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My decydujemy tylko o tym  

jak wykorzystać czas, który nam dano 

J.R.R.Tolkien 
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 Moje ferie minęły bardzo 

spokojnie i ciekawie. Te dwa ty-

godnie spędziłam w domu, ale za 

to się nie nudziłam. W pierwszym 

tygodniu odpoczynku nauczyłam 

się robić omlet, który mi nie wy-

chodził od dłuższego czasu. Mam 

mikrofon do śpiewania, więc 

urządziłam sobie mini karaoke. 

Na święta dostałam książkę pt. 

„Felix, Net i Nika oraz Teoretycz-

nie Możliwa Katastrofa”, więc so-

bie czytałam, bo pierwsza część 

jest bardzo ciekawa. Przez ten 

tydzień również z siostrą i kuzyn-

ką zrobiłyśmy obiad dla naszych 

rodziców jako niespodziankę. Ten 

drugi tydzień spędziłam bardziej 

na dworze, ponieważ było dużo 

śniegu. Moje kuzynki mają psa 

rasy Husky, który nawet ciągnął 

mnie na sankach. Gdy wracały-

śmy do domu dziewczyny były 

takie zmęczone, że ciągnęłam na 

tych sankach moją 

kuzynkę. 

Ola Żyngiel 

 Ferie w tym roku były inne 

niż wszystkie, ponieważ panuje 

epidemia koranawirusa.  Musia-

łem dostosować się do nowych 

zasad postępowania. To spowo-

dowało, że nie mogłem wyjechać 

na ferie zimowe, bo były za-

mknięte hotele i uzdrowiska. Do 

rodziny też nie pojechaliśmy, bo 

baliśmy się, że możemy się zara-

zić.  

 Biorąc pod uwagę powyż-

szą sytuację ferie spędzałem  

w domu. Aby się nie nudzić to 

czytałem książki, przeczytałem 

miedzy innymi ciekawą książkę 

pt. „13 - piętrowy domek na drze-

wie” Andy Griffithsa, oglądałem  

z mamą nasze ulubione filmy np. 

„Superman powrót”. Bawiłem się 

w chowanego 

 i w berka. 

 Kiedy wreszcie spadł śnieg 

to chodziłem na długie spacery 

(około 7 km dziennie) do Puszczy 

Bukowej. Tam robiłem bałwana, 

ale nie do końca mi się udał, bo 

było za mało śniegu. Rzucałem się 

też z babcią śnieżkami, było cu-

downie. 

 Czasami zjeżdżałem na 

sankach z górki, która znajduje się 

nad jeziorkiem obok naszego do-

mu. Jazda na sankach była fanta-

styczna, ale trochę niebezpieczna 

bo było dużo dzieci i trzeba było 

uważać, żeby nikogo nie potrącić. 

Moje ferie 
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 Ferie były przyjemne, ale 

skończyły się szybko i jestem po-

nownie w szkole, niestety mam 

nadal naukę online. 

  Olek Matoszko 

 Ferie zimowe spędziłem 

w Szczecinie, poza jednym 

dniem, kiedy pojechałem do bab-

ci i bawiłem się z pieskiem, który 

nazywa się Pedros.  

Podczas ferii czytałem bardzo 

ciekawą książkę  pt. „Felix, Net  

i Nika oraz pułapka nieśmiertel-

ności”. Bohaterowie chodzą ka-

nałami miejskimi w Warszawie  

w poszukiwaniu robota Bazylisz-

ka. Znaleźli tam podziemne mia-

sto i ich mieszkańców. Powie-

dzieli im, że to miasto nazywa się 

Podwarszawa.  

W ferie miałem zgodę na granie 

na komputerze podczas, gdy ro-

dzice pracowali. Grałem w moją 

ulubioną grę komputerową 

„OMSI 2”. Jest to symulator au-

tobusu, to znaczy, że mogę po-

czuć się, jak prawdziwy kierowca. 

Do tej gry tworzę mapę Szczecina 

ze wszystkimi liniami autobuso-

wymi ZDiTM Szczecin.  

