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Bądź bezpieczny w sieci

Czas na podjęcie ważnych decyzji
      Jestem
trzecioklasistką, która ma
dylemat co do wyboru
swojej szkoły
ponadgimnazjalnej. Nie
mogę powiedzieć, że
całkowicie nie wiem co
mam wybrać, ale
propozycji jest kilka. I na
co się tu zdecydować? 
  Myślę, że takich
przypadków w naszej
szkole jest sporo.Jedni nie
wiedzą kim chcą być w
przyszłości, mają
nadzieję, że na ten
ostateczny wybór jest
jeszcze czas. Są również
takie osoby, które od

dawna wiedziały czym
chcą zajmować się w
przyszłości. Ale oni też
często mają problem z
tym, że w danym mieście
nie ma szkoły, która
dałaby im możliwość
zdobycia zawodu, który
chcą wykonywać. Czasu
zostało naprawdę bardzo
mało,a do końca roku
zbliżamy się wielkimi
krokami.
    Spróbuję niektórym
nieco pomóc. Każdy
często zadaje sobie
pytanie: liceum,
technikum czy
zawodówka? Sprawa jest

następująca. Jeżeli  jesteś
pewny, że będziesz chciał
iść na studia to wybierz
liceum, ponieważ ono
przygotowuje każdego
pod kontem matury i jest
większa pewność, że ją
zdasz. Nie warto iść do
liceum z podejściem, że
są to tylko 3 lata, a nie 4
jak w technikum. Jeżeli
chcesz iść do technikum,
ale nie wiesz o jakim
kierunku to zadaj sobie
pytanie w czym jesteś
dobry i z czym dasz sobie
z łatwością radę.
Wybierając technikum
bądź przygotowany

na udział w warsztatach,
egzamin zawodowy. A po
zaliczeniu tego masz
zawód w ręce i
oczywiście równie dobrze
możesz rozpocząć
studia.Zostaje jeszcze
zawodówka. Jeżeli są
osoby, które chcą
ukończyć szkołę z
podejściem nieco
"lajtowym" to radzę
wybrać się do zawodówki.
Tam będą głównie
zwracać uwagę tylko na
Twoje umiejętności
fizyczne, nie psychiczne.
Trzeba mieć świadomość,
że jeżeli chcesz mieć

dobrą pracę, to po
zawodówce nie ma się
niczego oprócz
doświadczenia. Każdy wie
jakie są czasy. W
przyszłości bez papierka,
świadectwa i innych
ważnych dokumentów nie
można liczyć na dobrą
pracę. Mam nadzieję, że
w jakiś sposób Wam
pomogłam, ale wybór
oczywiście należy do
Was. Niech będzie on
przemyślany, bo w końcu
chodzi o naszą
przyszłość.Powodzenia.
M.R.

   W lutym obchodziliśmy już po raz 11 Dzień
Bezpiecznego Internetu. W Polsce DBI od 2005
roku organizowany jest przez Fundację Dzieci
N iczy je oraz Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową. Głównym partnerem wydarzenia
jest Fundacja Orange. Partnerami są w tym roku
także Microsoft i Facebook.
   Hasło tegorocznych obchodów „Razem
tworzymy lepszy Internet”   zwraca uwagę na
to, że każdy internauta może przyczynić się do
tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i
pozytywnym. Każdy z nas ponosi
odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki
sposób z niej korzysta. 

       A co my zrobiliśmy, aby
przypomnieć sobie zasady
bezpieczeństwa w sieci?      
     Na zajęciach informatyki
odwiedziliśmy platformę e-
learning kampanii "Dziecko
w Sieci"  i zaliczyliśmy
kursy 
z zakresu bezpieczeństwa
dzieci online.  Swoją pracę
podsumowaliśmy dyskusją
na w/w temat oraz
przypomnieniem zasad,
których każdy internauta
powinien przestrzegać.

