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Czasem słyszymy brzydkie słowa, czyli przekleństwa.

Co jest z nami?!

W gronie
znajomych nie
mamy wstydu
przeklinać. Lecz
czy warto to robić?
Na pewno
większość z nas
wie, że to nie jest
odpowiednie
zachowanie, więc
stara się to ukryć.
Inna grupa osób
myśli, że to jest
normalne i nie
chce się
zmieniać.  Na

początku podam
kilka porad jak
zamienić brzydkie
słowa na inne - 
łagodniejsze. Na
przykład
pokazywanie
środkowego palca.
Można pokazać
inny palec, na
przykład
serdeczny. Ty tak
naprawdę w duszy
pokazujesz złość,
a na zewnątrz
nikogo nie urazisz.

Inny przykład to
wypowiedzenie
dobrze nam
znanych
niecenzuralnych
słów. Wymawiaj
tylko początki tych
słów lub ich
końcówki.
Przekształć
niektóre litery.
Przykłady : kurka,
kurcze, spielaj -
niektóre słowa nie
muszą mieć
normalnego

znaczenia :-), a
jeżeli czujesz
konieczność
przeklinać to
zapamiętaj, że to
nie jest fajne!
Dlaczego nie
mówimy brzydkich
słów przy babci,
dziadku czy
mamie, tylko przy
kolegach i
koleżankach,
chcesz im coś
udowodnić?
Chcesz pokazać,

że to umiesz? Nie
wszystko co
nowe, jest dobre.
Jeżeli nie klniesz,
to gratulacje dla
Ciebie! Jeżeli
nadal to robisz, to
zastosuj się do
moich rad.
Gwarantuję, że
pomogą!

Emilia Łagun

W tym
numerze:

Komplementy vs.
Hejty (str. 2.)

Poleniuchujmy!
(str. 2.)

Czy bycie
skromnym
przeszkadza w
nawiązywaniu
kontaktów? (str.
3.)

Czy łatwiej dostać
szóstkę? (str. 4.)

Ups! Brzydkie słowo! Emilia Łagun
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Warto pracować, czy lepiej leniuchować?

Lenistwo czy praca?

Wiele osób ma
problem z
wybraniem
dobrej ścieżki.
Jedni wybierają
drogę
pracowitości i
starań, a drudzy
lenistwa i
opieszałości.
Każda podjęta
decyzja ma
swoje plusy i
minusy. Jeśli
jesteśmy
pracowici,
najczęściej

odnosimy
sukcesy, lecz
mamy mało
czasu na: życie
towarzyskie,
zabawę i
przyjemności.
Kiedy
pozwolimy sobie
na lenistwo,
czujemy się
fantastycznie,
do momentu
gdy
zorientujemy
się, że jutro

mamy
sprawdzian z
matematyki. Ja
na co dzień
jestem osobą
ambitną, a
czasem nawet
za bardzo. Na
szczęście
niekiedy
pozwalam sobie
na chwilę
lenistwa, co
sprawia mi dużą
przyjemność.

Julia Banasiak

Powiedzenie to
można tak
rozumieć:
dobrze jest coś
powiedzieć, lecz
czasem lepiej
jest nic nie
mówić. Mamy
na myśli to, że
np. gdy
rozmawiamy z
koleżanką/kolegą,
warto jest
powiedzieć
jej/jemu
komplement, ale
czasami lepiej
zachować inne
uwagi dla siebie.
Dlaczego warto
jest powiedzieć
komplement?
Jest tak,
ponieważ
osoba, z którą
rozmawiamy,

może mieć o
nas jeszcze
lepsze zdanie
oraz wtedy
nawiążemy z
nią jeszcze
lepszy kontakt,
np. przez
opowiadanie
śmiesznych
dowcipów lub
opowiedzenia
historii ze
swojego życia.
Dzięki temu ta
osoba zacznie
nam bardziej
ufać oraz
myśleć o nas
pozytywniej.
Inne, negatywne
uwagi warto
zachować dla
siebie, ponieważ
gdy powiemy
coś do osoby,

z którą
rozmawiamy
np.: „Nie za
ładnie dzisiaj
wyglądasz”, to
osoba ta może
być
zawstydzona
bądź smutna,
może być
zaskoczona
naszym słowem
oraz zmienić
swoją opinię o
nas i nie chcieć
się z nami
przyjaźnić.

Paula Pyda i
Julia Konieczna

Kto nie lubi leniuchować?

„Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” to znane
powiedzenie.

Uwaga a komplement

Skutek negatywnej uwagi :(

Efekt komplementu :)

Julia Banasiak

Alicja Fijołek

Ania Pelak



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 67 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Jak zacząć rozmowę z nową osobą?

Nasza wizytówka

Czy ta cecha
powinna być
pożądana wśród
ludzi? Postaram
się
odpowiedzieć na
to pytanie.
Artykuł ten
będzie
standardowym
liczeniem wad i
zalet, ale mam
nadzieję, że
będzie ciekawie.
Więc nie
przedłużając,
zaczynajmy!

ZALETY:
- Będąc

skromnym nie
ma się raczej
problemów z
tym, by mieć
dobrą opinię
wśród ludzi.

- Mając tę cechę
możemy łatwo
znaleźć
przyjaciół.

