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Czy przez to warto
się przejmować i
denerwować? I
czy w dzisiejszych
czasach, w
których dąży się
do ideału, jest
jeszcze miejsce
na fiasko?
Prawda jest taka,
że człowiek nie
jest idealny.
Choćbyśmy starali
się perfekcyjnie
wykonać każde
zlecone zadanie i
tak w końcu
przyjdzie czas na
nawet
najdrobniejszą 
porażkę. To
zdarzenie jest
naturalne,

taki scenariusz
wręcz
zakodowany jest
w naszym mózgu.
Nie można więc
się dziwić, gdy
któregoś dnia
nasza praca nie
spodoba się
komuś, kto ją nam
powierzył. To
samo zresztą
dotyczy zadania,
które sami sobie
powierzyliśmy.
Dlatego nie warto
się aż tak
przejmować, kiedy
coś nie pójdzie po
naszej myśli.
Zastanówmy się
nad drugim
pytaniem.

W obecnych
czasach praca
często wiąże się z
czymś, co
wykonane
zostanie bez
szwanku, idealnie.
Chodzi o
usprawnienie
systemu i
narzucenie
szybszego tempa
pracy, dzięki
czemu ilość
wykonanych
zadań będzie
większa. Ludzie,
szczególnie
pracujący w
wielkich
korporacjach,
często kierują się
stwierdzeniem,

że "im więcej, tym
lepiej". To prawda,
bezbłędne (w tym
przypadku także
szybkie)
zrealizowanie
polecenia da nam
więcej spokoju i
nie będziemy
zatruwać się
negatywnymi
myślami nad
poprawą
problemu.
Dodatkowo
zadowolimy
zleceniodawcę.
Jednak w tym
miejscu kółko się
zamyka - człowiek
nie był, nie jest i
nigdy nie będzie
idealny. Nawet

jeśli zezłościmy
dowodzącego
naszym
niepowodzeniem,
możemy sami
siebie
wytłumaczyć.
Jeżeli błąd
popełnimy raz na
jakiś czas,
absolutnie nie
musimy brać
głęboko do siebie
zarzutów naszego
dowódcy.
Przemyślmy tylko
jego słowa i
postarajmy się
temu zaradzić. W
końcu miejsce na
porażkę nadal jest.

Miłosz Kaczmarek

Właściwie zawsze staramy się jak najlepiej wykonać powierzone nam zadanie. Niestety zdarza się, że
podczas pracy wkradnie nam się błąd. Bywa, że jest to tylko drobne potknięcie, ale może się również
okazać, że najmniejsza potyczka zaprowadzi nas na drogę do porażki. 

Czy porażka jest nadal dostępna? 

W tym
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Czy masz
ulubiony kubek?
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Nie lubimy
poniedziałków?
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basen… (str. 3.)
Instagram… (str.
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(I nie tylko…)
Czasem piątka, czasem trójka ;) JZ
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Magazyn Bravo niedawno przestał być drukowany.

Kilka słów o BRAVO

W takim razie
dlaczego piątek
jest według nas
najlepszy?
Może dlatego,
że ten dzień
tygodnia
rozpoczyna
długo
wyczekiwany
przez nas
weekend? Czy
to oznacza, że
poniedziałek ma
wady ?
Przekonajmy
się!
Poniedziałek to
początek

tygodnia.
Początek
tygodnia
oznacza 5 dni
udręki i nauki w
szkole. Za to
piątek jest
przeciwieństwem
tego, co
opisałyśmy
powyżej. Piątek
jest dla uczniów
dniem świętym,
ponieważ
rozpoczyna on
weekend.
Chociaż dni
wolne też mają
swoje wady.
Czasem

musimy
odrabiać
zadania
domowe lub
uczyć się do
sprawdzianów i
kartkówek.
Mimo tego
według nas
piątek jest
najlepszym
dniem w
tygodniu
szkolnym.