Popołudniami i w weekendy gra-

łem z rodzicami w gry planszowe. 

Jedną z nich była gra 

„Milionerzy”, którą dostałem na 

święta. W prezencie pod choinkę 

dostałem też „Samotnika”. Jest 

to gra, w której na specjalnej 

planszy trzeba usunąć wszystkie 

pionki tak, aby został tylko jeden 

na środku.  

Kiedy pogoda dopisywała chodzi-

łem na spacery. Jednego wieczo-

ru spadło nagle dużo śniegu i wy-

szedłem z mamą na bitwę na 

śnieżki! 

Natomiast najciekawszym wyda-

rzeniem tych ferii był dla mnie 

dzień debiutu pierwszego dwu-

kierunkowego tramwaju w Szcze-

cinie! Tego dnia, razem z tatą  

i kolegą poszliśmy go zobaczyć  

i zrobić mu zdjęcia. Na pętli tram-

wajowej zebrało się sporo miło-

śników komunikacji miejskiej.  

W pierwszy dzień, tramwaj ten 

jeździł na linii 7, czyli na najdłuż-

szej linii tramwajowej w Szczeci-

nie. Długość tej linii wynosi, aż 14 

km! Łączy Prawobrzeże, z Lewo-

brzeżem.  

Mimo że ferie w tym roku spędzi-

łem w Szczecinie,  to były one 

udanym wypoczynkiem. Będę je 

długo i mile wspominał. 

Michał Bundziów 

  

 Tegoroczne ferie zimowe 

spędziłam nieco inaczej niż  

w ubiegłych latach. W związku  

z ograniczeniami spowodowany-

mi przez koronawirusa nie mo-

głam uczestniczyć w  obozie 

sportowym ani odwiedzić moją 

babcię w Olsztynie.  

Mimo tej niecodziennej sytuacji 

starałam się w pełni wykorzystać 
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wolny czas. Codziennie z rodzica-

mi spacerowałam po Puszczy Bu-

kowej, a wieczorami graliśmy  

w UNO, gry planszowe oraz ukła-

daliśmy budowle z klocków LE-

GO. Kilka razy wyszłam też na 

lodowisko, aby pojeździć na łyż-

wach. Spotykałam tam koleżanki 

i kolegów, z którymi bardzo miło 

spędziłam czas. Było to dla mnie 

niezwykle ważne, gdyż niedługo 

wyprowadzam się z kraju i chcę 

spędzić z przyjaciółmi jak najwię-

cej czasu.  

Ogromnie ucieszyłam się, gdy 

spadł śnieg, ponieważ mogłam 

bawić się na ogródku z moim 

psem. 

Prawie codziennie odwiedzała 

mnie moja przyjaciółka Maja,  

z którą ulepiłyśmy kilka bałwa-

nów, zjeżdżałyśmy na sankach  

i rzucałyśmy się śnieżkami.  

Miłą niespodziankę zrobiła mi też 

pani z religii, która przyniosła do 

mojego domu dyplom i nagrody 

za zajęcie drugiego miejsca 

w ,,Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym ” 

       Mimo wielu ograni-

czeń bardzo sympatycznie i ak-

tywnie spędziłam tegoroczne fe-

rie zimowe. 

Natalia Brych 

 

 Tegoroczne ferie były in-

ne niż zazwyczaj z powodu panu-

jącej na całym świecie pandemii. 

Nie mogłem pojechać do babci  

i dziadka, ponieważ zakazili się 

oni koronawirusem. Bardzo się 

martwiłem o ich zdrowie ale na 

szczęście już czują się dobrze. 

