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Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 73 12/17

Pojawienie się w
szkole koszów na
papier, plastik i
szkło niewiele
zmieniło, ponieważ
nikt praktycznie z
nich nie korzysta.
Na przerwach
nadal są używane
pojemniki, do
których możemy
wyrzucić
wszystko.
Zakładam, że nikt
nie korzysta z
niebieskiego
kosza na szkło,
ponieważ nikt nie
nosi napojów

w szklanych
butelkach.
Częściej są
używane
pojemniki o
barwach żółtych i
niebieskich, bo
dużo osób nosi na
przykład wodę w
plastikowej butelce
czy kanapkę
owiniętą papierem
śniadaniowym.
Jednak taka
zmiana powinna
być dla
wszystkich
ważna, gdyż
wrzucając

do niebieskiego
kosza papier
przyczyniamy się
do tego, że
przykładowo
powstają nowe
kartki z recyklingu.
Jeśli jednak papier
trafiłby do
zwykłego
śmietnika, wtedy
odpad trafiłby na
wysypisko śmieci.
Takie składowiska
mogą też
powstawać na
wodach mórz i
oceanów. Ostatnio
przeczytałem

o wyspie złożonej
tylko z plastików.
„Wyspa” ta ma
około 50
kilometrów. Nadal
jednak nie
rozumiem, czemu
kolorowe
pojemniki są
nieużywane. Mam
podejrzenia, że
śmietniki zostają w
stanie spoczynku,
ponieważ
najwięcej  śmieci
można znaleźć w
koszach, które
stoją w salach.
Wynika z tego,

że są one
najbliższe i
najwygodniejsze
do wyrzucenia
śmieci. Moim
zdaniem śmietniki
o barwach
niebieskiej, żółtej i
zielonej powinny
się znaleźć w
klasach, ponieważ
zastąpiłyby stare,
czarne śmietniki i
szkoła stałaby się
bardziej
ekologicznym
miejscem.

Mikołaj Szajna 

Ostatnio w szkole pojawiły się śmietniki do segregacji odpadów, lecz niewiele osób z nich korzysta. Jakie
są tego powody?

Kolorowe pojemniki, czyli kto segreguje śmieci?

W tym
numerze:
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2.)

Być cierpliwym
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Szkolny makijaż
(str. 4.)

Coś o tolerancji
(str. 4.)Sztuka wyrzucania śmieci... JZ
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Cierpliwość to
cecha, której nie
posiada dużo
osób. Ludzie
często się
denerwują, gdy
np. spóźnia się
autobus lub gdy
nie mają już siły
czekać na jakąś
atrakcję albo
spotkanie.
Oczywiście
każdemu
zdarzyło się 
właśnie w tych
sytuacjach,
które
wymieniłam lub
w innych,
zdenerwować,
nawet gdy jest
się człowiekiem

bardzo
cierpliwym.
Każdy z nas jest
inny i nie musi
posiadać tej
cechy
(cierpliwości).
Warto być
cierpliwym,
ponieważ  wtedy
człowiek mniej
się denerwuje, a
gdy zbyt często
będziesz
zdenerwowany/a,
możesz dostać
różnych chorób,
takich jak np.
depresja. W
szkole
cierpliwość nie
jest zbyt
potrzebna, ale
trzeba

ją chociaż
trochę
zachować. Gdy
np. będziemy
pytać
nauczyciela lub
nauczycielkę o
to samo w kółko
i w kółko (np. co
będziemy dziś
robić?!) to pani
może się na nas
zdenerwować, a
nam zrobi się
przykro.