Amelia Ekiert i
Milena
Kaczmarek

Bravo to
magazyn pełen
naklejek, plotek i
wróżb/horoskopów.
W gazecie tej
zawsze było
coś o
gwiazdach
muzycznych i
aktorach.
Bardzo duża
część
młodzieży
kupowała
wydruki Bravo,
bo gazeta ta
była świetnym

sposobem na
nudę o każdej
porze roku.
Zawsze było
kilka
ciekawostek i
łamigłówek,
więc kilkunasto-
stronicowy
magazyn
sprawiał, że
każdy
nastolatek miał
chęć go
przeczytać.
Niestety, gazety
wyszły już

z mody i ten
magazyn z
newsami ze
świata gwiazd
odszedł do
lamusa. Moim
zdaniem Bravo
było świetne i
żałuję, że
zostało
wycofane.

Ania Pelak

Jednak na
pewno każdy
ma swój
ulubiony. W
jakieś wzory,
zwierzęta lub z
napisem. Z
takiego
pojemniczka
najlepiej nam się
pije. Każdy
napój smakuje z
niego

o wiele lepiej.
Czy warto mieć
ulubiony kubek?
Plusem jest to,
że zawsze
wiesz, z którego
pojemnika
chcesz się
napić. Do
minusów należy
to, iż po utracie
tego kubka, np.
gdy się nam

zbije, jest nam
bardzo przykro.
Moim zdaniem
warto mieć
ulubiony kubek,
lecz nie wolno
się do niego
zbyt
przywiązywać.

Alicja Starzec

Każdy w domu ma wiele kubków, szklanek i
filiżanek.

Ulubiony kubek

Kto z Was czytał Bravo?

Większość z nas uważa, że poniedziałek to
najgorszy dzień w tygodniu. 

Poniedziałek vs piątek

Dwie przeciwności...

Kubki i kubeczki :)

Internet

Julia Banasiak

JZ
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Trzeba zadać sobie bardzo ważne pytanie.

Czy warto być
dzieckiem?

Później z
powodu dużego
tłoku na basenie
nauczyciele
postanowili
dodać również
zajęcia z
crossfitu.
Niektórzy
uczniowie
narzekają na te
nowe siłowe
zajęcia,
ponieważ są
bardzo
wyczerpujące. 
Mimo to, że te
zajęcia są
bardzo
męczące, to
jednak są
ważne.
Zachęcają one
nas do ruchu i
prowadzenia
bardziej
aktywnego trybu
życia. Na
początku roku
została

wprowadzona
nowa zmiana.
Taka, że każdy
musi chodzić i
na basen, i na
tańce, i na
crossfit.
Niektórym
osobom
podpasował
nowy pomysł,
jednakże mi on
nie odpowiada,
ponieważ nie
chcę chodzić na
wszystkie z
tych zajęć.
Kolejny minus
jest taki, że
uczniowie nie
zawsze wiedzą
(szczególnie po
kilku dniach
przerwy w
szkole), w jakim
tygodniu mają
jakie zajęcia.
Lecz z drugiej
strony moja
koleżanka

w przeszłości
nie chodziła na
basen, a właśnie
dzięki tej
skomplikowanej
zmianie
przekonała się
do zajęć z
basenu, co na
pewno
pozytywnie
wpłynęło na jej
zdrowie. Więc
nie wiem, co
mam o tym
myśleć, zatem
na pytanie, czy
ta zmiana jest
dobra, każdy
musi
odpowiedzieć
sobie SAM.
Osobiście
wolałabym
wrócić do
starych zasad.

Emilia Łagun

W naszej szkole kiedyś było tak, że można było
sobie wybrać, czy co wtorek chodzi się na basen,
czy na tańce.

