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I tak będzie do
końca stycznia
(no, ewentualnie
do początku
lutego). Jak to
właściwie jest z
tymi
noworocznymi
postanowieniami?
Bardzo wielu ludzi
postanawia, że
zmienią coś w
swoim życiu.
Niestety, zapał po
pewnym czasie
znika, aż w końcu
cel zostanie
porzucony. Taka
sytuacja powtarza
się każdego roku.
Warto więc
zastanowić się, jak
dotrzymać słowa i
dotrwać do mety.

Najważniejsze jest
to, aby po prostu
wybrać takie
postanowienie,
które nie będzie
dla nas kulą u
nogi. Jeśli
ustalimy, że: "będę
biegać trzy razy w
tygodniu", a po
kilku minutach
biegu męczymy
się, to siłą rzeczy
po krótkim czasie
zrezygnujemy. W
końcu - po co
wyciskać siódme
poty i denerwować
się? Dlatego
musimy podjąć się
takiego wyzwania,
którego realizacja
będzie czystą

przyjemnością i
nas nie zniechęci.
To uzależnione
jest od
predyspozycji,
pasji czy naszego
zaangażowania. A
więc osoba, która
lubi grać w piłkę,
powinna
postanowić, że
jeszcze częściej
będzie trenowała i
uczyła się
kolejnych tricków.
Natomiast dla
młodego artysty
najlepszym
postanowieniem
będzie
poszerzanie
swoich
umiejętności

poprzez
malowanie
czegoś, czego
wcześniej się nie
próbowało.
A jeżeli ktoś nie
ma żadnych pasji,
co może zrobić?
Najlepiej jest nic
nie postanawiać.
Nie powinno się na
siłę szukać hobby
bądź kupować
karnety na
siłownię. Nikt nie
każe niczego
wymyślać.
Dlatego lepiej
zostawić
postanowienia
noworoczne w
spokoju, niż po
krótkim czasie

z nich rezygnować
przez brak
determinacji.
A czy Wy
ustaliliście swoje
postanowienia na
rok 2018? Uda
Wam się je
zrealizować do
końca kolejnego
grudnia? Jeśli nie -
dajcie sobie
spokój, lepiej
będziecie się bez
nich czuli.
Spontaniczne
obranie celu jest
często znacznie
lepsze!

Miłosz Kaczmarek

Niedługo po rozpoczęciu 2018, ze sklepowych półek zaczną znikać zdrowe produkty, a na siłowni nie uda
się wetknąć palca.

Postanowienia noworoczne - edycja 2018 

W tym
numerze:

Świąteczne
porady (str. 2.)

Kilka słów o tym,
co za rok (str. 3.)

Grecka uczta w
Społecznej (str. 3.)

Artystyczna
integracja (str. 4.)

Wejdźmy w Nowy Rok z humorem! JZ
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Co roku jest to samo. Świąteczne zamieszanie.

Świąteczny chaos

Przygotowania
zaczynają się
już kilka tygodni
przed
Gwiazdką.
Wszyscy
sprzątają, gotują
i co dzieciom
wydaje się
najważniejsze -
pakują i
przygotowują
prezenty.
Czasami w tym
całym
zamieszaniu
zapominamy, o
co w tym tak na
prawdę chodzi.
Przecież
podczas Świąt
nie jest
najważniejsze
to, czy mamy
najpiękniej
przystrojoną
choinkę

i najbardziej
oświetlony dom
w okolicy.
Przecież
najważniejsze
jest to, że
spotkamy się z
rodziną, że
razem z
młodszym
rodzeństwem
upieczemy
pierniczki, a
później zjemy je
ze smakiem,
pomimo, iż nie
będą idealne.
Podczas Świąt
najważniejsze
jest to, aby jak
najwięcej czasy
spędzić w
rodzinnym
gronie dzieląc
się opłatkiem w
Wigilię, a
podczas

adwentu wraz z
nimi
przygotować się
do tego czasu.
Przecież mama
nie musi sama
stać w kuchni, a
tato sam ubierać
choinki.
Owszem, trzeba
przygotować się
na Gwiazdkę,
ale nie
zapominajmy
przy tym, po co
ona tak na
prawdę jest.

Wiktoria Janiel

W Święta
powinno się
chociaż
spróbować
każdej z nich,
ponieważ taki
jest po prostu
zwyczaj. A jak
ktoś coś lubi, to
na 99% zje
większość tego
dania. Lecz
potem czujemy
się tak
nasyceni, że nie
zjemy nawet pół
pieroga lub
krokieta. Na
drugi dzień nie
możemy wstać,
a przecież
śniadanie
świąteczne

czeka, żebyśmy
je zjedli. W
innym kraju jest
taka tradycja,
że  ludzie się
objadają i potem
idą oglądać
telewizję, aż
zasną. Jednak
w tym roku będę
pamiętać, żeby
nie zjeść
wszystkich
pierogów z
talerza tylko
dlatego, że chcę
grosika na
szczęście. W
czasie Wigilii
najbardziej nie
lubię momentu,
kiedy ja już
zjem, a inni

biorą dokładki i
ciągle im mówię:
„Szybciej
jedzcie” albo
„Kiedy już
będziemy
wyciągali słomę
spod obrusu?”
W końcu 
wyciągamy i
prawie zawsze
ja losuję
najdłuższy kłos,
bo u nas robi się
to tak, że
mierzymy je
linijką. I tak
mijają nam
Święta.