Paula Pyda 

Może być tak,
że jak nam się
urodzi brat lub
siostra, to po
pewnym czasie
możemy
stwierdzić, że
rodzice nas nie
kochają. Jednak
to nie jest
prawda, nowy
członek w
rodzinie
potrzebuje dużo
opieki,
pilnowania.
Rodzice powinni
też zadbać w
czasie takiego
okresu,
żebyśmy
spędzali z nimi
czas, o ile to
możliwe. Gdyż
rodzeństwo
podrośnie,

to jego mózg
zaczyna
szybciej
pracować. To
znaczy, że
maluchy
zaczynają
pojmować
więcej rzeczy,
np. to, że
powinno się
załatwiać nie w
pieluchę, tylko w
nocnik. Jednym
z najbardziej
znienawidzonych
zachowań jest
SKARŻENIE.
Naprawdę to
jest straszne,
np. brat lub
siostra
szturchnie
ciebie i nie
mówisz tego
rodzicom, ale

jeśli ty
szturchniesz ją
lub go, to wtedy
zaczyna się ryk
i marsz do
mamy lub do
taty. Jednak
zawsze musimy
pamiętać, że
nasze
rodzeństwo to
nasza rodzina i
musimy im
przebaczać
(niestety). Mimo
dalszych starań
i tak nie obędzie
się bez
dalszych kłótni,
ale warto
próbować.

Julia Kipiel 

Część osób twierdzi, że rodzeństwo to najlepsze,
co może nam się zdarzyć, a inni mówią, że to
najgorsza rzecz w życiu.

Mądre rodzeństwo?

Zrelaksuj się, to pomaga w byciu cierpliwym

Mądre dzieci

Czy warto być cierpliwym? Czy ta cecha potrzebna
jest w szkole? Tego dowiesz się w tym artykule!

Cierpliwość...

JZ

Julia Kipiel
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Tak, wolność
słowa ma
granice, a jakie,
to już
trudniejszy
temat. Tak więc
od początku -
jakie są
granice? Na
przykład:
słyszysz
wypowiedź
jakiejś osoby o
czymś, na
czym się nie
znasz, wtedy
najlepiej
siedzieć cicho,
wtedy warto
trzymać
przysłowiowy
„język za
zębami”. Nie
warto wtrącać

się w dyskusje z
osobami, które
rozmawiają na
obce ci tematy.
Warto pamiętać:
„Nie wypowiadaj
się,  jak nie
wiesz”. Jeśli
chcesz brać
udział w
dyskusji na jakiś
temat, najpierw
go poznaj,
potem dopiero
można
dyskutować.
Przemyśl,
zanim coś
powiesz, czy
druga osoba nie
poczuje się
urażona twoimi
słowami. Warto
też upewnić

się, czy druga
strona nie ma
racji. Jeśli jest w
błędzie, lepiej
podać
argument, który
to potwierdzi, niż
wyśmiać daną
osobę. A jeśli
racja jest po
drugiej stronie,
lepiej przyznać
danej osobie
rację i ustąpić
niż drążyć temat
i z czasem użyć
krzyku.

Łukasz Zabłotny

Czy wolność słowa ma granice? Czy do każdej
sytuacji warto dać swój komentarz? Czy czasami
lepiej „trzymać język za zębami”?

Wolność słowa

Urodził się w
Kairze 29 lipca
1990 roku, raper
ten ma miliony
fanów, jest on
bardzo znany w
naszej szkole
(nie bez
powodów) :) 27
czerwca 2015
roku wydał
album pt.
„Umowa o
dzieło”. Płyta
zadebiutowała
na 2. miejscu
polskiej listy
przebojów –
OLiS,
sprzedając się
w ilości ponad
15 tys.
egzemplarzy i
uzyskała status
złotej płyty. 2
listopada 2016
roku premierę
miał pierwszy
studyjny album

artysty pt.
„Marmur”. Płyta
zadebiutowała
na 3. miejscu
polskiej listy
przebojów –
OLiS,
sprzedając się
w ilości ponad
15 tys.
egzemplarzy  i
również
uzyskała status
złotej płyty. 30
lipca 2017 roku
ukazał się
album pt.
„Szprycer”,
debiutując na 1.
miejscu polskiej
listy przebojów –
OLiS. W 2016
roku Taco został
laureatem
Fryderyka w
kategorii Album
roku hip-hop (za
album „Umowa
o dzieło”).

