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Jak poradzić sobie ze „świąteczną gorączką"?

Wyścig do Świąt

Redaktorzy życzą wesołych świąt!

W przygotowaniu do chłodu
warto pamiętać o ciepłym
ubraniu, ale też o miłym
nastroju, aby jak najlepiej
podejść do nadchodzącego
(być może) mrozu. Na
pewno trzeba mieć dobre
nastawienie. Nie myślmy
więc o tym, że będzie
bardzo zimno i niewygodnie.
Gdy nadchodzi chłodniejsza
pora najlepiej ulepić bałwana
i czekać na święta Bożego
Narodzenia

(lub Wielkanoc…). Zawsze
starajmy się myśleć
pozytywnie. Zjemy
wieczorem świąteczną
kolację i zapomnimy o
swoich wadach czy
brzydkiej pogodzie.
Wszystkim życzymy, by
Wasza Wigilia była udana!

Jagoda Sołtysiak

Ostatnie tygodnie to okres,
kiedy do sklepów
przybywają tłumy ludzi, aby
jak najszybciej kupić
potrzebne produkty
spożywcze, ale również
prezenty na Święta Bożego
Narodzenia. Zaczyna się
także pieczenie, gotowanie,
dekorowanie. Jak można
spokojnie pójść do sklepu,
bez konieczności
wiecznego czekania w
kolejkach? Oto kilka rad
szczególnie dla waszych
rodziców, ale także dla
was, uczniów. Można
sporządzić orientacyjnie
listę gości, prezentów

z większym
wyprzedzeniem. Pomoże
to w późniejszych
przygotowaniach do Świąt,
bo będzie się miało mniej
spraw do załatwienia.
Kolejną rzeczą, którą
możesz zrobić to
podzielenie pieniędzy na
każdą rzecz, czyli na
jedzenie, prezenty i inne
sprawy, które wymagają
wydania pieniędzy. Będzie
można wtedy szybko kupić
to, co trzeba i więcej czasu
zostanie na przyjemności.
Podzielenie obowiązków
między członkami rodziny
też jest bardzo

ważne. Przecież nie
będziesz wszystkiego robić
sam. Znacznie poprawi to
czas przygotowań, ale
każdy będzie szczęśliwy,
że może pomóc. Ale i tak
najważniejsza jest wspólna
atmosfera. Uśmiechaj się,
staraj się jak najbardziej
zrelaksować i znajdź jak
najwięcej wolnego czasu.
Receptą na "świąteczną
gorączkę" są te wszystkie
rzeczy, ale pamiętaj -
najważniejsza jest rodzina.

Bartosz Leszczyński

Piąta klasa życzy smacznych pierogów :)

Po jesieni zawsze przychodzi zima, tak jak po niedzieli
poniedziałek. 

Do biegu, gotowi, zima!

JZ

JZ
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Wszyscy wiemy, że
ważne jest
spędzanie Bożego
Narodzenia z rodziną
i przyjaciółmi, ale kto
nie chce otrzymać
wymarzonego
upominku?

W te święta zamiast
myśleć o sobie,
pomyśl o innych.
Wyjmij ze swojego
portfela lub skarbonki
parę złotych dla
rodziny i kup prezent.
Pomysłów na
prezent jest dużo,

ale najpierw zastanó
w się, co oglądał w
sklepach twój tato lub
mama. Kup różne
drobiazgi, z których
twoi bliscy się uciesz
ą . Nie myśl o tym,
żeby kupić rodzicom
coś za drogą cenę,
tylko kup coś od
serca. Ja w tym roku
kupuję prezent nawet
mojemu pupilowi, bo
sądzę, że za mało
czasu mu
poświęcam. A jeśli
szukasz prezentu dla
mamy, to kup

jej kalendarz na
następny rok. A dla
taty może jakieś
pudełko na drobiazgi
lub książkę. Jeśli
masz starsze
rodzeństwo, to kup
mu jakieś śmieszne
rejestracje np.,,
Teren dla
wtajemniczonych’’.
Młodszemu
rodzeństwu kup Lego
lub lalkę. Z
perspektywy
dziewcząt wygląda
to następująco.
Dzieciaki w wieku

ok. 5-8 lat
najczęściej proszą o
zabawki i przytulanki.
Podobnie starsze
dziewczyny, niekiedy
też proszą o
pluszaki, ale nieco
rzadziej. Kobietki w
wieku 15-18 lat
zaczynają mieć
ochotę na drogą
biżuterię i perfumy
oraz nowe ubrania.
Jest to dla nich
uciecha,  gdy
otrzymają taki
prezent,  gdyż w tym
wieku zaczynają 

narzekać, że " Nie
mam się jak ubrać i
wystroić”.
Najlepszym
prezentem dla
chłopców jest
konsola do gier,
komputer i x-box. A
dlaczego akurat te
prezenty? Dlatego,
że jeżeli dostaniemy
konsolę, to kupujemy
sobie stację do gier i
zaczynamy grać,
włączamy komputer i
zaczynamy zabawę.
X-box, ponieważ
włączamy kinekta

i możemy grać o
każdej porze roku w
ulubiony sport.

