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W tym
numerze: 

Pierwszaki - czas start! 
Klaudia Gładysz

Pierwszoklasiści Budynek ZSTiO MERITUM

,,Pierwszaki - czas start!" -
 poradnik dla
pierwszoklasistów str. 1
,,Selfie nową obsesją?"  -
zdjęcia, które opanowały
świat str. 2
,,Rymowanka dla obcego"-
rady, które przydadzą się
każdemu w szkole str. 2
,,Wiadomości ze świata" - o
świecie str.3
,,Meritum od kuchni'' - ogórki
od Pana Adama Cebuli str.4
,,Zostań Superbohaterem"
str.4

W tym numerze skupimy się głównie na tym jak wprowadzić pierwszoklasistów w klimat 
naszej cudownej szkoły. Jak pewnie wszyscy zauważyli nasza szkoła różni się od innych,
nie tylko wyglądem. Mamy swoje zasady, tradycje, rozrywki, ale przede wszystkim
niepowtarzalną  atmosferę. To prawda, że szkoła jest naszym drugim domem, w końcu
spędzamy w niej większość dnia i dlatego powinniśmy się w niej czuć swobodnie. Ale w
szkole jak i w domu mamy swoje obowiązki. Na cale szczęście nie  zostaliśmy z tym
zostawieni sami! :) 

Nasi  nauczyciele motywują nas do pracy, dają nam wiele porad jak się uczyć i jak szybko i
skutecznie  przyswajać wiedzę.  Liceum to czas, w którym zderzamy się z rzeczywistością
i dociera do nas, że już za chwilę będziemy dorośli. Każda decyzja powinna być
przemyślana przynajmniej w najmniejszym stopniu, bo przyczynia się do naszej
przyszłości. Więc drogie pierwszaki macie rok, żeby zastanowić się, w jakich przedmiotach
szkolnych czujecie się najlepiej i co sprawia wam przyjemność. Oczywiście nikt nie każe
wam od razu wybierać zawodu, po prostu lepiej być zorientowanym zanim przyjdzie
wybierać rozszerzenia ;)

p. K. Siarkowski
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Selfie nową obsesją?
Aneta Szmidt

Rymowanka dla obcego
Monika Giluk

Selfie

Król Julian

Nauczyciel

Selfie: nowa obsesja? Dla jednych- świetna zabawa, dla innych poważny problem. To ono opanowało
cały świat. Robi je każdy i wszędzie. W 2013 zostało okrzyknięte słowem roku. I… od tego czasu
nieprzerwanie „rządzi”! Oczywiście mowa o SELFIE! Robienie sobie zdjęcia z ręki stało się już częścią
naszej kultury. Niestety często nie ma ono nic wspólnego z kulturalnym zachowaniem. Dla części
społeczeństwa bowiem "selfie" stało się obsesją do tego stopnia, że nawyk ich wykonywania jest
silniejszy niż powaga sytuacji, w której się znaleźli.
To jednak już chyba osiągnęło absurdalny poziom! W czwartek (21.04.2015r) popołudniu doszło do
potężnego wybuchu na parterze jednej z kamienic Nowego Jorku. Dramatyczne wydarzenia stały się
„idealnym” tłem dla osób uwielbiających selfie. Jedno ze zdjęć, na którym w tle widać płomienie
gaszącej kamienicy pojawiło się w popularnej gazecie, nazywając jego twórców „idiotami”.
Odpowiedzmy sobie więc na pytanie, skąd ta moda i dlaczego w ogóle jest to tak popularne? Ludzie w
bardzo szybki sposób próbują znaleźć możliwość zaistnienia. Chcą żeby ktoś ich docenił, zauważył i
pragną być rozpoznawani. Zazwyczaj takie zdjęcie ma olbrzymią nośność bo widzą je wszyscy, co za
tym idzie ludzie, którzy robią sobie naprawdę dużo takich selfie, mają bardzo rozległe grono
znajomych. Żyjemy w takim świecie, w którym coraz bardziej staramy się samych siebie umieszczać
w jego centrum. Samo robienie sobie zdjęć nie jest niczym złym, natomiast w nadmiarze, obsesyjne,
zagrażające, stające się jedyną myślą w ciągu dnia będzie czymś strasznym.
2002r- na australijskim forum internetowym po raz pierwszy użyto słowo „selfie” 30% wszystkich zdjęć
wykonanych przez 18-24-latki to selfie

Jeśli chcesz być dziś pytany, 
idź na fizę źle ubrany. 

