19.09. - Dzień Dzikiej Flory, Fauny
i Naturalnych Siedlisk,

WYDARZENIA
MIESIĄCA

21.09. - Światowy Dzień Osób z
Chorobą Alzheimera,

22.09. - Dzień Bez Samochodu,

01.09. - Międzynarodowy Dzień
Pokoju,

26.09. - Międzynarodowy Dzień
Głuchego,

08.09. - Dzień Dobrej Wiadomości,
Międzynarodowy Dzień Walki z
Analfabetyzmem,

27.09. - Dzień Podziemnego
Paostwa Polskiego,

09.09. - Międzynarodowy Dzień
Urody,

30.09. - Dzień Chłopaka.

10.09. - Międzynarodowy Dzień
Zapobiegania Samobójstwom,

12.09. - Święto Wojsk Lądowych,

16.09. - Międzynarodowy Dzień
Ochrony Warstwy Ozonowej,
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SPOSOBY NA NAUKĘ
Cześd!
Jeżeli zadajesz sobie pytanie: jak skutecznie się uczyć, to jesteś w idealnym miejscu. Tutaj
poznasz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie. Pokażę Ci kilka trików, które pomogą Ci się
efektywniej uczyd.
Niedawno rozpoczął się rok szkolny, dlatego mam nadzieję, że Ci się przydadzą.
1. Musisz odnaleźć swoje idealne warunki do nauki!
Jedni lubią uczyd się przy biurku, inni leżąc w łóżku. Niektórym pomaga w skupieniu
delikatna muzyka w tle, a niektórzy potrzebują całkowitej ciszy. Ale, aby odnaleźd
warunki, które będą Tobie sprzyjad, musisz spróbowad wszystkiego.
2. Oceń kim jesteś: wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem!
Jeżeli jesteś wzrokowcem, ucz się poprzez pisanie notatek. A może rozrysowanie
diagramu czy mapy myśli ułatwi sprawę? Jeżeli jesteś słuchowcem, staraj się dużo
mówid i czytad na głos. Kinestetycy uczą się poprzez wykonywanie danej czynności: lubią
wycieczki, spacery czy odgrywane scenki. Może warto zabawid się w aktora i tym samym
pochłaniad wiedzę? Nawet jeśli wiesz, którym typem jesteś, nie powinieneś zamykad się
tylko na jedną metodę nauki. Będziesz uczyd się najefektywniej, gdy będziesz mieszad ze
sobą wszystkie rodzaje.
3. Nie rozpraszaj się!
Wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne, a skup się tylko i wyłącznie na nauce.
Przecież świat się nie zawali jak chwilę będziesz niedostępny na facebook'u.
4. Nie wkuwaj, a zrozum!
Uczenie się na pamięd jest podstawowym błędem, który popełnia większośd osób.
Bezmyślne wkuwanie i tak Ci nic nie da, bo po sprawdzianie wiedza wyleci Ci z głowy.
5. Myśl przyszłościowo!
Im wcześniej sobie uświadomisz jak wiedza, którą teraz przyswajasz, będzie Ci potrzebna
w dalszej edukacji, tym lepiej. Uczysz się przecież dla siebie, a nie dla nauczyciela czy
rodziców. Wybierz odpowiednią metodę dla siebie, bo jak wiadomo: nie wszystko
wszystkim służy.

Ola
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TRENDY 2017
W tym roku modne są ubrania i dodatki nawiązujące do lat 70-tych, 80-tych i 90-tych.
Powraca m.in. dżins, sztruks, spodnie typu dzwony, wysoki stan.
Na pewno na półkach sklepowych da się zauważyć:

NASZYWKI I HAFTY - są popularne na różnego rodzaju
dżinsach, czy szortach, ale też coraz częściej pojawiają
się na bluzkach, spódnicach i sukienkach.
Jest kolorowo i z dozą szaleństwa!

DUŻE RĘKAWY - mogą być szerokie,
bufiaste, długie, lejące się i jakie tylko sobie
wymarzymy. Warunek jest jeden, muszą mieć
rozmiar XXL. Trend ten może służyć zarówno
na co dzień jak i na wielkie wyjścia.