Kupowanie
prezentów to super
sprawa.

Jagoda Sołtysiak,
Maciej Mika, 
Szymon Czyczerski

Już niedługo święta. Większość osób właśnie teraz planuje wigilijną kolację… 

Prezenciki pod choinką

Redaktorzy "Expressu Społeczniaka" życzą wspaniałych prezentów pod choinką :) JZ
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Zapewne każdy zobaczył ogień, który podpalił na przykład papier. 

Strażacy nie na etacie

Czasami ktoś robi to
specjalnie, może być
przypadkiem, ale
czasem nawet nie
zauważamy, kiedy
cały dom może stanąć
w płomieniach. Do
takiego zdarzenia
mogło dojść na dwóch
lekcjach - jednej w
klasie szóstej, a
drugiej w pierwszej
gimnazjum.
W dniu Andrzejek Alan
został oklejony przez
kolegów nalepkami z
wróżbami. Pani Halina
dała mu koronę, włożył
a na głowę, ale
niestety spadła ona
Alanowi z głowy
bezpośrednio na
świeczkę! Wtedy
królewska czapka
zaczęła zupełnie
niespodziewanie
płonąć. Dziewczyny

spanikowały, w końcu
pani Halina szybko
rzuciła ją na ziemię i
zaczęła gasić ją
butem. Na szczęście
udało się. Pani Kasia,
nic nie wiedząc,
wchodząc po chwili do
klasy, powiedziała:
"Coś tu śmierdzi!".
Kolejna przygoda
wydarzyła się na
zajęciach
niemieckiego. Akurat
to ja przeprowadzałem
tę lekcję. Przekładając
kserokopie z teczki do
ręki, musiałem odłożyć
konspekt lekcyjny na
biurko pani Beaty.
Dodatkowo, na stole
stał wieniec
adwentowy z
zapalonymi świecami.
Wtedy
niespodziewanie
konspekt

zaczął płonąć.
Zrobiłem zdziwioną
minę i szybko rzuciłem
kartki na ziemię. Pani
szybko zagasiła butem
plik. Klasa wypełniła
się przykrym
zapachem spalenizny,
ale zajęcia dalej
odbywały się według
planu.
Przy świeczkach
należy zachowywać
się bardzo ostrożnie,
by sytuacja się nie
powtórzyła. Najlepiej
samemu nie odpalać
ich zapałkami i nie
trzymać materiałów
mogących się zapalić
w pobliżu takiego
źródła światła!

Miłosz Kaczmarek

Prowadził ją Miłosz
Kaczmarek - klasowy
ekspert językowy.
Cała praca na
niemieckim polegała
na tym, aby
przypomnieć sobie
świąteczne
rzeczowniki i świetnie
się przy tym bawić. Na
początku nasz
nauczyciel wyciągnął
wigilijne kserówki i
rozdał je wpatrzonej w
niego klasie. Nie
zauważył jednak, że
kartka z informacjami
potrzebnymi do lekcji

zaczęła płonąć od
zapalonych świec w
wieńcu adwentowym
stojącym na biurku.
Cała klasa wybuchła
głośnym śmiechem,
ale wkrótce się
uspokoiła. Później z
chęcią wykonywała
polecenia.
Przygotowane zostało
także domino, czyli
humorystyczna gra
polegająca na
połączeniu wszystkich
obrazków i napisów.
Miłosz mądrze i
rozważnie

nam pomagał w
wykonaniu zadań. Pani
Beata spoglądała na
niego z zachwytem i
słuchała, co
przygotował dla
uczniów. Na koniec
przekazano
klasie ankiety. Były
tam pytania jak
oceniamy Miłosza i
jego pracę. Na
kartkach pojawiły się
pozytywne oceny.
Życzę Miłoszowi
dalszych sukcesów w
roli nauczyciela.
Jagoda Sołtysiak

Przed Świętami odbyła się świąteczna lekcja na niemieckim. 

"Froche Weihnachten", czyli wesoła lekcja

Miłosz w roli nauczyciela.

Nie igraj z ogniem!

Beata Petrykowska

Beata Petrykowska
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Ludzie są zwierzętami.
Nie ma co myśleć, że
jesteśmy lepsi,
jesteśmy jedynie
wynikiem ewolucji, a to
oznacza, że
posiadamy zwierzęce
odruchy i potrzeby.
Potrzebujemy
jedzenia, partnera,
domu, ale przede
wszystkim -
komunikacji.
Komunikacji, która jest
w dzisiejszych
czasach zatracana. Ilu
z was po szkole lub
pracy wraca do domu i
zalega przed
komputerem lub
telewizorem? Pewno
większość, nie ma co
się wstydzić ani
okłamywać. W dni,
gdy nic mi się nie
chce, sama tak robię.
Jest to ogromne
marnotrawstwo,
przyznaję. Każdy z
nas potrzebuje osoby,
do której, potocznie
mówiąc, może
otworzyć jamę ustną.
To naturalne, musimy
się wygadać, musimy
się zachwycać,

