśnie w ten dzień. Muszę przyznać, że jest to jeden z lepszych
filmów, jakie w życiu widziałam.

„Carte Blanche” opowiada autentyczną historię nauczyciela z lubelskiego liceum, który
zaczyna stopniowo tracić wzrok. Towarzyszą temu rozterki i myśli głównego bohatera.
Wielokrotnie zadaje on sobie pytania „Dlaczego ja?”, „Co teraz ze mną będzie?”
Mimo tragicznej sytuacji Kacper Bielik (w tej roli znakomity Andrzej Chyra) zachowuje pogodę
ducha i kontynuuje pracę w swoim ukochanym zawodzie. Kiedy dowiaduje się o chorobie i jej
nieodwracalnych skutkach, dyrektorka szkoły (Dorota Kolak) powierza mu funkcję wychowawcy
klasy maturalnej. Kacper dzieli się swoimi problemami z przyjacielem Wiktorem (granym przez
Arkadiusza Jakubika), jednak nadal ukrywa je przed pozostałą częścią świata. Utrzymuje bliski
kontakt ze zbuntowaną uczennicą Klarą ( Eliza Rycembel) i stara się być dla niej jak ojciec. Jest
uwielbiany przez uczniów. Wojtek Madejski to maturzysta, który nie przejmuje się nauką i unika
jej jak ognia. W rolę Wojtka wciela się znany z „Kamieni na szaniec” Tomasz Ziętek, którego
mieliśmy okazję gościć w naszej szkole w zeszłym roku w maju. Kacper zakochuje się w pięknej
nauczycielce Ewie (Urszula Grabowska w tej przekonującej roli) i zaczyna swoje życie na nowo.
Epizodyczną, jednak istotną rolę zagrał Wojciech Pszoniak jako profesor, który informuje
głównego bohatera o chorobie.

4

Na zdjęciu z lubelskiej premiery od lewej: Tomasz Ziętek, Wojciech Pszoniak, Andrzej Chyra,
reżyser Jacek Lusiński , Maciej Białek oraz Arkadiusz Jakubik.
Ciekawostką jest fakt, że film ten to prawdziwa historia Macieja Białka, pierwowzoru postaci
Kacpra. On również ma swoje „5 minut” w filmie. Mimo tego, że jest niewidomy, nadal uczy
historii w Lublinie. To przykład człowieka, który pogodził się z trudnym losem, jaki go spotkał.

Na zdjęciu Andrzej Chyra, czyli tytułowy Kacper Bielik oraz Maciej Białek.
Niesamowite ujęcia oraz świetna obsada aktorska czynią ten film niezapomnianym.
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Wszystko, co zostało pokazane na ekranie było strzałem w dziesiątkę. Trzymająca w napięciu
opowieść o pokonywaniu swoich słabości.
Jeśli jeszcze nie wiecie czy udać się na ten film, to zapraszam do obejrzenia zwiastunu:
https://www.youtube.com/watch?v=HZaJr-KGqeQ

Kadr z filmu: na zdjęciu Urszula Grabowska i Andrzej Chyra.

Tomasz Ziętek jako Wojtek Madejski.

Opracowała:
Marysia Kiedrowicz
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Zastrzyk suchara
No więc jest. Tak długo wyczekiwany Zastrzyk Suchara. Działa szybko i skutecznie,
wywołując natychmiastowy śmiech. Dlatego my postanowiliśmy podać Wam dawkę
humoru w postaci sucharów. Nie tylko wywołają na Waszej twarzy uśmiech, ale i
rozbawią do łez! Miłego czytania, a właściwie śmiania!
Uwaga poniższy materiał może wywołać skutki uboczne takie jak: czkawka,
niekontrolowany płacz, zadyszka, czy też drgawki całego ciała itp. Przed użyciem możesz
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Opracowały:
Zuzia Przeniosło, Marysia Kiedrowicz i Kaja Pałasz
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KĄCIK MODY - wydanie pierwsze
A teraz coś szczególnie dla dziewczyn! Wiadomą sprawą jest to, że każdy ma inny gust.
Niektórzy ludzie są na etapie kreowania swojego własnego, niepowtarzalnego stylu, a inni
wcale nie przejmują się modą. Ja mam dużo inspiracji, interesuję się także tym, co w danym
roku będzie ubraniowym must have.
Oto kilka trendów na wiosnę i lato 2015 :

UBRANIA
★ Kolory pastelowe, przede wszystkim jasny róż i mięta, będą królowały na ulicach i
wybiegach.