W 2017 roku był
nominowany po
raz kolejny do
Fryderyka w
kategorii Album
roku hip-hop (za
album Marmur).
Taco
Hemingway -
geniusz
muzyczny,
prawie każdy go
zna. Polecam
posłuchać jego
utworów, są
świetne, działają
zarówno
motywująco jak i
na poprawę
humoru, czy na
ożywianie
jakiegoś
„szarego” dnia.

Ania Pelak

Taco

Rozmowa nie musi być kłótnią...

Taco Hemingway, a dokładniej Filip Szcześniak jest
bardzo popularnym polskim raperem.

Kim jest Taco Hemingway?

Jakub Kaczmarczyk/źródło: PAP

JZ
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Wielu ludzi miało
myśli
samobójcze 
właśnie przez brak
akceptacji.
Przestali się
czuć częścią
społeczeństwa,
czuli się
niepotrzebni w
tym czasie,
kiedy tego
naprawdę
potrzebowali...
Jest wiele
rodzajów
dyskryminacji,
jale chcę 
poruszyć te
najczęściej
spotykane.
Podziały na płeć
zaczynają się
już w
przedszkolu.
Pamiętacie,
kiedy

to dziewczynki
za nic w świecie
nie chciały
bawić się z
chłopcami?
Kiedy kłóciliście
się, kto jest
lepszy? To
nazywa się
seksizm, czyli
brak tolerancji
na płeć
przeciwną.
Kolejnym
popularnym
aspektem wśród
szkół
podstawowych
jest ageizm.
Polega na
odrzucaniu
osoby w innym
wieku niż nasz.
Dzieję się tak u
dzieci, ponieważ
różnica wiekowa
na etapie

szkolnym jest
najbardziej
widoczna.
Obecnie
poważnym
problemem staje
się
dyskryminacja
rasy, czyli
koloru skóry
oraz religijna.
Jak wiecie,
istnieją ataki
terrorystyczne.
Tylko dlaczego?
Właśnie dlatego,
że dana
populacja
dyskryminuje
inne religie niż
ta, którą
wyznaje.
Dlatego
tolerancja jest
tak istotna.
Aleksandra
Wiesiołek

W dzisiejszych czasach często spotykamy się z
brakiem tolerancji. Niektóre osoby zostają
odrzucane tylko z powodu unikatowych cech.

Tolerancja jest ważna?

„Syndrom
makijażu”
rozpoczyna się
najczęściej w 6
klasie lub w
gimnazjum.
Młode
makijażystki
upiększają się
wszelkimi
eyelinerami,
szminkami lub
korektorami, by
polepszyć swój
wizerunek i
lepiej wyglądać.
Część płci
brzydkiej
również
przechodzi
syndrom
makijażu.
Męscy
przedstawiciele
nakładają na
twarz
przeważnie
szminki, a coraz
częściej farbują
też włosy.

Malowanie się
pojawiło się w
polskich
szkołach ok. 20
lat temu, a
dzisiaj jest to
domena
niektórych
szkół. Obecnie
salony oferujące
klient(k)om tzw.
makijaż
permanentny,
najczęściej
wstrzykiwanie
botoksu do warg
czy malowanie
ich, rosną w
Polsce jak
grzyby po
deszczu. W
naszym mieście
również nie
brakuje tego
typu lokali.
Młodzi ludzie, w
tym ja, mają
problem z
trądzikiem.
Dzisiaj

w pierwszej
lepszej aptece
można kupić żel
przeciwko
trądzikowi.
Jednakże fanki i
fani makijażu nie
lubią tego typu
wyrobów.
Według nich nie
ma sensu
usuwać
trądziku, który i
tak wkrótce
powróci, więc
korzystają z
wyrobów
kosmetycznych
o magicznych
usuwających
właściwościach,
znanych lepiej
pod nazwą
„korektor”. Kto
wie, może za
jakiś czas i
pierwszoklasiści
zaczną się
malować…
Ryszard Sieja

Niektóre dziewczyny przychodzą do szkoły z
tapetą na twarzy, czyli ciężkim, przesadzonym
makijażem, głównie eyelinerami lub szminkami.

Makijaż do szkoły
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Świąteczna tolerancja

Zestaw pierwszej pomocy :)

JZ

JZ
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