musimy rozmawiać.
Ta rozmowa zostaje
zastąpiona SMSami
lub portalami
społecznościowymi.
Rozumiem to
rozwiązanie w
przypadku znajomości
na dużą odległość, lub
kontaktu z rodziną za
granicą, ale nabijanie
wiadomości z
koleżanką, która
mieszka kilka ulic od
ciebie? Skoro
popołudnie spędzacie
na pisanie ze sobą,
równie dobrze
mogłybyście rozmawia
ć twarzą w twarz. Inne
pytanie - jak często
rozmawiacie ze
swoimi rodzicami?
Nadal jesteście w tym
wieku, gdy rodzice są
tyranami, których
obchodzą tylko
oceny? Spokojnie, to
minie. W
rzeczywistości są
dobrymi kandydatami
do rozmowy. Wracają
c do tematu rozmów
bardziej koleżeńskich -
zjawiskiem, które
zastanawia

mnie najbardziej, jest
sposób spędzania
przerw przez dzieci w
podstawówce (nie klas
1-3, te jeszcze
biegają). Po tą są
przerwy, żeby ze sobą
porozmawiać, pójść na
herbatę, zjeść
śniadanie, a nie
siedzieć nad tabletem
większym od siebie
samego i wpatrywać
się w grę z wyjątkowo
małą zawartością
merytoryczną,
fabularną i
intelektualną.
Niszczycie sobie
wzrok i marnujecie
przerwy, wszelkich
elektronicznych
nowinek naużywacie
się w ciągu waszego
życia. A z ludźmi nigdy
nie wiadomo, co się
stanie. Moją radą
może być to, abyście
znaleźli w sobie
zwierzę i komunikowali
się z innymi. Wspólny
śmiech jest
zdecydowanie lepszy
od wydajnego
procesora.
Olga Młynarz

JZ

Ib życzy dobrych pomysłów!IIIb życzy długich spacerów.

Świąteczny czas sprzyja dyskusjom w gronie rodzinnym.

Rozmowa? Co to jest rozmowa?

Ib życzy rozmów przy kominku.

JZJZ
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Święta sprzyjają dobroci i myśleniu o innych
ludziach.

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to
wspaniała akcja, 
podczas której w
szkole zbiera się
potrzebne rzeczy i
oddaje się je dla
potrzebującej rodziny.
Akcja jest
organizowana przez
Szkolny Wolontariat. W
tegorocznej edycji
Szlachetnej Paczki
zbieraliśmy rzeczy dla
pani Sylwii i jej dwójki
małych dzieci, dla
których jedynym
wsparciem jest tato
pani Sylwii. Ta rodzina
szczególnie
potrzebowała: łóżka,
zabawek, pieluch,
kosmetyków oraz
produktów

spożywczych.
Rodzinie przydał się
też wózek dla dziecka.
Pani Sylwia poprosiła o
kucyki Pony dla
starszej córki oraz
butelkę i kubek-
niekapek. Podczas tej
edycji udało się zdobyć
wszystkie przedmioty,
które były niezbędne
rodzinie. Nasza szkoła
jest bardzo szlachetna,
ponieważ prawie każdy
zaangażował się w
akcję.
Maciek Czuper 

Wszyscy jesteśmy szlachetni :)

Klasa szósta życzy samych sukcesów! Szymon życzy słodkości pod choinką :)

Monika Marcinkowska

JZ JZ
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Jak spędzić ostatni wieczór tego roku?

Sylwester na dwa sposoby

Najmłodsi na różne
sposoby obchodzą
Sylwester. Niektórzy w
domu z rodziną, a
niektórzy poza domem
z przyjaciółmi. W
domu można dobrze
się bawić, ale nie
można na za dużo
sobie pozwalać.
Rodzice na to
wszystko się patrzą i
gdy lekko odfruniemy
od rzeczywistości,

od razu nas upominają
. Taki jest minus
sylwestra w domu z
rodzicami. Natomiast z
przyjaciółmi można się
zabawić. Śmiejemy
się, wygłupiamy i nikt
nam nie przeszkadza.
Wszyscy jednak
najbardziej
oczekujemy momentu,
kiedy wybije północ i 
zewsząd wystrzelą w
nocne

niebo fajerwerki.
Lubimy też sami
trzymać zimne ognie.
Gdy jest ciemno,
ładnie je widać i można
wymachiwać nimi w
powietrzu robiąc różne
ładne kształty. I
właśnie ta chwila łączy
obydwa te rodzaje
spędzania sylwestra.
Julia Kipiel i Wiktoria
Janiel

4b życzy dużo miłości :)

3a życzy spokoju i radości. Ib życzy przyjaźni :)

Klasa m życzy odwagi. Klasa 2a życzy kreatywności.

JZ

JZ JZ

JZ JZ
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Wesołych Świąt :)

Do zobaczenia po Świętach!

JZ

JZ