★ Denimowe kamizelki to część garderoby, w którą warto się wyposażyć.

★ Geometryczne spódnice są nie tylko stylową, ale też wygodną propozycją!
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★ Trudno wyobrazić sobie wiosny i lata bez szortów, jednak należy pamiętać o
odpowiedniej długości nogawek do szkoły. ;)
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★ Wiele strojów będzie inspirowanych latami 70!

DODATKI
★ Torebki z frędzlami
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★ Czapki z daszkiem.

★ Kolorowe plecaki, wzorzyste i pełne nadruków.

Z tej listy wynika, że nie powinniśmy bać się zabawy z modą! Warto eksperymentować i szukać
własnych pomysłów na ciekawy strój.

W następnym wydaniu: Jak ubrać się do szkoły, na randkę i do kina?
Opracowała:
Marysia Kiedrowicz
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Dawka dobrej muzyki
Rok 2014 był pełen wielkich hitów muzycznych. Bywało tak, że niemal każda stacja radiowa
bazowała na tych samych utworach. Na całym świecie powstawały listy najlepszych przebojów
minionego roku. Dlatego my postanowiłyśmy podzielić się z Wami naszą playlistą.

TOP 10
1. Troye Sivan - Happy Little Pill
2. Taylor Swift - Blank Space
3. Sam Smith - Stay With Me
4. Ariana Grande - Love Me Harder ft.The Weeknd
5. Iggy Azalea - Fancy ft.Charli XCX
6. Coldplay-Sky Full Of Stars
7. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj- Bang Bang
8. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
9. Sia - Chandelier
10. Kiesza - Hideaway

W następnym numerze przedstawimy Wam propozycję playlisty idealnej na
dyskotekę!

Opracowały:
Zuzia Przeniosło i Marysia Kiedrowicz
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Hanza - mamy pierwsze miejsce!
Do konkursu języczno-teatralnego przygotowania trwały bardzo długo, ponieważ zaczęły się już
wtedy, kiedy wystawiliśmy je po polsku - a do tego także należało się przygotować. Po
angielsku mówiliśmy dopiero od połowy listopada. Zostawaliśmy po lekcjach na próby, ciężko
pracowaliśmy. Naszym zadaniem, poza nauczeniem się swych ról, było też wyćwiczenie
odpowiedniego akcentu, co okazało się być niezwykłym wyzwaniem.
Dzień 12 grudnia - coraz bliżej konkursu, kiedy nagle dowiedzieliśmy się, że eliminacje są już za
kilka dni. Musieliśmy się więc zabrać do roboty, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Czasu naprawdę nie mieliśmy dużo!
Poziom przedstawień reszty zespołów był bardzo wysoki. Jednak udało się! Radość
przeogromna, kiedy twe starania w końcu ktoś docenił lub przynajmniej nie poszły na marne.
Jednak to wcale nie był koniec. Oznaczało to tylko kolejne przygotowania. Wiedzieliśmy już, co
nas czeka, jak to wygląda, ale właśnie to wzbudziło w nas stres, że jest tam grupa
reprezentująca wysoki stopień zaawansowania języka angielskiego i aktorstwa, a także będąca
zarazem ogromną konkurencją dla nas.
Nadszedł dzień naszego występu… Odbył się on w liceum nr 4 w Gdańsku. Musieliśmy się
zmieścić w 10 minutach.
Coraz mniej czasu do naszego występu.
Już zaczynamy.
Czy się uda?
Staraliśmy się grać jak najlepiej. Po przedstawieniu poszliśmy do sali i odpoczęliśmy.
Na selekcji pojawiło się 8 z 10-ciu drużyn. Nadeszła pora wyników. Pani organizatorka czyta
miejsca.
3, 2 - nie ma nas. Załamani już myślimy, że nie udało się. A tu nagle słyszymy: “Pierwsze
miejsce zajmuje gimnazjum nr 18 w Gdyni”. A jednak, nasza praca nie poszła na marne.
Uradowani wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy Pani Dorocie Wojtkowiak i wszystkim innym
Paniom, które przyczyniły się do wygranej.
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1gD podczas konkursu Hanza