*** ***
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Moda i trendy w ubiorze, 
wizażu, gadżety.

Moda to temat rzeka.
Ponoć o gustach się
nie dyskutuje, jednak
kiedyś trzeba
poruszyć ten wątek.
Więc zaczynając od
początku - moda.
Osoby tworzące
trendy, (Giorgio
Armani, John Galliano
czy Coco Chanel)
znają ją ,,od
podszewki”, jednak co
może wiedzieć o niej
zwykły śmiertelnik,
który większość ubrań
posiada od cioci, po
młodszym
rodzeństwie. Otóż nic.
To co dostajemy w
typowych
sieciówkach, nie
umywa się nawet do
kreacji z
Nowojorskiego
Tygodnia Mody. Nie
trudno w dzisiejszych
czasach o parę
dobrych spodni czy
dopasowaną bluzkę,
jednak we wszystkich
sklepach asortyment
jest praktycznie taki
sam. Przepraszam,
jest jedna różnica -
cena.
  Oczywiście nie
wszyscy ludzie dali się
omamić stylizacjami z
kolorowych gazet. Są
tacy, którzy pozostają
wierni swoim własnym
gustom. W tym
właśnie tkwi sęk, by
nie dać zmienić się
ludziom, którzy nic o
tobie nie wiedzą.
Ostatnio widziałam
prześliczną i
niezwykle oryginalną

dziewczynę. Miała na
sobie czarny płaszcz,
czarne leginsy z
małymi zdobieniami i
melonik. Wyglądała
niezwykle efektownie,
gdy wyciągnęła ze
swojej torby parasol -
tęczę. Podczas gdy ja
patrzyłam na nią z
podziwem za jej
odwagę, inni śmiali się
pod nosem. Gdy
spotkałam ją po raz
kolejny, była ubrana w
zwykły, wytarty dres.
Czy ta przemiana nie
jest odzwierciedleniem
jak dzisiejsze media
popełniają małe
zabójstwa, pokazując
nam ,,co można nosić,
a czego nie”. Jestem
świadoma tego, że
gdyby nie było tych
wszystkich
magazynów o modzie,
pewna część ludzi i
tak ubierałaby się w
jeansy i podkoszulki,
jednak  z całą
pewnością mogę
stwierdzić, że moda
poszłaby w jeszcze
nieznany dotąd
kierunek.
Nadal nie mogę
zrozumieć dlaczego
niektórzy ludzie ,,czują
” modę a inni nie. W
myśl tego co
powiedziała kiedyś
Coco Chanel -,,Moda
przemija, styl
pozostaje” wychodzę z
założenie, że każdy
żyje w swoim świecie,
a ubrania i dodatki
powinny dawać próbkę
naszego ,,małego

świata”. Przecież gdy
założymy sweter,
jesteśmy zwyczajni,
ale gdy dobierzemy do
niego zwariowany
kapelusz i kolorowe
dodatki, stylizacja staje
się wyjątkowa i po
prostu nasza. To
czego brakuje mi w
innych to odwaga do
wyrażania siebie. Jest
na to wiele sposobów,
jednak myślę, że
najdobitniej to jacy
jesteśmy
odzwierciedla nasz
wizerunek.
Oczywiście, nie
można oceniać książki
po okładce, jednak
czasami jest to
słuszne. Osoba, która
ma przykładowo
różowe włosy nie
może być zwykłym
,,szarakiem”. Ludzi
wyjątkowych poznaje
się praktycznie od
razu, i to na ogół po
ubiorze. Nie widzę nic
złego w ubraniu
modnej w tym sezonie
bluzki, jednak zawsze
nasze powierzchowne
oblicze powinno być
czymś
niespotykanym.Po
mojej wcześniejszej
wypowiedzi, można
dojść do wniosku, że
znani kreatorzy mody
są kompletnie zbędni,
jednak patrząc
obiektywnie nie mogę
tak powiedzieć. W
końcu każda rzecz jak
ą ubierzemy została
zaprojektowana przez
bardziej lub mniej

znanego projektanta.