Kiedy spadł śnieg, dużo czasu 

spędzałem na zewnątrz. Ulepi-

łem bałwana na ogródku, który 

niestety po kilku dniach się rozto-

pił. Codziennie wychodziłem  

na dwór z kolegami albo z rodzi-

cami, jak skończyli pracę. Kilka 

razy byłem na lodowisku a raczej 

w „kwiaciarni na lodowisku”. Pra-

wie każdego dnia grałem z rodzi-

cami i siostrą w grę planszową, 

którą dostałem w prezencie na 

święta. Rozgrywka trwała prawie 

dwie godziny. Graliśmy wiele ra-

zy ale i tak zawsze wygrywała 

starsza siostra. Moja mama  

w drugim tygodniu ferii pracowa-

ła w domu, więc było trochę we-

selej. Niestety przez pół dnia ko-

rzystała z komputera, więc ja mo-

głem go używać dopiero wieczo-

rem. Wtedy grałem w różne gry 

komputerowe. Miałem tyle cza-

su, że wreszcie oglądnąłem 

wszystkie części „Terminatora”. 

Przeczytałem również lekturę 

szkolną „Zemstę”. 

Mimo tego, że nigdzie nie wyje-

chałem to ferie w tym roku były 

udane. 

Michał Szubiński 
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 Nadszedł w końcu oczeki-

wany przeze mnie i na pewno 

przez wielu innych uczniów czas 

ferii zimowych. 

W tym roku mieliśmy z rodzicami 

plan spędzenia szkolnej przerwy 

w górach. Niestety przez pande-

mię nasze plany legły w gruzach. 

Już myślałem, że te ferie będą 

najgorsze w moim życiu. 

Jednak okazało się, że przyjedzie 

do mnie moja starsza kuzynka  

z wujkiem. Była u mnie już w po-

niedziałek i przywiozła ze sobą 

śnieg. Nie był to śnieg w słoiku, 

ani nie był to śnieg w spreju, po 

prostu z nieba zaczęły lecieć pięk-

ne białe płatki, które w mgnieniu 

oka zasypały blokowe podwórko. 

Wspólnie spędzony czas mijał 

szybko na zabawach w śniegu, 

graniu w planszówki i spotkaniach 

z kolegą.  

Lecz pierwszy tydzień ferii dobie-

gał końca. Kuzynka musiała już 

wracać. Mama wpadła na pomysł, 

że możemy się z nimi zabrać i zo-

stać kilka dni u babci. Tato musiał 

zostać.  

Pierwszy dzień przesiedziałem  

w pokoju odpoczywając i grając  

w gry na konsoli. Następnego 

dnia umówiłem się ze swoim ko-

legą z poprzedniej szkoły 

(zapomniałem dodać, że tu nie 

było śniegu, ale w ten dzień za-

czął padać). Bardzo się cieszyłem, 

że do niego przyjechałem, bo  

u niego na podwórku były dwie 

górki z których mogliśmy sobie 

pozjeżdżać. 

Dzień minął błyskawiczni, był już 

wieczór i musiałem wracać do 

domu dziadków. 

Kolejnego dnia szliśmy z mamą  

i ciocią do kuzyna mieszkającego 

niedaleko babci. Czekała mnie 

tam świetna niespodzianka, po-

nieważ jego tato zrobił nam kulig! 

Po kuligu bawiliśmy się jeszcze 

długo na śniegu, aż byliśmy mo-

krzy, a na dworze robiło się ciem-

no. I tak zleciały kolejne trzy dni. 

W weekend dojechał do nas tato, 

zabrał mnie, mamę, ciocię i młod-

szą kuzynkę do lasu na przejażdż-

kę sankami. Było tam super, śnieg 

był wszędzie. 

Na koniec chciałem powiedzieć, 

że chociaż nic na to nie wskazy-

wało to tegoroczne ferie zimowe 

uważam za wspaniałe. 

Hubert Kud 

 W tym roku ferie rozpo-

częły się bardzo wcześnie bo od 

razu po świętach. 

Niestety z powodu pandemii nie 

mogłem pojechać w góry. Ferie 

zaczęły się u mnie od odwiedze-

nia mojej kuzynki Kasi. Jechałem 

do niej godzinę i  ze sobą około 

dwóch tygodni. Bawiliśmy się ra-

zem. Mogłem chodzić na długie 
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spacery i spać do późna.  