Opracował:
Michał Karczewski
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Nowości w szkole - mamy nowe komputery!
Pod koniec grudnia w pracowni informatycznej nr 40 zaszły wielkie zmiany. Mamy nowe meble
komputerowe, na których znajdują się nowe komputery Dell T20 i 19-calowe monitory LED-owe
LG. Komputery są bardzo ciche i nowoczesne, dają uczniom bardzo dużo możliwości.
Koniec z zacinającymi się programami! Komputery pracują płynnie i szybko. W sali
informatycznej nr 40 po modernizacji mamy razem 24 stanowiska komputerowe, a także serwer
plików, na którym uczniowie przechowują swoje prace. Dodatkowo pan konserwator pomalował
salę na biały kolor - wygląda bardzo nowocześnie. Od teraz każdy uczeń będzie miał własne
stanowisko!
Druga sala informatyczna nr 42 również zyskała kilka stanowisk komputerowych - razem
znajduje się w niej już 17.

Opracował:
Michał Karczewski
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Co zrobić z nieudanymi prezentami?
Już po świętach. Każdy, a przynajmniej większość, dostała prezent. Przeważnie jest to powód
do radości, jednak co zrobić z nietrafionym prezentem? Zapewne część z Was borykała się
kiedyś z tym problemem, dlatego przedstawię kilka pomysłów, które w takich sytuacjach się
przydadzą.
1. Zrób z niego użytek i podaruj komuś, komu się przyda.
Znajdują się osoby, dla których Twój prezent, z którego nie jesteś zadowolony, może być
czymś, co przyniesie uśmiech. Możesz również dać go siostrze, bratu, koleżance, koledze,
kuzynce czy kuzynowi.
2. Sprzedaj! Nawet najgorszy prezent może dla kogoś okazać się cenny.
Wystawiając go na sprzedaż na jakimkolwiek portalu aukcyjnym, nie tylko uda Ci się zarobić,
ale także będziesz mógł kogoś uszczęśliwić.
3. Wykorzystaj go do stworzenia czegoś nowego.
Ze skarpetek można zrobić pacynkę, z nieciekawej bluzki wyciąć rękawki i dekolt, pomalować
ją, przyszyć guziki lub cekiny, zrobić coś niepowtarzalnego. Wszystko zaczyna się i kończy w
Twojej wyobraźni.
4. Schowaj go poza zasięgiem wzroku, w miejsce, w które nie zaglądasz.
Kto wie - może kiedyś się przyda lub wspomni Ci święta?
To tylko niektóre pomysły, które pomogą Ci wyjść z niezręcznej sytuacji, jaką jest
otrzymanie nieudanego prezentu.
Opracowała:
Zuzia Przeniosło
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Zagadka nr 1:
Kasia opowiedziała nauczycielowi zagadkę, lecz on nie potrafił na
nią odpowiedzieć: Karzeł Karol mieszka na 8 piętrze. Gdy jest
ładna pogoda jedzie windą na 5 piętro, a resztę drogi do domu
idzie schodami. Gdy pada deszcz, całą drogę pokonuje windą.
Dlaczego?
Podpowiedź: parasolka :)

Zagadka nr 2:
Zagadka ta jest przyzwoita
Zna ją ksiądz Jezuita
Zna kasztelan starościna
Z czterech liter się składa
I na D się zaczyna
Panie zwą to pieścidełkiem
Myją mydłem i mydełkiem
Często dają, ale z rzadka
PRZYZWOITA TO ZAGADKA!
Podpowiedź: część ciała

Opracowali:
Zuzia Przeniosło i Michał Karczewski
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Moja pierwsza strona internetowa
Stronę możesz edytować w zwykłym notatniku, lecz ja polecam Notepad++, który jest
darmowym programem. Zapewne każdy z Was chciałby mieć własną stronę
internetową. Dla niektórych ten temat jest czarną magią. Pokażę jednak, że to nic
strasznego! Ramy dokumentu strony internetowej - czyli co zawsze tam musi być.
<html>
<head>
<title>tu wpisz tytuł strony</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
Tło
Po <body napisz bgcolor=”tu wpisz kolor tła po angielsku ”