***

Niektórzy ludzie,
rzeczywiście potrzebuj
ą naprowadzenia na
swój własny styl, ale
często najzwyklej w
świecie kopiują pełne
stylizacje. Czasem
dobrze jest się
wesprzeć czyjąś
opinią. Jestem
świadoma, że dla
niektórych ludzi trawa
jest szmaragdowa a
dla innych po prostu
zielona, jednak dobrze

jest rozróżniać granicę
między ,,wspieraniem
się” a ,,kopiowaniem”.
Reasumując, moda to
szeroko pojęty termin.
Można się wpasować
w otoczenie lub się
wyróżnić. W końcu to
nasza sprawa jak
będziemy wyglądać,
czyż nie?  Po tych
wszystkich
kontemplacjach na ten
temat, sama nie wiem
czy bycie zwyczajnym

jest czymś złym a
bycie oryginalnym i
wyjątkowym czymś
dobrym. To już chyba
indywidualna sprawa
każdego z nas.
Dochodzę więc do
wniosku, że powinnam
spojrzeć na ten temat
z różnych perspektyw
i do tego samego
zachęcam każdego z
was.

K.Ł.

1.  Całe dnie siedzimy
przed komputerami nie
czerpiąc przyjemności
z życia.
2.  Nie mamy
kompletnie ŻADNYCH
przyjaciół w realnym
życiu, a jakiekolwiek
kontakty towarzyskie
utrzymujemy
wyłącznie drogą
elektroniczną.
3.  Nie angażujemy się
w nic, co wymaga od
nas wysiłku.
4.  Nie spędzamy
czasu na świeżym

powietrzu, nie licząc
wypadów do sklepu po
chipsy czy colę.
5.  Cała nasza wiedza
opiera się na ,,Wujku
Google”
6.  Bez internetu
jesteśmy jak ryba bez
wody- skazani na
porażkę.
7.  Nie znamy takich
zwrotów jak ,,proszę”
czy ,,dziękuję”, a
słowo ,,pomoc” to dla
nas czarna magia.
8.  Jesteśmy
typowymi hienami,
które

potrafią tylko brać.
9.  Nie posprzątamy
dopóki brud nie ożyje i
poprosi nas o to
osobiście.
  10. Obejdziemy się
bez wody czy tlenu,
ale nie bez telefonu.
  Jak myślisz czy są
to tylko utarte
stwierdzenia, czy
może niektóre z nich
pokrywają się z
rzeczywistością w
100%.
Czekamy na wasze
opinie.
 

10 najczęściej
spotykanych stereotypów 

o nastolatkach

Moda
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Dopalaczami
nazywa się
potocznie,
substancje lub ich
mieszanki o działaniu
psychoaktywnym,
nie znajdujące się na
liście substancji
kontrolowanych
przepisami ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii. Termin
nie tylko nie ma
charakteru
naukowego – ale
przede wszystkim
wiedza na temat
ryzyka związanego z
ich używaniem jest
bardzo ograniczona.
Dopalacze
reklamowane są jako
s m a r t - d r u g s –
usprawniające
funkcje poznawcze,
bądź jako produkty
kolekcjonerskie.
Należą do nich
substancje
pochodzenia
syntetycznego i
naturalnego. Pod
przykrywką –
„relaksujących”
kadzidełek,
„leczniczych ziół” lub
„wspomagających”
herbatek, kryją się
niebezpieczne
specyfiki. Mogą mieć
postać tabletek lub
mieszanek do
palenia. Obie grupy
(naturalne i
syntetyczne) są
równie groźne i tak
samo niebezpieczne

jak „narkotyki”,
ponieważ mózgowe
mechanizmy ich
działania wyniszczaj
ą tkankę nerwową, a
w skrajnych
przypadkach
powodują śmierć
osoby zażywającej.
Działania
marketingowe
sprzedawców
nierzadko zmierzają
do przekłamań
dotyczących składu
mieszanek oraz
skutków ich
działania. Są to
specyfiki o działaniu
zbliżonym do
marihuany,
amfetaminy, kokainy,
ecstasy, LSD i
innych narkotyków,
jednak
zaprojektowane w
taki sposób, by
właściwości ich
działania były
podobne do
tradycyjnych
narkotyków, a skład
chemiczny
pozostawał w
zgodzie z
obowiązującym
prawem. W praktyce
ich skład i
oddziaływanie na
organizm jest
niejednokrotnie
bardziej intensywny i
szkodliwy od
tradycyjnych
narkotyków poniewa
ż w kupowanym
specyfiku

