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Wiosenny piknik Co w numerze?

- Wakacyjne
bezpieczeństwo
- Książka na lato
- Nowe gry
- Koktajl na ciepłe dni
- Liceum nie takie straszne

Wiosna już za oknem,  a więc zatem koniec z siedzeniem
w domu przed komputerem lub telefonem. Słońce świeci,
niebo jest bezchmurne i temperatura często przekracza 20
stopni. Takie warunki są wręcz idealne na wybranie się na
piknik z rodziną czy przyjaciółmi. Na piknik warto zabrać
jakiś prowiant. W takiej sytuacji dobrze sprawdzają się
lekkie i orzeźwiające potrawy. Warto również pamiętać o
owocach czy warzywach na przekąskę. Jest jeszcze
jedna ważna rzecz czyli napój , a najlepiej woda. Jeśli
wybieracie miejsce, warto wybrać sobie jakieś spokojne,
aby wyciszyć się i odpocząć na świeżym powietrzu. Mam
nadzieję , że wybierzecie się chociaż raz na piknik, bo
naprawdę warto! /MB

.

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. To wspaniały czas dla każdego z
nas. W całym tym szczęściu należy pamiętać o zdrowym rozsądku.
Wszyscy przecież chcemy wrócić we wrześniu do szkoły wypoczęci,
radośni, jednak co najważniejsze zdrowi i cali.. Dlatego:

1. NIE SKACZ NA GŁÓWKĘ! Myślę, że z tym rozkazem spotkaliście się
nieraz, jednak warto to powtarzać za każdym razem. Ten jeden wybryk
może spowodować tragiczny wypadek.

2. Kąpmy się na kąpieliskach strzeżonych! W Sępólnie mamy dużą,
zadbaną, strzeżoną przez ratowników plażę. Asekuracja ratowników
podwyższa o wiele nasze bezpieczeństwo podczas zabaw w wodzie.

3. Podczas dłuższego pobytu w środku dnia na słońcu, pamiętajcie o
zakładaniu okrycia na głowę. 

4. Warto też pamiętać o numerach alarmowych: 997- policja, 998- straż
pożarna, 999- pogotowie, 112- numer do wszystkich służb
porządkowych.

Myślę, że rady te są pomocne dla każdego. Ja od siebie życzę Wam
niezapomnianych i zdrowych wakacji. Do zobaczenia! :) /slpodroze.se.pl
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Książka na wakacje

Pysznie.. i zdrowo!

Dzisiaj przedstawimy, jak na ciepłe dni zrobić
orzeźwiający  koktajl.
Potrzebne składniki do koktajlu:
-mleko,
-truskawki,
-brzoskwinie w puszce,
-banan
Wlej do blendera trochę mleka, następnie
wrzuć wszystkie owoce i zmiksuj. Pamiętaj,
aby blendować tak długo, żeby nie było
żadnego w owocu w całości.
Następne smoothie będzie bardzo zdrowe i
pyszne.
Składa się ono z:
-awokado,
-jabłka,
-pomarańczy,
-kiwi,
-cytryny lub limonki
Zrób wszystko tak jak w przepisie wyżej, lecz
nie dodawaj mleka ani wody, jeśli chcesz, aby
koktajl był gęsty. Jeżeli zdecydujesz się na
koktajl niezagęszczony, dodaj zamiast mleka
wodę.
Zrobienie tych koktajli nie powinno zająć wam
dłużej niż 10 minut. 
Mamy nadzieję, że dzięki naszym przepisom
na koktajle umilimy Wam letnie dni. /wk,os

.

Hejka! W końcu odpoczynek, wolne
od szkoły. Jednak każdy ma taki
moment w wakacje, że się nudzi, a
więc... Przychodzę  z propozycją
książki Niny Majewskiej- Brown,
która nosi tytuł  "Wakacje”. Książka
opowiada o wypadzie
czteroosobowej rodziny do Hiszpanii.
Gorący klimat, czas spędzony z
rodziną. Książka w humorystyczny
sposób opowiada o tym wszystkim,
co może wydarzyć się na wakacjach.
Mam nadzieję, że zaciekawiłam
książką  i sięgniecie po nią. /nk

.
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Liceum - nie takie straszne!

