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Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 60 10/17

Pierwsze miejsce,
które polecam to
pizzeria. Jeżeli
Twoi przyjaciele
lubią pizzę (a czy
jest ktoś, kto jej nie
lubi?), to śmiało
zapraszaj.
Ostatnio byłam na
takich urodzinach
u mojej koleżanki
właśnie w pizzerii.
Na własnym
przykładzie  wiem,
że naprawdę
warto. Kolejne
miejsce to stadion.
Dla prawdziwych
miłośników

sportów to dobre
miejsce. Urodziny
na stadionie to
dość częsty typ
polecany
wyłącznie dla
chłopców, ale
dziewczynom nikt
nie zabroni
uczestniczyć w
takim przyjęciu.
Na stadionie jest
dużo miejsca,
więc można
śmiało biegać,
skakać, tańczyć i
wykonywać wiele
innych akrobacji.
To idealne miejsce

dla osób, które nie
wyobrażają sobie
życia bez ruchu.
Następne miejsce
to własny dom. W
swoim domu też
da się
zorganizować
dobre urodziny.
Pamiętaj, aby
oszacować, czy
Twoje mieszkanie
jest na tyle duże,
by pomieścić
wszystkich gości,
których chcesz
zaprosić. I pomyśl,
kto posprząta po
przyjęciu…

Kolejne miejsce
jest dobre dla osób
młodszych, lecz
jest bardzo
popularne. Jest to
specjalna sala
zabaw. Dzieci
mogą tam
pomalować sobie
buźki albo
„popływać” w
baseniku z
kulkami. Ostatnie
miejsce na tej
liście to kręgielnia.
Dużo osób lubi
grać w kręgle.
Trochę rywalizacji,

a jednocześnie
trochę zabawy.
Czy miałeś/miałaś
już przyjęcie w
którymś miejscu
wymienionym w
tym artykule?
Zachęcam,
spróbuj
koniecznie!
Zaskocz swoich
znajomych!

Emilia Łagun

Urodziny to magiczny czas w roku. Większość z nas zaprasza na nie swoich kolegów i koleżanki, więc
trzeba wybrać miejsce do organizacji urodzinowej imprezy. Jeżeli masz z tym problem, to ten artykuł jest
dla Ciebie!

Urodzinowe dylematy

Urodziny w dobrym towarzystwie to podstawa!

W tym 
numerze:

Kilka słów o
trudnych
emocjach (str. 2)

Wspomnienia z
Dnia Chłopaka
(str. 3 i 4)

Ciekawa książka
(str. 3)

Joanna Ekiert
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Smutek jest
uczuciem
chwilowym,
kilkudniowym,
a czasem
towarzyszy
nam przez
cały czas i z
pogodnej
osoby można
się zamknąć w
sobie i po
prostu zmienić.
Tak naprawdę
każdy wie co
oznacza słowo
"smutek",

ale na pewno
nie wie, jakie
kryje w sobie
przeżycia i
chwile, które
trudno sobie
wyobrazić. Wie
o tym tylko
osoba, która
tak się czuje i
wie jak jest.
Człowieka,
który się
zmienił na
mniej
radosnego i
mniej

uśmiechającego
się można
łatwo
zauważyć, ale
czy nas to
obchodzi?
Właśnie na
tym polega
problem, że nie
wszyscy mają
odwagę
zapytać się co
go trapi lub
zwyczajnie
zapytać: „Hej,
czemu jesteś
smutny?”

Może się
zdarzyć, że
ktoś nie będzie
chciał
powiedzieć
dlaczego jest
smutny i wręcz
będzie
zaprzeczać.
Myślę, że
musimy to
uszanować.
Można się bać,
że ktoś
rozpowie nasz
problem i
będzie się z

nas śmiać.
Wtedy warto
poszukać
osoby, z którą
możemy
porozmawiać i
poprosić, by
nam pomogła.
Trzymanie w
sobie
kłamstwa nie
jest dobrym
rozwiązaniem.
Może
doprowadzić
do depresji i
być

kamieniem
przywiązanym
do naszej nogi,
który będzie
się ciągnął za
nami wszędzie
do końca
naszych dni.
Wyrzuć z
siebie swoje
zmartwienia.
Uśmiechnij się
i kochaj swoje
życie takie,
jakie jest, bo
drugiego nie
otrzymasz.
Amelia Spieć

Dziś chciałam opowiedzieć o tym, że czasem człowieka spotyka coś takiego, że jest mu trudno w życiu.
To okropne uczucie jest wywołane jakimś wydarzeniem lub rzeczą, która nas zmartwiła.