Julia Konieczna

Dlaczego w Wigilię każdy musi spróbować 12
potraw, które są na stole?

Świąteczne przejedzenie

Telefon na Wigilii to też kontrowersyjny temat ;)

W czasie Świąt najlepiej pośpiewać kolędy

Śpiew łączy ludzi :)

JZ

AM

AM
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Przed świętami w naszej klasie odbyła się "Uczta
na Olimpie".

Uczta bogów

Dziś opowiem wam o moich przepuszczeniach,
obawach i życzeniach, więc nie przedłużając,
zaczynajmy.
Przepuszczenia:
- Dalej będą próby wynalezienia szczepionki na raka.
- Ataki terrorystyczne będą mniej popularne.
- Liczba ludzi bezrobotnych i bezdomnych spadnie.

Obawy:
- „Hejt” będzie bardziej popularny i bardziej dotkliwy.
- Nadal będą masowo produkowane gry prawie takie
same jak poprzednik.

Życzenia:
- Życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku i spełnienia
postanowień noworocznych oraz roku spędzonego z
rodziną!

Łukasz Zabłotny

                                                  Lubin, 1. 01.2018 r. 

          Drogi Nowy Roku!

          Co roku jest to samo! Zawsze postanawiam
sobie, że nie będę jadła słodyczy, albo że będę
wcześniej wstawała. Mimo wszystko jednak nigdy mi
nie wychodzi.
          Dlatego też w tym roku 2018 proszę Cię o
przysługę. Pomóż mi wytrwać w postanowieniach.
Wierzę, że w tym roku razem damy radę. Przecież
wystarczy mieć silną wolę i odrobinę chęci. A ja mam
bardzo dużo chęci! Co z tego, że jeszcze nigdy nie
udało mi się wygrać. W tym roku będzie inaczej. Może
po prostu powinnam zacząć od czegoś łatwiejszego?
           Mam nadzieję, że odczytasz ten list i zechcesz
mi pomóc.
                                                     Pozdrawiam,
                                                     Wiktoria Janiel

Każdy z nas
przebrał się za
jakiegoś boga
lub boginię, np.
Atenę, Hadesa
lub Artemidę, a
później
przygotował
wypowiedź o
danej postaci.
Wydaje się
proste, ale czy
na pewno tak
było? Kiedy ja
przygotowywałam
swój kostium,
nie było wcale
tak łatwo.
Najpierw trzeba
było znaleźć
materiał, np.
stare
prześcieradło.

Później trzeba
było uszyć z
niego długą
szatę, doszyć
różne ozdoby.
Później
musiałam
wymyślić
wypowiedź.
Gdy już
nadszedł dzień
spotkania,
wszyscy
przyszli do
szkoły w swoich
przebraniach.
Weszliśmy do
klasy, która była
pięknie
ozdobiona. Na
jej środku stał
stół, a na nim
wiele owoców

i napoi.
Wszyscy się
dobrze bawili, po
paru minutach
każdy
opowiedział o
postaci
mitologicznej,
którą był.
Moim zdaniem
była to świetna
zabawa. Było
wesoło i miło.
Mam nadzieję,
że inne klasy
też kiedyś będą
mogły tak miło
spędzić czas.

Ala Starzec

Rok 2018, cóż, każdy z nas ma jakieś
przepuszczenia co do tego roku.

Noworoczna wróżba

Brygada Zeusa

Mitologiczne kobiety

JZ

JZ
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W wydarzenie
zaangażowana
była klasa 7b.
Celem było
przeistoczenie
starych
materiałów i kija
w piękną,
ozdobną
choinkę. Z
internatu
przyszło
czterech
uczniów wraz
ze swoją
plastyczką.
Niektórzy byli
nieśmiali, inni
nie wiedzieli na
początku

co robić, ale
wiecie co? Po
kilkunastu
minutach w wir
kreatywności
wpadła cała
klasa, nawet
chłopcy. Do
dyspozycji
mieliśmy
wiadomo, naszą
wyobraźnię,
kleje, nici oraz
stare ubrania.
Towarzyszyła
nam radosna
atmosfera,
zdarzały się
zabawne

wpadki,
czasami
opuszki palców
były czerwone
od gorącego
kleju.
Gdzieniegdzie
na podłodze
leżały
zagubione
koraliki oraz
wstążki. Choinki
wyszły śliczne.
Wszystkie
prace zostały
przeznaczone
na świąteczny
kiermasz,
jednak klasie 7b
zostały miłe

wspomnienia i
myślę, że
goście również
świetnie się
bawili.
Dowodem na to
był prezent jaki
siódmoklasiści
dostali. Były nim
tekturowe sowy,
którym można
było wypychać
brzuszek. Dziś
stanowią one
dekorację sali nr
8. Możecie ich
poszukać, kiedy
macie
informatykę.
Aleksandra
Wiesiołek

W tym roku pani Magda Pałasz zaprosiła do naszej szkoły swoich byłych uczniów ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci.

Świąteczna integracja

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Wiktoria Janiel, Alicja Starzec, Julia Konieczna, Aleksandra Wiesiołek, Miłosz Kaczmarek,
Łukasz Zabłotny
Zdjęcia: Magda Pałasz, Aneta Mróz, Justyna Zaryczańska
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Gotowe choinki

Twórcza drużyna artystówPraca wre!

MP

MPMP
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