może znajdować się
nawet dziesięć i
więcej składników o
różnym działaniu,
często wzajemnie
wzmacniającym się,
czy nawet
wykluczającym.
Tworzenie nowych
dopalaczy
następowało prawie
natychmiast po
wycofaniu
zakazanych.
Świadczy to o tym, iż
producenci nie
przebierali w
środkach, by
sprzedać swoje
wyroby i nie
przejmowali się
sprawdzeniem ich
wpływu na organizm
ludzki. Dopalacze
działają podobnie jak
narkotyki – powodują
zawroty głowy,
nudności, utratę
apetytu i
bezsenność,
wywołują stany
lękowe, depresje,
mogą być przyczyną
schorzeń
psychicznych.
Bardzo często
powodują
halucynacje.
Specjaliści nie 
odróżniają ich od
narkotyków, przy
czym uznają, że
działanie dopalaczy
jest częściej dużo
bardziej szkodliwe
niż tradycyjnych
narkotyków i to z
kilku powodów:

- stanowią groźne
mieszanki substancji
psychoaktywnych o
nieznanym składzie,
- zawierają
jednocześnie
substancje o
działaniu
przeciwstawnym np.:
stymulujące i
depresyjne,
- nie ma możliwości
zadziałania
odpowiednim
antidotum - w
przypadku zatrucia
organizmu, prócz
podania kroplówki i
zastosowania
płukania żołądka,
- ich działanie jest
często
zintensyfikowane w
porównaniu ze
znanymi
narkotykami,
- potocznie w
świadomości
młodych ludzi
funkcjonują jako coś
legalnego
i nieszkodliwego, co
jest atrakcyjne i
dostarcza dobrej
zabawy.
Dopalacze – tak
samo jak narkotyki,
działają na
ośrodkowy układ
nerwowy, powodując
różnego rodzaju
„odlot”, a przy
przedawkowaniu –
problemy z układem
krążenia, agresywne
zachowania,
depresję  i zatrucia.

Mogą również
prowadzić do
uzależnienia – na co
wskazują liczne
przypadki osób
trafiających do
szpitali i poradni
uzależnień, u których
zdiagnozowano
zespół uzależnienia.
Dopalacze są
sprzedawane w
małych saszetkach z
kolorową, atrakcyjną
dla młodych ludzi
grafiką, w postaci ziół
(„nawóz dla roślin”),
soli, pigułek
energetyzujących,
euforycznych i
psychodelicznych,
jako egzemplarze
kolekcjonerskie. Po
ich zażyciu –
podobnie jak w
przypadku
narkotyków-
występuje faza
euforyczna, a po jej
ustąpieniu tzw. zjazd
w postaci: wzrostu
ciśnienia krwi, tętna i
temperatury ciała,
stanów lękowych,
halucynacje, urojenia
i in.
Sieć sklepów –
dopalacze, smart
shopy, euforia-
sklepy, sklepy
internetowe – obok
substancji
psychoaktywnych –
sprzedawała również
akcesoria do ich
zażywania oraz
produkty

tzw. kolekcjonerskie 
z informacją „ nie
przeznaczone do
spożycia”, starając
się ominąć prawo. W
Polsce pierwszy
sklep oferujący
dopalacze
uruchomiono w
2008r. W innych
krajach Europy –
przede wszystkim w
Wielkiej Brytanii,
Niemczech i
Holandii, działają one
od kilku lat i jak dotąd
nie zostały
zdelegalizowane w
żadnym z krajów
Unii Europejskiej
poza Polską.
Niestety sprzedaż w
Internecie nadal trwa
– a młodzi ludzie
zaopatrują się w
„produkty
kolekcjonerskie” do
„klasera” bądź
„odżywki” dla „roślin”.
Wiele cennych
informacji znajduje
się na stronach
www.dopalaczeinfo.pl,
www.ore.edu.pl czy
www.kbpn.gov.pl
W następnej części
Objawy wskazujące
na sięgnięcie przez
dziecko
po substancje
psychoaktywne oraz
jak reagować na
niepokojące
zachowania?

***

PORADY DZIUŃKI MILUŃKI DLA RODZICÓW
– czyli słów kilka od pedagoga Agnieszki

Pankiewicz
Trzecia część "Poradnika dla rodziców" na temat

uzależnień. Dopalacze – smart drugs, środki
psychomanipulacyjne.

Stop dopalaczom

http://www.kbpn.gov.pl
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Cytat na marzec...