Smutny uśmiech

U młodszych
osób strach
występuje w
postaci płaczu.
Nastolatkowie
zazwyczaj boją
się powiedzieć
dziewczynie, co
do niej czują
albo rodzicom,
że dostali w
szkole gorszą
ocenę, można
się też bać
konsekwencji
naszych
czynów. Dorośli
boją się o
dziecko. Chcą
dla niego jak
najlepiej, więc
boją się o nie
wtedy,

gdy gdzieś
pójdzie ze
znajomymi.
Staruszkowie
boją się o
zdrowie.
Wróćmy do
nastolatków.
Możemy w
młodym wieku
ciężko
zachorować i
bać się o swoje
życie lub o to,
że coś nam się
stanie i boimy
się, jakie będą
tego skutki.
Możemy nawet
bać się czegoś
powiedzieć, bo
przeraża nas
myśl o tym,

jak jakaś osoba
zareaguje.
Zazwyczaj w
takich
momentach
idziemy do
rodziców,
prosimy ich o
radę lub
próbujemy
przezwyciężyć
to, czego się
boimy. Nie
musimy się bać
jakiejś osoby
czy wymyślonej
w naszej
wyobraźni
postaci.
Pokonajmy swój
strach!
Kamil Szylko

Gdy się czegoś boimy, ogarnia nas strach, przez to
w nocy nie możemy spać, zaczynamy się pocić, a
czasami nawet bardzo się denerwujemy.

Co powoduje strach?

Pole smutku Amelia Spieć
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Najpierw
wszyscy
weszliśmy do
klasy.
Wpadliśmy w
szok. Klasa była
pięknie
ozdobiona. Na
stołach stały
drobne
przekąski i
napoje. Po chwili
kiedy wszyscy
zasiedli do stołu,
jedna z
dziewczyn
poprosiła o
wstanie i
podejście do
pierwszego
punktu
dzisiejszego
dnia, czyli
„Pajęczyny z
nitki”. Zabawa
polegała na
przejściu pod
lub nad siatką i
wykonanie
jakiejś

czynności.
Między innymi
było tam
śpiewanie,
mówienie
wiersza i ruchy
rąk. Drugą grą
był „Papieros”.
Rozrywka
polegała na
napisaniu
imienia,
drugiego
imienia, miejsca
i czasu. Każdy
uczestnik
podawał po kolei
jedną rzecz a
następnie
podawał
karteczkę dalej.
Gra toczyła się
w cztery krótkie
tury, a następnie
każdy czytał po
kolei małą
historyjkę
zamieszczoną
na jego
karteczce.

Ostatnią
atrakcją był
„Quiz o
jedzeniu”
uczestnikowi
zawiązywano
oczy, po czym
musiał po
kształcie i
smaku
rozpoznać
danie/owoc/warzywo.
Niektóre rzeczy
były smaczne,
niektóre nie,
zależy kto co
lubi. I tak oto
wyglądał w
mojej klasie
Dzień Chłopaka.
Moim zdaniem
było to świetnie
wykonane przez
dziewczyny
święto.

Mikołaj Szajna

Wszyscy chłopcy byli bardzo pozytywnie
zaskoczeni, bo damy przygotowały różne gry i
zabawy dla młodych mężczyzn.

