
  Zmienna pogoda 
 Ostatnie dni pokazują, jak pogoda potrafi być 
zmienna. To coraz bardziej denerwujące, kiedy w 
majówkę przydaje się zimowa kurtka. Od 
poniedziałku do piątku było ciepło i świeciło słońce, a 
większość z nas miała lekcje online i musi przebywać 
w domu. W weekend pewnie znowu deszcz. 
Wiadomo, jest potrzebny, ale niech pada w 
poniedziałek rano. Plany mi się pokrzyżowały, bo w czasie wolnym miałam pójść 
na spacer i wybrać się na rolki, a prognozuje się brzydką pogodę. Tak samo jest z 
ubraniami. Nie wiadomo, w co się ubrać. Czasami patrzę przez okno, żeby 
zobaczyć, co założyli inni ludzie i czy jest ciepło, czy zimno. Tylko jest jeden 
problem, jedni ubierają się jak na lato, a drudzy jak na zimę, więc już sama nie 
wiem. Mam nadzieję, że już niedługo założę ten mundurek, który nosiłam do 
szkoły.   Nadia Głowacka 
 

 

  Ostatnio naszła mnie ochota, żeby się gdzieś wybrać. Niestety, 

 przez obostrzenia pozostaje mi tylko pomarzyć. Pozostaje metoda nazywana 
 „palcem po mapie”.   A więc, najpierw wyruszyłbym w Bieszczady, aby 
 pooglądać tamtejsze piękne  widoki. Z chęcią wszedłbym na Tarnicę i patrzył na 

świat z góry. Następnie chciałbym pojechać do Chorwacji. Jest tam bardzo ciepło, a przy okazji zjadłbym 
tamtejsze potrawy. Na koniec przeniósłbym się do Anglii. Gdzie? Do Londynu, aby zobaczyć przespacerować 
się nad Tamizą i zobaczyć Big Bena. *Ciekawostka. Nie musimy także czekać na koniec lockdownu, aby odbyć 
podróż palcem po mapie. W Internecie są dostępne mapy Google Street View, dzięki którym możemy przenieść 
się w prawie każde miejsce na świecie i poczuć, jakbyśmy byli turystami.   Jan Ostrowski 
 
 

  O krzywdzie zwierząt należy mówić głośno!  
 Aby kosmetyk trafił do sklepu, producent musi mieć pewność, że produkt nie będzie szkodliwy dla 
człowieka. Czy wiedzieliście w jaki sposób jest to sprawdzane? Substancje testuje się na zwierzętach takich jak 
szczur, mysz, królik, pies, kot albo małpka. Testowany szampon do włosów umieszcza się na ciele 
unieruchomionego, ale przytomnego zwierzęcia, które nosi specjalny kołnierz uniemożliwiający drapanie 
podrażnionego miejsca. Zwierzęta podczas badania przeżywają męczarnię. Uważam, że to złe i nie powinno 
tak być. Kwestie odczuwania bólu i strachu są niezależne od płci, gatunku, koloru skóry czy oczu. Brutalne 
wykorzystywanie innych istot żywych jest wysoce niemoralne. W Europie obowiązuje zakaz praktyk, które 
obrazowałby frazeologizm „królik doświadczalny”, lecz takie artykuły  mogą pojawić się na rynku, ponieważ 
zostały wyprodukowane w innych miejscach na świecie. Można tego uniknąć, szczególnie, że żyjemy w 
cywilizowanym, rozwiniętym świecie i mamy lepsze alternatywy, które nie generują niepotrzebnego 
cierpienia. To zależy również od nas, czyli klientów drogerii. Istnieją specjalne oznaczenia na kosmetykach, 
które nie były testowane na zwierzętach.  
 Jeżeli życie zwierząt nie jest ci obojętne, szukaj specjalnego znaczka widniejącego na zdjęciu pod 
artykułem. W imieniu całego królestwa zwierząt dziękuję ci za przeczytanie artykułu.   Maja Wiertel 
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Każdy lubi inną, są gorzkie i słodkie, z orzechami, 

owocami i bez. Tak, mówię o czekoladach. 
Jaka według was jest najlepsza? Według mnie 
najlepsza jest mleczna, ale biała też jest okej. Za 
gorzką zbytnio nie przepadam, ale czasem trzeba ją jeść, bo ma 
dużo magnezu, potasu i żelaza. Ja, pewnie jak każde inne 