Książki wypożyczaj, gdy w bibliotece jest pani
Ksenia, Ona zna ich wszystkich streszczenia.
Uwaga! Od kwietnia u pana Cebuli ustawiają

się kolejki na sierpień. 
Spóźnienie na fizykę gwarantuje Ci...

pokaźny bicek. 
U pani Basi nieprzeczytana lektura to

zmarnowana matura. 
Adaś Mickiewicz i Ignaś Krasicki to są ziomki,

więc przeczytaj choć dwie stronki. 
Gumę do żucia wyrzucaj do kosza 
zanim pan Adam otworzy librusa. 

Gdy z radiowęzła leci dyrektora gadka,
kiedy zakończy?  to niezła zagadka. 
Uwaga dziewczyny, szpilki wbijamy

do gazetki nie do dywanów. 
Drzwi do szkoły to rzecz święta, 

więc przepuszczaj w nich dziewczęta. 

Nauczyciele
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Wiadomości ze świata
Sandra Mojza

uchodźcy

uch.

u

Ustalenie odnośnie liczby uchodźców, których przyjmie Polska, nie zapadnie
na środowym szczycie unijnych przywódców, lecz dzień wcześniej, na
spotkaniu unijnych szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Donald
Tusk- szef rady Europejskiej pozbawił Polskę prawa weta w tej sprawie.
Okazuje się, że już we wtorek (22.09.15r.) na spotkaniu unijnych ministrów
spraw wewnętrznych zostanie podjęta decyzja o podziale między
poszczególne kraje 120 tysięcy uchodźców, w tym przede wszystkim o
przyjęciu przez Polskę 9200 osób spośród nich- wszystko zależy od ustaleń
Komisji, a ta już wstępnie taką podjęła. Liczba ta ma wynikać z zaostrzeń,
które zostały wprowadzone przez Komisję, która jako główne kryterium chce
zastosować podział uchodźców na podstawie liczby mieszkańców i PKB
danego kraju. Co więcej, ten mechanizm miałby działać przy każdej kolejnej
fali migracyjnej. W praktyce oznacza to, że Polska zawsze miałaby być
czwartym krajem przyjmującym największą liczbę uchodźców. Polska
natomiast nie ma na środowych obradach prawa weta z powodu wyżej
wspomnianego.
Jeżeli na spotkaniu szefów MSW nie zostanie sporządzone dogodne dla nas
rozwiązanie i dojdzie do głosowania, Polska, przeciwna odgórnemu ustaleniu
kwot uchodźców, przegra je. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy,
Słowacja, Polska i Węgry nie mają większości blokującej.
W razie braku porozumienia do głosowania będzie dążył Luksemburg,
aktualny przewodniczący unijnych prac. Kraj ten obwieścił już, że może
dojść do użycia "BOMBY ATOMOWEJ" – TAK NAZYWANE JEST
GŁOSOWANIE- które jest ostatecznością w sytuacji braku porozumienia
między krajami członkowskimi.
W liście Tusk wspomina, że środowe spotkanie będzie poświęcone między
innymi ogólnej strategii postępowania z uchodźcami, polityką powrotową a
także współpracą z krajami bałkańskimi w tej sprawie i tworzenia centr dla
uchodźców na obrzeżach Unii Europejskiej.
Przewodniczący Rady Europejskiej nadmienia również, że obecna polityka
wobec uchodźców nie zdała egzaminu - ani budowanie zasiek, ani metoda
otwartych drzwi- a obecnie polega ona głównie na przerzucaniu się
odpowiedzialnością i wymaga stworzenia wspólnych, europejskich zasad.
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Meritum od kuchni 
Klaudia Gładysz

Jak zostać Superbohaterem?
Sonia Jurowiec, Daria Choma

koszyk ogórków

ogórki

spiderman

Superman

Batman

Iniemamocni

W tej części naszej gazetki 
będziemy zdradzać przepisy, bądź też kulinarne
tricki grona pedagogicznego i pracowników naszej
szkoły. Pamiętajmy, że mogą nas Oni  nauczyć o
wiele więcej niż samej podstawy 
programowej ;)

Na pierwszy ogień wybrałam przepis na ogórki
małosolne, ulubione ogórki Pana Adama Cebuli :)
Na pewno żaden z was nie wpadł na pomysł, że
ze słoną wodą po gotowaniu ziemniaków można
coś jeszcze zrobić. Wystarczy zalać nią zwykłe
ogórki zielone odczekać dwa dni i pyszne
domowe ogórki małosolne gotowe !
SMACZNEGO!