BIELIŹNIANE SUKIENKI - można je nosić o
każdej porze roku. W zimie świetnie będą się
prezentować na grubym albo pod krótkim swetrem,
tak aby lekko wystawały. Dla odważniejszych
fanek mody polecane jest noszenie tych sukienkę
z koszulą.

KOLOR NUDE - znajdzie się coś dla fanek
delikatnych barw. Oprócz ubrań w tym kolorze
można dobrać różne dodatki oraz makijaż w tym odcieniu.
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BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
Pamiętajcie aby uważad na stronach internetowych. Nie pobierajcie ani nie
wchodźcie na podejrzane strony, bo mogą zawierad wirusy i robaki komputerowe.
Wystrzegajcie się stron, które obiecują darmowe pieniądze w grach za pomocą
programów kreatorów i innych bo razem z nimi pobieracie wirusy których avast,
kaspersky itp. mogą jeszcze nie znad oraz nie ignorujcie ostrzeżeo antywirusów.
W poczcie uważajcie na listy o których nie wiadomo kto je stworzył oraz na takie z
tematami np.:
- „i love you”,
-„to dokument o który prosiłeś/łaś nie pokazuj go nikomu”…
Jeśli taki otworzycie, nie otwierajcie załączników, bo są to właśnie te wirusy.
Na przykład taki groźny wirus „I love you” kradł pliki i je podmieniał oraz mógł
włączyd kamerkę lub głośnik dzięki czemu atakujący mógł mied podsłuch lub
widzied was przez kamerkę w komputerze.
Robert
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SZKOLNY HUMOR
- Co to jest dziedzicznośd? - pyta nauczyciel ucznia.
- Dziedzicznośd to jest wtedy, gdy uczeo dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego
ojciec.

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam...

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
- Jasiu, co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na koocu języka...
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:
- Ech, ta 3B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to
żaden z nich!
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?

- Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych ocen.
Dawid

ródło: http://najlepszedowcipyikawaly.blogspot.com/2015/
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NOWOŚCI W KINACH
„TO”
HORRORY:
REŻYSERIA: Andres Muschietti
PREMIERA: 8 września 2017r

"Na pokuszenie”

.
REŻYSERIA: Sofia Coppola
PREMIERA: 1 września 2017r.

ROMANS:
"Tulipanowa gorączka"
KOMEDIA:
"Powiernik królowej"
REŻYSERIA: Stephn Frears
PREMIERA: 15 września 2017r.

REŻYSERIA: Justin Chadwick
PREMIERA: 8 września 2017r.

Black&White

THRILLER:
"American Assassin"
REŻYSERIA: Michael Cuesta
PREMIERA: 15 września 2017
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SERIALE
SKAM (2015-2017)
Twórca: Julie Andem
Sezony: 4
Norweski serial, opowiadający o trudnościach, skandalach i
codziennym życiu młodzieży oraz uczniów liceum w Oslo. W każdym
sezonie fabuła skupia się na innym bohaterze.
Z początkiem 2018r. pojawi się amerykańska wersja tego serialu.

RIVERDALE (2017-)
Twórca: Berlanti Productions
Sezony: 1
Serial opowiada historię grupy przyjaciół,
która próbuje rozwiązać zagadkę
morderstwa nastolatka z ich szkoły.
Premiera drugiego sezonu jest przewidywana
na październik.

Eyewitness (2016-)
Twórca: Adi Hasak
Sezony: 1
Philip i Lukas to dwójka nastolatków, których łączy ze sobą silna
więź. Pewnej nocy zostają świadkami potrójnego zabójstwa.
Postanawiają nikomu nie mówić, o tym co widzieli, aby ich związek
nie wyszedł na jaw. Tymczasem w mieście rozpoczyna się polowanie
na zabójcę, który próbuje uciszyć świadków zbrodni.
Black&White
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POLECANE KSIĄŻKI
"Lokatorka" JP Denaley
"Zła Julia" Leisa Rayven