Sportowa zmiana 

Wielu uczniów
próbuje być jak
najdojrzalszymi i
chce ukrywać
lub tuszować
swoją
dziecinność.
Dzieci chcą być
jak najbardziej
dorosłe, choćby
po to, żeby nie
lekceważono
ich. Wśród
społeczeństwa
przyjęła się
zasada
mówiąca, że im
starszy jest
człowiek, tym
jest mądrzejszy
i inni obywatele
bardziej go
szanują. To nie

zawsze się
sprawdza!
Niektórzy
uczniowie
stosują zasadę
„Zakuć - Zdać -
Zapomnieć” i
gdy przychodzi
co do czego, np.
rodzice
przepytują, to
nic nie wiedzą.
Dlatego warto
uczyć się i
pozostać
dzieckiem, a z
odpowiednim
podejściem i
dziewięciolatek
będzie
traktowany z
powagą. A
nawet jeśli

nie, to zawsze
warto pozostać
dzieckiem -
powygłupiać się
na przerwie,
pobawić się z
kolegą lub
koleżanką albo
po prostu
pogadać i
pozostać sobą.
Bo w końcu to
przywilej być
dzieckiem! :)

Ania Pelak

Crossfit jest bardzo męczący!

Tańce są lepsze niż W-F?

Zalety bycia dzieckiem

Magda Pałasz

JZ

Kinga Stachowska
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Instagram - znana wszystkim platforma społecznościowa. Oto kilka słów o niej.

Zajrzyj na Insta

Instagram
powstał 6
października
2010 r. Jest to
platforma
społecznościowa,
stworzona
przez
Amerykanina
Kevina
Systroma i
Brazylijczyka
Mike Kriegera.
Służy ona do
dzielenia się
zdjęciami z
innymi, coś jak
FB. Jednakże
różni się trochę
od niego. Na
przykład:
1. Na IG są
znajomi,
jednakże z
opcji tej
korzysta
bardzo mało

osób. Częściej
określany jest
termin
"followersi" tzn.
obserwujący,
którzy po
zaobserwowaniu
kogoś widzą
jego wszystkie
posty. Coś jak
subskrypcja na
YT.
2. Wygląd.
Różni się
całkowicie.
3. Brak reakcji:
na FB od
jakiegoś roku
mamy coś
takiego jak
reakcje (haha,
wrrr, przykro
mi itd.). Zaś na
IG jest tylko
lubię to. Nic
specjalnego.

Pierwsze
zdjęcie na IG
zostało
wrzucone w
2010 i
przedstawia
psa Systroma.
Obecnie
ciężko jest je
znaleźć, gdyż
na profilu
Systroma o
nazwie kevin
znajduje się
obecnie jakieś
1,5 tys. zdjęć i
trzeba jeździć
palcem po
ekranie
przesuwając i
przesuwając...
Mike Krieger
(mikeyk) ma
ich jeszcze
więcej - prawie
2 tysiące!

Zastanawia
Was pewnie,
kto na IG ma
najwięcej
followów.
Najwięcej ma...
sam
Instagram! 230
milionów! To
ponad 6 razy
więcej niż
populacja
Polski, w której
dla porównania
mieszka 38
milionów osób.
Potem jest
Cristiano
Ronaldo (118
mln), Ariana
Grande (116
mln)…
Zaskakuje fakt,
że np.
Ronaldinho lub
Zlatan
Ibrahimović

wcale nie mają
dużo followów.
Zlatan ma 29
mln, a
Ronaldinho 28
mln. W Polsce
najpopularniejszym
kontem jest
_rl9 Roberta
Lewandowskiego
(11 mln).
Drugim
najpopularniejszym
kontem, które
ma ponad 10
mln mniej
obserwujących,
jest Suchar
Codzienny (1,2
mln).
Spośród
marek
najwięcej
obserwujących
ma Top Model
Polska (306
tys.). Inne

marki z dużą
popularnością
to LOCAL
HEROES (245
tys.)… potem
New Balance
(195 tys.) i
Yeah Bunny
(144 tys.).
Podsumowując:
Instagram to
platforma
godna
polecenia. Na
pewno może
stanowić
ciekawą
alternatywę dla
np. FB lub
Snapchata.

Ryszard Sieja
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