STOPKA
REDAKCYJNA

Kalendarz nietypowych świąt

„Młodzież zapobiega
pożarom”-konkurs

W roku szkolnym
obchodzimy wiele
świąt, których
celebrowanie nie
wydaje nam się
niczym dziwnym. A
tak naprawdę gdyby
człowiek chciał
świętować
codziennie miałby ku
temu powody. Oto
parę nietypowych
świąt, które mogą
zrobić na was
wrażenie.
·  1 marca – Dzień
Piegów

·  3 marca –
Międzynarodowy
Dzień Chorego
·  5 marca – Dzień
Teściowej
·  6 marca –
Europejski Dzień
Logopedy
·  8 marca –
Międzynarodowy
Dzień pokoju na
świecie
·  9 marca – Dzień
Polskiej Statystyki
·  10 marca – Dzień
Mężczyzn
·  11 marca – Dzień
Sołtysa

·  12 marca –
Światowy Dzień
Drzemki w Pracy
·  14 marca – Biały
Dzień
·  15 marca –
Światowy Dzień
Praw Konsumenta
·  17 marca –
Światowy Dzień
Morza
·  18 marca –
Europejski Dzień
Mózgu
·  19 marca – Dzień
Wędkarza
·  20 marca – Dzień
Bez Mięsa

·  21 marca – Dzień
Wagarowicza,
Pierwszy dzień
wiosny
·  22 marca –
Światowy Dzień
Wody
·  23 marca – Dzień
Windy
·  24 marca –
Światowy Dzień
Życia
·  25 marca – Dzień
Czytania
·  26 marca – Dzień
Niedźwiedzia Grizzly
·  27 marca

– Międzynarodowy
Dzień Teatru
·  29 marca – Dzień
Metalowca
·  30 marca – Dzień
Czekolady
·  31 marca – Dzień
Budyniu
 
Taki nietypowy
kalendarz może
pozytywnie zadziwić
z racji tego,  że ktoś
może obchodzić
takie uroczystości.
Myślę, że ludzie
którzy wychodzą

z założenia, iż każdy
dzień jest dobry, aby
świętować nie mylą
się i z całą
pewnością nie
można nazwać ich
wariatami.
W.D.

***

HUMOR

 Nauczyciel sprawdza
zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty...
Jagoda, kiedy
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy
domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Cierpliwość jest
gorzka,

ale jej owoce są
słodkie.

- Jean-Jacquesm
Rousseau

Trudno jest być
cierpliwym, czy to w
stosunku do ludzi w
naszym życiu, czy też
czekając na coś, na
czym bardzo nam
zależy. Czasem musz
ą upłynąć całe lata,
zanim dostanie się to,
na co się pracowało.

Miej ufność, że
wszystko przyjdzie do
Ciebie wtedy, kiedy ma
przyjść i wiedz, że jeśli
będziesz naprawdę
cierpliwy nagroda
będzie większa niż
możesz sobie
wymarzyć.
Cel: Bądź cierpliwy
wobec tych, którzy Cię
otaczają, wobec
swoich marzeń i
przede wszystkim
wobec samego siebie.

Laureaci konkursu

  23 lutego w
gimnazjum odbył się
szkolny konkurs
wiedzy pożarniczej pt.:
„Młodzież zapobiega
pożarom”.
Ze wszystkich
uczestników najlepsi
okazali się: Ania
Dyczko, Jakub Ptak,
Klaudia Sobolewska i
Gabriel Świebutowicz i
to właśnie oni
reprezentowali

nasze gimnazjum w
konkursie gminnym w
Kunicach.
Do etapu powiatowego
zakwalifikowało się
dwóch  uczniów: Ania
Dyczko i Jakub Ptak.
Gratulujemy
zwycięzcom i
życzymy kolejnych
miejsc na podium, tym
razem w powiecie.

Kamila Łysaków,
Wiktoria Drozd,
Anna Dyczko,
Basia Dyczko
Julia Lemiech,
Marta Judka,
Oliwia Wilmanowicz,

Nikola Guzierowicz,
Agnieszka
Augustynowicz,
Paulina Konofal,
Monika Rusak

Opiekun: Sylwia
Majchrzak-Sularz

***I.P.