Uszanowanko! Z racji, że jest to ostatnie wydanie naszego "Szkolnego Expressu", to
weźmiemy na tapetę nieco lżejszy temat. Dziś po raz trzeci przeprowadziłem wywiad z
Zuzanną Lewińską o... 
MJ; Jakie są typowe problemy licealistów oraz innych osób w wieku dorastania? 
ZL: Jednym z największych problemów było przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, szkoły,
nauczycieli, znajomości i systemu oceniania w liceum. Pogodzenie obowiązków domowych,
szkolnych, przyjaźni z gimnazjum i tych świeżych relacji przez pierwsze 3 miesiące było
ciężkie, a dojazdy po 35 km w jedną stronę wcale mi nie pomagały. Jeżeli weźmiemy sobie za
dużo na głowę, mamy do wyboru trzy opcje: sen, przyjaciół i naukę. Problem w tym, że
licealiści mogą wybrać tylko dwie rzeczy... 
MJ: Jak sobie z nimi radzić? 
ZL: Ponoć czas czyni cuda, a do każdej nowej sytuacji w życiu można się przyzwyczaić. Ja
mogę jedynie poradzić, żeby nie załamywać się od razu, wyciągać wnioski i iść przed siebie.
MJ: Jak odnaleźć się w nowej szkole? 
ZL: Po pierwsze, warto zachować spokój, bo przecież pozostałe 33 osoby są w identycznej
sytuacji, więc na początku każdy z was może być trochę spięty. Mnie odnaleźć się w LO
pomogli znajomi. Mimo że nie z wszystkimi trafiłam na ten sam profil, to i tak nadal spędzamy
razem przerwy! Uśmiechnijcie się, przedstawcie się, a przede wszystkim, nie próbujcie
nikogo udawać! 
MJ: Zabytek przeszłości, czyli jak dbać o przyjaźnie ze starej szkoły? 
ZL: Mimo kilometrów, które dzielą mnie z przyjaciółmi z „Jedynki”, nadal mamy świetny
kontakt. Wiadomo, że nic już nie jest tak, jak w gimnazjum. Zmiana szkoły zmieniła również i
nasze charaktery, ale nie da się przekreślić 9 lat z dnia na dzień. Nadal kocham swoją starą
klasę i dziękuję za to, że istnieją weekendy, które możemy spędzać ze sobą. 
MJ: Który okres w swoim życiu najlepiej wspominasz i dlaczego? 
ZL: Całe gimnazjum wspominam bardzo dobrze, ale czerwiec 2017 pokazał mi, jak wielki dział
w swoim życiu kończę. Czekałam na tę zmianę, ale jednocześnie strasznie się jej bałam.
Wyjazd w ostatnich dniach gimnazjum do Szwecji, wieczorek pożegnalny, zakończenie roku,
rekrutacja do LO, wrzesień 2018, nauka, ludzie, pierwsze sukcesy... Mija drugi semestr w
mojej nowej szkole, tęsknię za „Jedynką”, ale tamten rozdział mam za sobą. Teraz czas na
coś zupełnie nowego i wydaje mi się, że najlepszy okres w moim życiu właśnie trwa.                 
        MJ: Dziękuję Ci Zuzia za udzielenie tego wywiadu, a wam chciałbym życzyć miłych i
ciekawych wakacji. /mj
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Gry na wakacje

Wakacje za chwilę, więc na
deszczowe dni polecam parę gier,
które zapewnią rozrywkę.
Jurassic World: Evolution -
Ekonomiczna gra, która będzie miała
premierę 12 czerwca. Wcielimy się w
zarządcę parku Jurajskiego.
Będziemy starać się o coraz większą
popularność naszego parku, w
którym skupimy się na rozbudowie
zagród dla dinozaurów oraz coraz
większym urozmaiceniem gatunków.
Będzie dostępna na: PC, XONE,
PS4.
Ancestors Legacy - Gra typu RTS
(strategiczna gra czasu
rzeczywistego) w której jako
skandynawscy wojownicy, będziemy
musieli  zmierzyć się z innymi. Gra
polega na rozbudowie swojej osady i
oddziałów, którymi będziemy musieli
zniszczyć budynki wroga. Gra będzie
dostępna na PC, XONE, PS4.
Premiera była 22 maja.

Total War Saga: Thrones of
Britannia - Turowa gra strategiczna
połączona z RTS. Gra jest bardzo
podobna do Total War Warhammer
II, lecz tym razem nie będziemy
poruszać swoimi armiami po
fantastycznej krainie. Wcielimy się w
wikingów, którzy będą walczyli
pomiędzy sobą w IX w. na terenach
Wielkiej Brytanii. Dostępna na PC.
Data premiery była 3 maja. /mk
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