Każdy z nas, w dzieciństwie, chciał być
superbohaterem. 
Dzięki nam dowiesz się, jak spełnić te marzenie.
 Prawdziwy superbohater musi mieć kondycje. 
Pan Adam Cebula wyszedł naprzeciw tym
wymaganiom i zorganizował wycieczkę do
Soblówki w dniach od 7 do 9 października. 
Zdobądźmy razem szczyty! Koszt takiej rozrywki
to jedyne 100 zł. 
Jeśli jednak mamy kondycje wyrobioną- jest
alternatywa. Jedź na Węgry! 
Pokaż jaki jesteś komunikatywny. Co to za
superbohater bez kreatywności 
i empatii? Pani Kłosowska koordynuje konkurs
"Krajobraz schizofrenii". 
Dzieło trzeba oddać do 28 września. Trzeba
jeszcze nosić ciężary- przynieś 
do szkoły plastikowe zakrętki 22 października
oraz różnego rodzaje karmy, koce dla zwierząt 19
listopada.
Jeśli wypełnisz powyższe misje, staniesz się
Iron-manen, 
Batmanem czy Spidermanem

Książka kulinarna
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Jak się nosić? 
Martyna Hazy - tekst, rysunek

niepoprawnie - chłopiec niepoprawnie -dziewczyna

poprawnie -dziewczyna poprawnie - chłopiec

Czym jest moda ? Nie da się łatwo i
jednoznacznie odpowiedzieć. Moda dla każdego z
nas oznacza coś innego. Dla jednego to modne
rzeczy, jakie możemy kupić w sklepach, dla
innego ślepe podążanie za trendami, a dla kogoś
jeszcze: sposób na życie. Każdy ma inny styl ,
lecz niestety szkoła nie jest wybiegiem mody ,
lecz czymś o wiele waźniejszym . Ma nas
kształcić i uczyć , a ubiór musi byc odpowiedni do
regulaminu . Wiadomo , że kaźdy z nas chce się
czuć dobrze w swoim ciele . Warto więc zadbać o
dobry wizerunek, tym bardziej, że ubiór ma
niezwykłą moc - potrafi przyciągać ludzi. Nie tylko
wpływa na samoocenę, ale również na
postrzeganie nas przez środowisko, pomaga
czuć się dobrze z sobą samym, manifestuje
nasze podejście do życia, nastrój, cechy
charakteru. Więc jak powinniśmy chodzić ubrani
do szkoły ? Mężczyźni nie mają wielkiego wyboru
, ich strój powinien składac się z koszuli najlepiej
w kolorze jasnym (np.: biały , kremowy) ,
marynarki , krawatu i ciemnych spodni . Za to
kobiety ... No właśnie kobiety!! Tutaj można by
opowiadać i opowiadać . My jako płeć piękna
chcemy zawsze się wyróżniać , wyglądać inaczej
od wszystkich , ładniej , atrakcyjniej ,lecz musimy
zahamować swój popęd na mode . Strój każdej z
nas powinien wyglądać podobnie do stroju
męskiego . Jasna koszula , sweterek lub żakiet i
ciemne spodnie lub spódniczka . Nie naginajmy
regulaminu . Starajmy się wyglądac pięknie ,
atrakcyjnie , z klasą i elegancko . Pamiętajmy , że
my jesteśmy wizytówką naszej szkoły , to my ją
reprezentujemy i powinniśmy pokazywac ją z jak
najlepszej strony . Jak mówiła kiedyś Coco
Chanel : "Kobiety myślą o wszystkich kolorach z
wyjątkiem braku koloru. Powiedziałam, że czerń
ma to wszystko. Biel też. Ich piękno jest
absolutne. To jest idealna harmonia." Pamietajcie
o tym. J

Martyna Hazy Martyna Hazy

Hazy Hazy
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Autorki tego wydania Meritum Sprawy :)

Sonia Jurowiec

Monika Giluk

Magda Sitarz

Martyna Hazy

Klaudia Gładysz

Magdalena Wiatr Sandra MojzaDaria Choma

Aneta Szmidt