WADY:
-Jedną z wad
jest brak
mówienia o
swoich
osiągnięciach
będąc o to
proszonym,

zazwyczaj
człowiek wtedy
próbuje
odbiegać od
tematu
błahostkami, na
przykład
pytaniem, czy
podoba się
drugiej osobie
dzisiejsza
pogoda.

- U osoby
skromnej mogą
występować
problemy z
prowadzeniem
dialogu.
Łukasz Zabłotny

Kiedy do naszej
klasy
przychodzi
nowa osoba i
chcemy zacząć
rozmowę,
czujemy się
trochę
niezręcznie.
Zazwyczaj
nasze pierwsze
słowa decydują
o nowej relacji.
Nie zawsze
nasze
zachowanie jest
takie, jak
chcemy. Wtedy
pierwsze

wrażenie nie
musi być dobre.
Czasami
oceniamy po
wyglądzie, a
czasem po
charakterze.
Gdy chcemy,
żeby ta osoba
nas polubiła,
musimy zmienić
ton głosu na
miły i użyć słów
takich jak:
1.Cześć, hej,
siema(jeśli
lubisz tak
mówić),elo
2.Jak masz na
imię?

3.Ile masz lat?
4.Powiedz coś o
sobie.

Pamiętajcie o
tych zwrotach  i
używajcie ich.
Reszta już
zależy od nas.

Julia Kipiel,
Kamil Szylko

Skromność to cecha charakteru, która jest znana
praktycznie każdemu człowiekowi.

Skromność – czy to zaleta?

Samotne jak kwiatek w doniczce

Poznajmy się!

AS

JZ
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Dokładniej
skoncentrujemy
się na nowym
zapisie, jakim
jest ułatwienie
poprawy ocen i
mniej
skomplikowane
zdobycie
stopnia
celującego.
Jak wygląda to
na papierze, a
jak w
rzeczywistości?
Największą
zaletą tej
nowości jest
oczywiście
fakt, że
znacznie
łatwiej można
zdobyć tak
uwielbianą
przez uczniów
"szóstkę".
Obecna skala
procentowa
określa, że aby
zdobyć
upragnioną
ocenę, należy
napisać
kartkówkę
bądź
sprawdzian na
przynajmniej
96%. W tym
momencie

warto też
wspomnieć o
obniżonej skali
dla stopnia
bardzo
dobrego,
bowiem teraz
wymaga się
85%, wobec
wcześniejszego
90%.
Bardzo
dobrym
rozwiązaniem
jest także
możliwość
poprawy oceny
nieodpowiadającej
nam na lepszą
(mam tu na
myśli nie tylko
"1" i "2", ale też
wyższe). W
ten sposób,
będąc bardzo
zdeterminowanym,
mamy szansę
poprawić
nawet piątki na
szóstkę,
jednak to
oczywiście jest
dość
nierozsądne i
niewarte trudu.
To może być
też okazja na
szybszą
poprawę przed

końcem
trymestru;
wcześniej
trzeba było
pisać
kartkówkę od
nowa, z
kolejnych
zagadnień, a
obecnie jest
możliwość
"podciągnięcia"
stopnia
końcowego.
Niestety, nic
nie jest idealne.
Główną wadą
nowego
systemu jest
skutek, jaki
został
osiągnięty -
uczniowie
często
poprawiają
swoje prace
bez skutku, lub
z niewielką
zmianą, która
nie wpływa na
ocenę na
koniec. Przez
to marnują
swój czas, ale
także
nauczycieli,
którzy muszą
przygotować
nowy test,

a potem
sprawdzać.
Szczególnie
irytujące musi
być
sprawdzanie
popraw z
przykładowej
czwórki z
plusem na
piątkę albo coś
w tym stylu.
Nowy system
nie wymaga od
uczniów
dodatkowej
wiedzy, co
było wcześniej
potrzebne do
zdobycia
oceny
celującej.
Obligatoryjny
jest jedynie
bezbłędnie
napisany
sprawdzian,
który nie
wykracza poza
materiał
zawarty w
podręczniku.
To daje
uczniowi
poczucie pracy
schematycznej,
bo brak
dodatkowego
zaangażowania

skutkuje
stagnacją,
gdyż tematy z
książki są
uczniom znane
z
wcześniejszych
lekcji.
Wprawdzie
można cieszyć
się łatwo
zdobytą oceną,
ale brak
wysiłku nie
będzie
pozytywnie
wpływał na
naszą
przyszłość.
Mogę jedynie
doradzić, aby
nadal czytać
dodatkowe
źródła
powiązane z
materiałem
lekcyjnym; to
zadziała tylko
na naszą
korzyść.
Podsumowując,
uproszczony
system
oceniania jest
praktycznym
ułatwieniem,
jednak tylko do
pewnego
momentu.

Aby rozsądnie
wykorzystać
ułatwienia,
trzeba
zachować
zdrowy
rozsądek - i to
chyba w tym
wszystkim
najważniejsze.
Jednocześnie
życzę Wam
samych
szóstek, ale
tylko tych
zdobytych
najbardziej
sprawiedliwie!

Miłosz
Kaczmarek

W obecnym roku szkolnym wprowadzono bardzo dużo zmian: nowy dziennik internetowy, bardziej
rozbudowany jadłospis, a także jeszcze bardziej intuicyjny system oceniania, który będzie dzisiejszym
tematem.

Szóstka łatwiejsza do trafienia 
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