"Fatalna lista" Siobhan Vivian

"Friendzone" Sandra Nowaczyk

Marzena
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ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI
Jeśli szukasz książki idealnej na długie wieczory to właśnie ta książka jest dla Ciebie.
Jack i Grace wydają się być bardzo szczęśliwym
małżeństwem.
On - czarujący prawnik, Ona- piękna,
zapracowana żona. Jack zakochał się w Grace od
pierwszego wejrzenia, gdy ta przyszła z młodszą
siostrą Millie - chorą na zespół Downa - do
parku, gdzie grano koncert. Millie z racji iż była
chora, podejmowała decyzję bardzo
spontanicznie i bez przemyślenia. Podeszła pod
scenę i zaczęła tańczyć. Jack, który obserwował
siostry przychodzące do tego samego parku
kilka razy w miesiącu, zaczyna tańczyć z
zachwyconą Millie. Po tańcu Grace dziękuje
Jackowi za taniec z jej młodszą siostrą. Chwilę
jeszcze rozmawiają, po czym wymieniają się
numerami telefonów.
Później wszystko dzieje się spontanicznie. Jack
oświadcza się Grace. Podczas paru miesięcy
przygotowań do ślubu Jack kupuje Grace psa, by
nie czuła się samotna w wielkim domu. Grace nazywa psa Molly. Na ślubie jednak
zdarza się wypadek. Milly idąca z Jackiem pod rękę spada ze schodów. Jack
wmawia Grace że nie zdążył jej złapać. Grace mu wieży, jednak ten czarujący
mężczyzna gdzieś znika. W dzień wyjazdu każe jej zadecydować, czy woli odwiedzić
Millie w szpitalu, czy jechać z nim do Tajlandii na miesiąc miodowy. Grace nie chce
wybierać między dwojgiem bardzo ważnych dla niej osób, jednak wybiera Jacka i
popełnia największy błąd życia.

Ola
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WYSPY GALAPAGOS
Galapagos, czyli Wyspy Żółwie, to należący do Ekwadoru górzysty archipelag
pochodzenia wulkanicznego rozciągający się na Oceanie Spokojnym.
Dziewiętnaście większych wysp wraz z kilkoma mniejszymi zajmuje obszar o łącznej
powierzchni 79000km2. Niektóre z wysp dopiero się kształtują, ale najstarsze liczą
nawet około 4 mln lat. Wyspy zostały
odkryte w 1535 roku przez Tomása de
Barlangę, biskupa Panamy , który płynął
swym statkiem do Peru.
Niegdyś były one zwane Las Encantada (
'zaczarowane'), obecną nazwę pochodzącą od słowa galápago, czyli
'żółw'- nadano ze względu na występowanie tutaj olbrzymich rozmiarów żółwi
słoniowych, jedynych z największych na świecie.
Stanowią one środowisko wspaniałej fauny i flory .
Ze względy na występowanie tutaj wielu unikalnych
i endemicznych gatunków zwierząt i roślin
utworzono w 1959 roku Park Narodowy Galapagos,
w skład którego weszły wszystkie wyspy. W 1978
roku cały obszar wpisano na Listę światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO, a w 1998 roku ochroną objęto
również wody oblewające wyspy, tworząc na nich Rezerwat Morski Galapagos .
Oprócz wspomnianych już żółwi słoniowych występują tu także żółwie
szylkretowe, legwany lądowe, kormorany nieloty , pingwiny tropikalne , jaszczurki
lawowe i 13 endemicznych gatunków zięb Darwina. Warto zwrócić uwagę , że na
wyspach i w wodach wokół archipelagu w ogóle nie występują płazy i ryby
słodkowodne.

Martyna
Źródło wiedzy: książka pt. ,, Piękne Szlaki Świata "
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NOWOŚCI MUZYCZNE

"Szprycer" to nazwa nowego albumu polskiego rapera, w które skład wchodzi
dziewięć piosenek. Wyszedł on w połowie wakacji i nie jest jego pierwszym.
Artysta występuje pod pseudonimem Taco Hemingway. Jego prawdziwe imię to
Filip Szcześniak.

NAJNOWSZE PIOSENKI Z WRZEŚNIA:
- ZAYN ft. SIA - Dusk Till Dawn
- Foo Fighters - The Sky Is A Neighborhood
- Niall Horan - Too Much Too Ask
- Alan Walker - The Spectre
- Grace VanderWaal - So Much More Than This
- Thirty Seconds To Mars - Walk On Water
- R5 - Hurts Good
Klaudia
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