Ze względu na to, że panuje co-

vid, przerwa od szkoły była w 

tym roku dłuższa. 

Wróciliśmy do domu, rozpako-

waliśmy się i poszliśmy spać, bo 

było już późno. 

Grałem z Hubertem i bawiłem się 

z nim oraz resztą „Ferajny” (Tak 

nazywa się nasza osiedlowa eki-

pa) i chodziłem na spacery z Na-

talią. Co ciekawe spadł śnieg, 

więc mieliśmy dużo frajdy. 

Pewnej nocy nie mogłem zasnąć. 

Nagle do mamy zadzwonił tele-

fon od babci. Babcia zazwyczaj 

nie dzwoni tak późno więc mu-

siało stać się coś złego. Mama 

rozmawiała z babcią o czymś 

związanych z dziadkiem. Miałem 

obawy więc wstałem z łóżka  

i zapytałem mamę o co chodzi. 

Mama powiedziała, że dziadek 

umarł. Usiedliśmy wtedy wszyscy 

oprócz moich sióstr, bo one spa-

ły. Złapaliśmy się za głowy i za-

częliśmy płakać. 

Kilka dni później pojechaliśmy 

do babci i wujka pocieszyć bab-

cię. Babcia była tak smutna, że 

nie 

chciała 

jeść i 

pić. 

Nie 

mogła 

cho-

dzić, 

bo niedawno idąc z dziadkiem 

wywróciła się i mocno poobijała. 

Dlatego nie mogła pójść na po-

grzeb, na który poszedłem razem 

z rodzicami, siostrami  

i wujkiem. Przenocowaliśmy  

u babci jedną noc i wróciliśmy do 

domu. 

Moje ferie nie należały do najlep-

szych, ale uważam że nie było aż 

tak źle, bo przynajmniej spadł 

śnieg, dzięki czemu chętnie spę-

dziłem aktywnie czas na świeżym 

powietrzu. 

Krzysztof Pałkowski 
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Niedźwiedź chodzi zdenerwo-
wany po całym lesie, kopie w drze-
wa, krzyczy na inne zwierzęta, 
królik się go pyta; 
- Co się stało, że jesteś taki nie w 
humorze? 
- Wiesz, niepotrzebnie piłem kawę 
w październiku. 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki 
śniegu. Pierwszy pyta: 
- Gdzie lecisz? 
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol 
samochodowy! 

Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija węd-

karza łowiącego w przeręblu ry-

by, a po chwili słyszy wołanie: 

- Ratunku! Lód pęka! Topię się! 

Harcerz sobie myśli: "Po co krzy-

czysz?! Medal za ratowanie toną-

cych już mam". 

 W wiadomościach 
powiedzieli że spodzie-
wane są obfite opady 
śniegu. Więc Ci którzy 
wybierają się w drogę 
powinni mieć ze sobą: 

łańcuchy, łopatę, koc, grzejnik, hol, latarkę i 
koło zapasowe. Dziś w autobusie wyglądałam 
jak totalna idiotka! 

Rozmawia dwóch ja-
snowidzów: 
- Tego roku będzie 
strasznie ciężka zima. 
- No, to mi przypomi-
na zimę 2043 roku. 

W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie 
złodzieja, który kradł ścięte drzewo. 
- Co, kradniemy drzewo? 
- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla 
królików! 
- Chcesz mi wmówić draniu, że króliki je-
dzą drewno? 
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim 
w piecu... 

Sekretarka mówi do zapracowanego biz-
nesmena: 
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej że-
by przyszła jutro! A najlepiej niech 
wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 
konkretną godzinę. 

 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom: 

-Ciepło powoduje powiększanie się 
przedmiotów, natomiast zimno powo-
duje ich kurczenie się. Kurczenie mo-
że mi dać jakiś przykład? 

Jasio: 

-W lecie wakacje trwają dwa miesią-
ce, a w zimie tylko dwa tygodnie. 

