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Cześć! Dziś przychodzę do was z
recenzją książki pod tytułem: “Felix ever
after. Na zawsze Felix”. Mimo iż, że Felix
ma na nazwisko Love nigdy jeszcze się
nie zakochał. Jak najszybciej chce to
zmienić. Jest chłopakiem, który walczy o
miejsce na studiach. Pewnego dnia ktoś
wywiesza na korytarzu jego zdjęcia
sprzed przemiany. Felix postanawia
dowiedzieć się kto to zrobił przez co
rodzą się niemałe perypetie.  

Nie ma słów, żebym mogła opisać jak
bardzo podobała mi się ta książka.
Pamiętam, że od razu po przeczytaniu
byłam pod wielkim zachwytem. Uczy
sporo o świecie nastolatka. Niektórym z
nas pomoże zmierzyć się z własnymi
problemami. Wszystkie trudności. z
którymi zmierzył się Felix są
szczegółowo opisane przez co możemy
poczuć jakbyśmy stali dosłownie obok i
wszystko obserwowali. 

Felix Ever After. Na zawsze Felix

Autor: Kacen Callender

Malwina Dziawgo

Kącik Czytelniczy

Polecam <3 Malwina 
 

Cytat: Serio, zapomnij o tym co
myślą inni. Rób to czego

potrzebujesz.  
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Malwina Dziawgo

Dzień bez plecaka  

1 kwietnia Samorząd Uczniowski zaproponował
Dzień bez plecaka. Uczniowie mieli wiele ciekawych
pomysłów! Zapraszam do fotorelacji. 
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Hanna Prokopczuk 

Dzień Ziemi 2022

CO MOŻEMY ZROBIĆ, 
ABY CHRONIĆ NASZĄ
PLANETĘ? 

1. Nie wkładaj ciepłych posiłków do lodówki.
Wytwarzasz wtedy niepotrzebną ilość
dwutlenku węgla.
2. Gaś światło wychodząc z pokoju.
3. Nie zostawiaj urządzeń elektronicznych w
trybie czuwania.
4. Korzystaj z transportu publicznego, a jeszcze
lepiej -chodzenia na piechotę lub jeżdżenia
rowerem/hulajnogą.
5.Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie.
6. Ogranicz zużycie papieru.
7.Nie kupuj więcej niż potrzebujesz.
8. Na zakupy noś własną torbę.

 
Dzień Ziemi to

symboliczna data i
międzynarodowe

święto, które
przypomina nam o tym,
że walka o dobro naszej

planety wciąż trwa i
każdy z nas może
przyłączyć się do

pokojowej batalii.
Dlatego Dzień Ziemi

powinien trwać przez
cały rok, bo w trakcie
365 dni mamy szansę

zrobić coś dobrego dla
siebie i Ziemi. 

 
 

Tegoroczny Światowy
Dzień Ziemi obchodzony

jest pod hasłem
"Zainwestuj w Naszą

Planetę ".
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Maria Ołdakowska

Kącik Kulinarny

Sałatka jarzynowa

Składniki:

• Marchewka (0,5 kg)

• Seler (mały)

• 3 jajka

• Małe jabłko

• Puszka groszku

• 2 cebule

• Ogórki kiszone

• 1 ziemniak

• Majonez (słoik)

• Śmietana 18%

• 2 łyżki oleju Kujawski

• 1 łyżeczka musztardy

• Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie 
Warzywa ugotować i pokroić w drobną
kostkę. Jaja ugotować na twardo, pokroić.
Dodać jabłko, groszek, ogórki kiszone
(pokrojone). Wszystko wymieszać w dużej
misce. Majonez, musztardę, olej, śmietanę
zmieszać na jednolitą masę.
Majonez dodać wedle uznania, aby
sałatka była "mokra".
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Paweł Januszewski

Prima Aprilis

Kącik rysunkowy

Maja Adamiuk
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