dziecko, dostaję króliki i mikołaje z czekolady podczas świąt. U mnie w domu nie postoją dłużej niż tydzień, 
choć są pewne wyjątki. Niektóre z nich są tak mdłe, że nie da się ich jeść, są po prostu nie do zniesienia, 
smakują jak papier. Najlepsza marka czekolad jaka powstała na świecie to Milka. Jak ja uwielbiam te czekolady! 
Te z Wedla są za gorzkie jak dla mnie, ale jak nie ma innej pod ręką, to też się skuszę. Nie gustuję w czekoladach 
z owocami i nadziewanych, sama nie wiem dlaczego, po prostu, nie jestem w stanie ich przełknąć. Ostatnio 
Milka wymyśliła coś cudownego, otóż są to... praliny! Tak, stworzyli małe, czekoladowe praliny! Gdy zjadłam 
jedną, nie mogłam się od nich oderwać, bo są zrobione z przepysznej mlecznej czekolady, czyli z mojej 
ulubionej. I wiem, że nie można się zajadać słodyczami, ale czekolada jest dobra na wszystko.  
Roksana Krasnowska 
 
 

Czy warto nosić mundurek?  
  
W Kornelówce trzeba, przynajmniej stacjonarnie, z wyjątkiem jednego dnia w tygodniu to nasz obowiązek. W 
ten sposób wyróżniamy się spośród innych szkół. Wyprasowany mundurek prezentuje się bardzo dobrze, 
widać z daleka. Jest klasa. Nie ma się czego wstydzić. Z daleka też nauczyciel może cię rozpoznać, w mieście 
albo na wycieczce. Co ma dobre i złe strony. Swoją drogą, ciekawe czemu nauczyciele nie muszą nosić 
mundurków? Innym plusem założonego mundurka jest ochrona przed zimnem. Może być klika stopni na 
dworze, ale w mundurku będzie ci ciepło. W każdej chwili można także rozpiąć zamek i nie jest już tak gorąco. 
Poza tym mundurek, co by nie mówić, daje poczucie wytworności, wyszukanej elegancji i chodzenia do 
ekskluzywnej szkoły. Coś nietypowego, ludzie na ulicy patrzą, jakbym wracał właśnie ze Szkoły Magii i 
Czarodziejstwa w Hogwarcie. Można mieć inne zdanie na ten temat, ale według mnie warto nosić mundurek. 
Jan Ostrowski 
 

Czasami zastanawiam się, gdzie się wybiorę, gdy pandemia się w końcu 

skończy. Już wiem! Jednym z tych krajów może być Turcja. Uważam, że to idealne 

miejsce do wypoczynku. Jak można przeczytać, jest tam wiele ciekawych miejsc. Do 

najpopularniejszych należy następująca dziesiątka: czerwona wieża w Alanyi, 

Polonezkoy (polska wioska w Stambule), Cysterna Bazyliki, muzeum archeologiczne 

w Antalyi, Kaleici, jaskinie Alanyi ,Hagia Sofia, pałac Topkapi, Pamukkale, Kapadocja. 

Nawet jeśli nie jesteście przekonani, czy Turcja to super miejsce na wypoczynek, to wpiszcie w Internecie 

wymienione wyżej nazwy. W ten sposób, palcem po mapie, można już dzisiaj zostać turystą i odkrywać piękno 

świata. Tylko czekać, aż się pandemia skończy.   Nadia Głowacka 
 

Godzilla ponownie zawalczy z King Kongiem. Chodzi o film. Pierwszą produkcję opowiadającą o losach 

olbrzymiego goryla można było obejrzeć już w 1933 roku. Historia wyreżyserowana przez  Meriana C. Coopera 

opowiadała o wielkiej małpie mieszkającej na Wyspie Czaski. W nowym filmie „Godzilla vs. Kong” zmierzy się 

z tą pierwszą, czyli ogromną i agresywną jaszczurką morską, którą jest symbolem japońskiej popkultury, a jej 

losy poznajemy na wielkim ekranie od 1954 roku. Walka zapowiada się epicko. Już nie mogę się doczekać, 

samego seansu i pójścia do kina, kiedy w sali kinowej zapada ciemność i skupiamy się na ekranie. Dobrą 

wiadomością dla wszystkich kinomanów jest remont kina Tęcza, które ma działać bez przerwy i przenieść się 

czasowo do Wałeckiego Centrum Kultury. Do zobaczenia w kinie!   Jan Ostrowski 
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