 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 ra-
zy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już 
doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 

 

-Kto to jest prawdziwy narciarz? 
- Człowiek, którego stać na luksus połamania 
nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, 
przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu. 
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Sztuka opisu
 Każdy, kto chociaż raz 

musiał napisać wypracowanie  

z języka polskiego, wie, jak waż-

ne są opisy. I na pewno każdy 

choć raz się z jakimś spotkał. 

Podczas czytania lektury naj-

większą zmorą są właśnie one. 

Postaram się jednak pokazać, że 

umiejętność dobierania odpo-

wiednich słów, w celu napisania 

jednego z nich, może się bardzo 

przydać. 

Z opisem wyglądu jakiejś rzeczy 

mogą wiązać się problemy doty-

czące odpowiedniego ubierania 

w słowa i poszerzania zdań. 

Wszystko da się opisać bardziej 

szczegółowo niż na przykład „Na 

środku pokoju stał stół”. Do cze-

goś takiego dodać można: z cze-

go zrobiony jest stół, jego wiel-

kość, kolor, rozmiar pokoju czy 

charakterystyczne przedmioty 

znajdujące się dookoła. I ze zda-

nia podanego powyżej powstaje 

„Na środku sporego, przeszklo-

nego i jasnego pokoju stał niedu-

ży, drewniany stół, w którego 

nogach wyryte zostały sceny 

ważne dla historii Polski”. 

Podobna sytuacja pojawia się  

w charakterystykach czyli opi-

sach postaci. Jeśli chcemy coś 

zaznaczyć jako rzecz typową dla 

danej osoby, skupmy się właśnie 

na niej. Uwydatnienie oczu jest 

dość proste – wystarczy dodać 

porównanie, napisać, że są 

„głębokie jak dwa jeziora”, 

„koloru gorzkiej czekolady” czy 

też „błyszczące jak gwiazdy”. 

Trudniej robi się przy rysach twa-

rzy, ustach, nosie czy też cechach 

specjalnych, takich jak piegi. 

Można przy nich zaznaczyć 

kształt oraz rozmiar – jeśli to pie-

gi można dodać rozrzucenie  

po ciele, miejsca występowania. 

 

Jeśli chodzi o włosy, ścieżka idzie 

prosto – kolor, struktura (proste, 

kręcone, itp.). I oczywiście po-

równanie. Porównania bardzo 

ułatwiają pisanie, jednak należy 

pamiętać o tym, 

aby z nimi nie 

przesadzić. 

 

Opisy pogody są prawdopodob-

nie najbardziej uciążliwe. W koń-

cu zdanie: „Padał deszcz” mówi 

samo za siebie. W tym przypad-

ku można zajrzeć do „Pana Tade-

usza”, gdzie opisy pogody znaj-

dziemy w każdej księdze. Tu za-

cytuję fragment opisu burzy  

z księgi dziesiątej: „Kilka wichrów 

raz po raz prześwisnęło spodem/

Jeden za drugim lecą, miecąc 

krople dżdżyste/Wielkie, jasne, 

okrągłe, jak grady ziarniste”. Nie 

trzeba pisać ich wierszem, jed-

nak uważam, że ten cytat dobrze 

oddaje potrzebę dodawania po-

równań do opisów. 

Podsumowując całość, warto 

przykładać uwagę do zobrazo-

wań wyglądu. Umiejętność ich 

pisania jest bardzo pomocna 

podczas prac klasowych pisem-

nych i przydaje się na egzaminie 

ósmoklasisty. Mam nadzieję, iż 

moje wskazówki były przydatne  

i pomogą wam w najbliższym 

oraz dalszym czasie. 

Kornelia Łączyńska 
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Wszystkie rośliny odżywiają się 

dzięki fotosyntezie 

Wiele roślin pozyskuje pożywie-

nie właśnie podczas procesu 

zwanego fotosyntezą, lecz istnie-

ją też rośliny, które nie zawierają 

niezbędnego do tego procesu 

chlorofilu, bo około 400 gatun-

ków roślin okrytonasiennych  

(w tym Pterospora andromedea, 

korzeniówka i pewne gatunki 

storczyków) to mykoheterotrofy. 