Dzień Chłopaka w 6a

Jej autorkami są
Jodi Picoult i
Samantha van
Leer. Książka
opowiada o
Olivierze i
Delilach, którzy
są parą. W
pierwsze części
Delilach była
osobą bardzo
zamkniętą w
sobie. Miała
jednak bardzo
rozwiniętą
wyobraźnię.
Gdy czytała
pewną książkę,
postacie
zaczęły do niej
przemawiać. W
jednej z nich
zakochała się.
Siłą chęci udało
jej się
wyciągnąć
Oliviera, o
którym już
wspomniałam,

ze stronic
księgi. Jednak
aby moc magii
nie zniszczyła
książki, na jego
miejsce musi
pojawić się inna
postać. Na
szczęście syn
autorki tej
powieści zgadza
się na to. W
drugiej części,
kiedy wszystko
wydaje się
idealne, książka
zaczyna
wzywać
bohatera. W
dodatku jego
najlepszy
przyjaciel, Buła, 
któremu tak
brakowało
bratniej duszy,
wydostaje się z
książki i zostaje
potrącony przez
samochód.

Kolejnym
problemem staje
się to, że
autorka książki
zachorowała na
nowotwór i jej
syn koniecznie
chce się z nią
spotkać. Czy
uda się
uratować Bułę?
Czy autorka
wyzdrowieje? I
czy miłość
Delilach i
Oliviera
przetrwa? Na te
pytania udzieli
Wam
odpowiedzi
lektura. Bardzo
mnie ona
wzruszyła i
zmieniła mój tok
myślenia.
Przekonajcie się
sami, jak to się
skończy.
Wiktoria Janiel

Ostatnio przeczytałam książkę pod tytułem „Po
drugiej stronie kartki”. Jest to druga część lektury
„Z innej bajki”.

„Po drugiej stronie kartki”

Janusz w sieci

Pizza na Dzień Chłopaka w 6b

Agnieszka Przyszlak

JZ
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Przy wejściu
powitały nas
najważniejsze
puchary i logo
naszego klubu.
Zrobiliśmy kilka
zdjęć i podeszła
do nas pani,
która miała
oprowadzać nas
po całym
stadionie.
Pierwszym
miejscem była
siłownia, gdzie
mogliśmy zrobić
przysiad i
stanąć na jednej
nodze. Ale to nie
było zwykłe
ćwiczenie,
ponieważ było
robione na
specjalnej
maszynie, która
się trzęsła i
trzeba mieć
dużą
równowagę, by
się nie
przewrócić.
Następnym
miejscem była
murawa. To było
najlepsze. Pani
pozwoliła nam
przebiec po
szerokości, a
trzy pierwsze

osoby później
miały być
nagrodzone.
Kolejną atrakcją
była sala, w
której
znajdowała się
wielka wanna z
bąbelkami i
miejsce
lecznicze -
kiedy któryś z
zawodników ma
kontuzję, to
siedzi lub stoi w
lodzie. Później
pani
zaprowadziła
nas w miejsce,
gdzie siedzi
policja, ochrona i
jest cały
monitoring. Były
tam wielkie
telewizory i
komputery.
Widzieliśmy też
miejsca Vip.
Były miękkie i
dużo razy
wygodniejsze
niż te zwykłe.
Zobaczyliśmy
też miejsca dla
osób
niepełnosprawnych.
Na koniec pani
zaprowadziła
nas na

salę
konferencyjną,
gdzie odbywają
się wszystkie
narady. Był tam
wielki stół, przy
którym siedziały
trzy pierwsze
osoby, które
przebiegły
murawę – mieli
rolę trenera,
jednego z
piłkarzy i
rzecznika
prasowego. Na
siedzeniach
siedzieli
reporterzy z
różnych gazet i
zadawali im
wiele pytań.
Najlepsze jest
to, że po
spotkaniu
dostaliśmy
darmowe bilety
na następny
mecz Zagłębia.
Moim zdaniem
nasz wypad był
bardzo udany.

Milena
Kaczmarek 

Z okazji Dnia Chłopaka klasa 5B posła na stadion Zagłębia Lubin. Poszliśmy na przystanek w połowie
drugiej godziny lekcyjnej i nie mogliśmy się spóźnić, ponieważ jechaliśmy tam autobusem miejskim.

Sportowy Dzień Chłopaka

W kuluarach stadionu
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Puchary Zagłębia Lubin

Justyna Olejnik

Patryk Rejda
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