Zapisywanie w notatniku i Notepad++
Stronę zapisz klikając plik>zapisz jako>nazwij index.html>wybierz zamiast dokumenty
tekstowe (*.txt), wszystkie pliki>kliknij zapisz
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Polskie znaki w Notepad++
kliknij format>wybierz “Konwertuj na format UTF-8>zapisz

Słowniczek
<html> - rozpoczęcie strony
</html> - zakończenie strony
<head> - strefa nagłówkowa
</head> - zakończenie strefy nagłówkowej
<body> - rozpoczęcie treści, która będzie widoczna na stronie
</body> - zakończenie treści, która będzie widoczna na stronie
bgcolor = ”kolor” - tło strony

Opracował:
Michał Karczewski
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Jak pomagać zwierzętom bezdomnym i w schroniskach?
Pomóc zwierzętom można na wiele sposobów, lecz dzisiaj przyjrzyjmy się pomocy, którą
oferuje projekt Pusta Miska. 70 kliknięć w miskę poprawia byt jednego zwierzaka. Warto
oczywiście też wchodzić w banery reklamowe, sponsorzy płacą za to - grosze, ale jednak.

To nie koniec, możesz więcej. Adopcja wirtualna to też jest pomoc. Jeżeli masz chęć
zaopiekowania się w ten sposób zwierzęciem, to musisz co miesiąc wpłacać kwotę
wielokrotności liczby 5. Myślisz, że to koniec możliwości tej strony? Mylisz się!
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Promuj projekt na portalach
społecznościowych:

Ustaw status na Facebooku.

Polub stronę na Facebooku.

Tweetnij.

Wyróżnij gwiazdką na nk.
Poleć na google+.

Przygarnij zwierzaka ze schroniska:
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Przygarnij wirtualnie:

Ustaw opis w komunikatorze (przykłady):

Nic tak nie cieszy psiego pyska, jak pełna miska
www.pustamiska.pl
Trening palców? Zapamiętaj: www.pustamiska.pl
pustamiska powinna być pełna. Zapamiętaj:
www.pustamiska.pl
Najadłeś się? Zwierzaki ze schorniska też by coś
zjadły, www.pustamiska.pl
Bądź człowiekiem karm zwierzaki ze schroniska:
www.pustamiska.pl

Promuj przez wlepki:
(drukuj na papierze samoprzylepnym,
wklejaj tam, gdzie mają szansę
zostać zauważone i nie będą nikomu
przeszkadzać!)

Adopcja tymczasowa/dom tymczasowy:

Wolontariat:

Czy wiedziałeś/-aś, że zwierzaka możesz
przygarnąć na określony czas? W końcu jest to
spory obowiązek, a w czasie szkoły może
zabraknąć Ci czasu na opiekę nad nim. Wakacje
to idealny czas na taką adopcję, a może uda się
Tobie namówić rodziców na taką na zawsze? :)
Możesz również zapewnić tymczasowy dom
zwierzakowi, aż znajdzie się dla niego dom stały.
Nic bardziej nie cieszy niż bezinteresowna
pomoc! Jeśli kochasz zwierzęta, chcesz z nimi
spędzać czas, koniecznie się zapisz!