Rośliny te nie uzyskują pożywie-

nia w drodze fotosyntezy, lecz są 

pasożytami pobierającymi po-

karm z grzybów. Inne rośliny, na 

przykład jemioła, przeprowadza-

ją wprawdzie fotosyntezę, lecz 

nie wystarcza im to do życia  

i zmusza do częściowego paso-

żytnictwa - kosztem innych roślin 

Tulipany pochodzą z Holandii 

Te popularne kwiaty uprawia się 

z cebul, a Holandia jest głównym 

ośrodkiem przemysłu tulipano-

wego, ponieważ w tym kraju wy-

twarza się około 3 miliardy cebul 

tulipanów rocznie. Holandia nie 

jest jednak ojczyzną tulipanów. 

Botanicy przypuszczają, że dzikie 

tulipany pojawiły się w środko-

wej Azji; obecnie ich naturalne 

stanowiska występują w niektó-

rych regionach Afryki oraz na 

wschodzie Chin. Uprawę tulipa-

nów rozpoczęto prawdopodob-

nie w imperium otomańskim,  

a to stało się długo przed poja-

wieniem się tych kwiatów w Eu-

ropie w XVII wieku. 

Żadna z ziemskich istot nie może 

przetrwać w kosmosie 

Przestrzeń kosmiczna nie jest go-

ścinna dla organizmów żywych. 

Brak atmosfery chroniącej przed 

Słońcem i chłodem jest przyczyną 

zabójczych wahań temperatury. 

W przestrzeni kosmicznej nie ma 

też powietrza, tlenu ani wody - 

ale to jeszcze nie wszystko. Nie-

zwykle silne promieniowanie 

emitowane podczas wybuchów 

przez Słońce mogłoby spowodo-

wać śmierć w ciągu kilku sekund. 

W takich warunkach nie dałoby 

się przeżyć nawet krótkiej chwili. 

Ale czy na pewno? 

Pewne niezwykłe małe stworze-

nia przebywały w przestrzeni ko-

smicznej bez żadnej ochrony  

i przeżyły. Były to niesporczaki - 

miniaturowe bezkręgowce o ba-

ryłkowatym ciele i ośmiu krótkich 

i grubych odnóżach mierzące od 

0,1 do 1,5 mm. Zwierzęta te żyją 

przede wszystkim w wodzie oraz 

wśród wilgotnych mchów i poro-

stów, a gdy znajdą się w wyjątko-

wo niegościnnym otoczeniu, za-

padają w stan anabiozy 

(maksymalnie obniżają swoją ak-

tywność życiową) Trudno wyob-

razić sobie mniej sprzyjające wa-

runki niż te, w których znalazły 

się w 2007 roku trzy tysiące nie-

sporczaków wysłanych w kosmos 

na pokładzie statku kosmicznego 

Foton-M3 z kosmodromu Bajko-

nur w Kazachstanie. Podczas tej 

misji o nazwie TARDIS (ang. TAR-

DIgrades In Space - Niesporczaki 

w Przestrzeni Kosmicznej) nie-

sporczaki poddawane były przez 

12 dni bezpośredniemu działaniu 

czynników panujących w kosmo-

sie. 

Choć trudno w to uwierzyć, wiele 

spośród 3000 niesporczaków 

przeżyło tę wyprawę, a niektóre 

przystąpiły nawet do normalnego 

rozrodu i złożyły jaja. W 2011 do-

starczono większą liczbę niespor-

czaków na pokład Międzynaro-

dowej Stacji Kosmicznej i podda-

no je badaniom w ramach pro-

jektu BIOKIS realizowanego przez 

Włoską Agencję Kosmiczna - po 

to, by dowiedzieć się jak stworze-

nia te znoszą ekstremalne wa-

runki w przestrzeni kosmicznej. 

Opracował: Aleksander Koziak 

Źródło Clive Gifford “Nie daj się 

nabrać” 
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