A więc zachęcamy do działania!
Opracowali:
Marta i Michał Karczewscy oraz Patrycja Pawelczyk
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Jak zdobyć punkty na świadectwie?
Zapewne wiecie (lub nie), że istnieje możliwość zdobycia punktów, które pomogą Wam dostać
się do wymarzonej szkoły. Pojawia się, jednak pytanie: jak to zrobić? Jest kilka możliwości.
1) Oceny - punktowane są oceny z języka polskiego i 3 innych obowiązkowych
przedmiotów.
Celujący - 18 punktów
Bardzo dobry - 14 punktów
Dobry - 10 punktów
Dostateczny - 6 punktów
Dopuszczający - 2 punkty
2) Wolontariaty.
3) Działalność na rzecz szkoły (uczestnictwo w występach, apelach, Dniu Szkoły).
Oczywiście istnieje też możliwość zdobycia punktów podczas egzaminów, ale to chyba
oczywiste.
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Dietoradnik
Mam zamiar pokazać Wam mnóstwo ciekawych pomysłów na połączenie zdrowego odżywiania
ze smakiem, który zachwyci niejedno podniebienie! Znajdziecie tu przepisy zarówno dla
sportowców, jak i domatorów. Wiosna, lato, jesień, zima - na każdą porę roku coś nowego. :)
Zapraszam!
Bruschetta z pomidorami
1. Składniki:
● ½ bagietki
● 2 pomidory
● 1 ząbek czosnku
● garść liści bazylii
● świeżo mielony pieprz, sól
● oliwa z oliwek
2. Przygotowanie:
Pokrój bagietkę i podsmaż na oliwie. Pomidory umyj, osusz, usuń gniazda nasienne i pokrój w
drobną kostkę. Dodaj posiekany czosnek, bazylię i oliwę z oliwek. dopraw świeżo zmielonym
pieprzem i solą. Natrzyj bagietkę ząbkiem czosnku. Wymieszaj wszystko i przełóż na podgrzane
grzanki.

Smacznego!
Nic trudnego, prawda? A jednak bardzo smaczne! : ) W następnym wydaniu temat poświęcony
będzie słodkościom.

Opracowała:
Weronika Szymańska
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Dance Week - Mikołajki
Po raz 14 w Grudniu w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewskim odbył się Międzynarodowy Tydzień
Tańca. Mistrzostwa Świata jazz dance, Mistrzostwa Świata modern, Mistrzostwa Świata balletpointe oraz międzynarodowe zawody (IDO approved event) w wybranych dyscyplinach IDO.
Przez cały tydzień najlepsi tancerze świata zmagają się w niesamowitej ilości kategorii
tanecznych. Można by pomyśleć, że poza Polską nie ma wielu reprezentantów z innych krajów.
Ale nic bardziej mylnego! Republika Połudnowej Afryki, Kanada, USA, Finlandia, Norwegia,
Niemcy, Włochy, Rosja, Ukraina… Naprawdę można spotkać ogromną ilość narodowości!
Całymi dniami (jeśli nie jesteś uczestnikiem) można siedzieć na salach tanecznych i oglądać
niesamowite zmagania dzieci, juniorów i seniorów. To naprawdę trudne do uwierzenia, żeby
móc przeżywać tyle emocji i poznawać historię, która jest przekazywana poprzez taniec. Turniej
jest pod patronem międzynarodowej federacji tańca IDO oraz Polskiej Federacji Tańca (PFT).
Trenerzy rezerwują miejsca w hotelu, jak tylko dowiedzą się o terminie tygodnia tanecznego, bo
już pod koniec grudnia nie ma wolnych pokoi. Warto raz chociaż, szczególnie, że jest to w
Polsce, pojechać i chociaż w jeden dzień doświadczyć turnieju takiej rangi i wraz z tancerzami
przeżyć rzeczy, o których większość z nas myślała, śniła , czy nawet nie wierzyła , że istnieją.

Opracowała:
Ania Pałucha
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Jak spędzić ferie zimowe?
Wielu z nas boryka się z problemem co robić, aby nie nudziło się nam w ten niezwykły dla nas
uczniów czas, bowiem ferie. Oto kilka naszych pomysłów na spędzenie ferii zimowych:
-

zostać morsem :)
w gdyńskiej bibliotece na ulicy Świętojańskiej 141/143 znajdziecie ciekawe zajęcia
w aquaparku znajdziesz tam dużo atrakcji, a między innymi zjeżdżalnie, rwące rzeki i
wiele innych
łyżwy,
narty nawet najbliżej nas, bo w Sopocie na Łysej Górze,
ferie w szkole,
pójdź do kręgielni
rozważ obóz narciarski last minute
Jeżeli na dworzu będzie zimno polecamy siłownię!

Tak czy owak ferie będą na pewno wspaniałe, w końcu możecie się wyspać i nadrobić
zaległości w książkach i ulubionych serialach!
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