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W sumie można
powiedzieć, że
tak, ale nie
zawsze. Na całym
świecie
(oczywiście w
Polsce też) są
rodziny, które nie
są zamożne,
rodziny biedne,
bardzo biedne, a
nawet bezdomni.
W takich
przypadkach życie
jest pełne wielu
niedociągnięć. A z
drugiej strony
życie nastolatków
w rodzinach

bogatych (lub
bardzo bogatych)
również nie jest
łatwe. Niektórzy
śmieją się z takich
osób, na przykład,
że mają "złoty"
dom itp. Albo są to
przeszkody ze
strony rodziny, a
najczęściej ze
strony rodziców.
Rodzice dzieci z
zamożnych rodzin
często
przestrzegają
swoje pociechy
uwagami typu:
"Nie dotykaj ścian,

bo będą plamy!",
"Przestań stawiać
szklankę prosto na
stole, przecież
porobią się
wgniecenia!
Używaj
podkładki!".
Również w tzw.
normalnych
rodzinach (nie
biednych, ale też
nie bardzo
bogatych) życie
jest trochę
problematyczne.
Najczęściej
używane
sformułowania,

to między innymi:
''Załóż kapcie!",
"Co ty tak długo
robisz w tym
pokoju?", "Odejdź
wreszcie od
komputera!" albo
"Odrobiłaś/eś już
zadanie
domowe?".
Zaletami zaś są:
poczucie
bezpieczeństwa w
swoim domu, w
gronie rodzinnym,
to, że możemy
mieć telefon,
można mieć
własny pokój

i czasami się w
nim zamknąć
(tylko nie za
długo), możemy
chodzić do szkoły,
możemy
normalnie i w
spokoju zjeść
posiłek oraz
zawsze kiedy
chcemy, możemy
się przytulić do
rodziców. Według
mnie te zalety są
wystarczające do
pełni szczęścia.

Anna Spalińska

W tym artykule możecie znaleźć odpowiedź na pytanie: czy nasze życie, jako nastolatków jest
komfortowe?

Jak nam się żyje?

Wygodne życie na wygodnej kanapie :)
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Czasem
możemy kupić
cudownego
pupila, jednak po
paru latach (lub
szybciej) jego
strata bardzo
nami wstrząsa.
Ja sama
przeżyłam taką
sytuację. Kiedy
wracałam ze
szkoły, ujrzałam
na
skrzyżowaniu
czarno-białą,
nieruszającą się
plamę.
Podeszłam tam
i ujrzałam
mojego kota
Wampira
(pisałam już o
nim artykuł)
potrąconego
przez auto. Nie
wydawał
żadnych
odgłosów, na nic
nie reagował. Po
kilku godzinach
przeszytych
płaczem

zrozumiałam, że
nic nie da się
zrobić. Tak więc
strata
zwierzęcia to
ogromny ból.
Niektórzy po
śmierci
pierwszego
zwierzaka
kupują sobie
kolejnego, aby
nie być
samotnym. Ale i
tak żadne inne
zwierzątko nie
zastąpi nam
pierwszego. Do
tego wielu
naszych
przyjaciół (ludzi)
chce nam zrobić
na złość i śmieje
się, że czyjeś
zwierzę
odeszło. Takich
ludzi na świecie
jest wielu, ale
nigdy się nie
dowiedzą, ile
przeżyliśmy z
naszym
ulubieńcem.

Trudno nam
zapomnieć o
naszych
kochanych
pupilach. Potem
myślimy, ile
razem
przeżyliśmy,
wspominamy
nasze pierwsze
spotkanie,
ostatnie chwile. I
tak w kółko
myślimy raz o
tym, a raz o
tym. Nikt nie
polubi dnia
śmierci pupila,
ale zawsze
pamiętamy, że
mamy z nim
związane
wspomnienia.

Amelia Ekiert
Dla nas, czyli
uczniów,
ćwiczenia w
domu są
uciążliwe.
Niektórzy
spędzają nad
nimi więcej
czasu, a
niektórzy mniej.
My na przykład
mamy inne
plany na
spędzenie
popołudnia,
chcemy
zrelaksować się
itp. Czasami
mamy mniej
zadań lub
więcej.
Nauczyciele
czasami nawet

nie mają pojęcia,
ile zadają,
ponieważ my
nie mamy
zapisanego tego
na dzienniczku.
Chociaż to też
wina uczniów,
ponieważ nie
upomną się,
tylko czekają na
kolejne zadania
domowe.
Jednak
nauczyciele
chcą, żebyśmy
skończyli
zadanie lub
żebyśmy się
czegoś
nauczyli. Myślę,
że powinniśmy
odrabiać

zadania,
ponieważ ilość
złych ocen
wpływa źle na
naszą średnią
lub na kierunek,
na jaki chcemy
się wybrać.
Poza tym mało
będziemy
wiedzieć i gdy
przyjdzie
sprawdzian lub
kartkówka...

Julia Kipiel

Nauczyciele chociaż kilka razy w tygodniu zadają
nam prace domowe.

Czy zadania domowe 
są słuszne? 

Wampir z wampirem...

Od czego zacząć?

Zastanówmy się, czy warto zastąpić zwierzątko,
które odeszło, nowym pupilem.

Strata pupila 

AE

Kinga Stachowska
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Wiele osób ma niemały problem...

Fobie

Mnóstwo ludzi
ma problem, bo
boi się pewnych
rzeczy. Część
społeczeństwa
cierpi na
arachnofobię,
czyli paniczny
lęk przed
pająkami.
Przyczyny lęku
przed czymś
mogą być
różne:
straszenie przez
starsze
rodzeństwo,
Internet czy
chociażby plotki
w szkole. Jest
bardzo wiele
fobii, np.
gatofobia (strach
przed kotami),
hypnofobia
(strach przed
snem),
ichthiofobia (lęk
przed rybami)
albo anatidefobia

(paniczny lek
bycia
obserwowanym
przez kaczkę).
Wcześniej
wymienione
fobie mogą
wydawać się
śmieszne/dziwne,
ale mogą być
tak nasilone, że
osoby cierpiące
na te
przypadłości są
w stanie zostać
w jednym, ale
dobrze ukrytym
miejscu i nie
regenerować
swoich sił
próbując obronić
się przed
koszmarem.
Chyba każdy
zna grę
horrorową FNaF
4, właśnie tu jest
podobna
sytuacja. Gramy

tam dzieckiem,
które broni się
przed
strasznymi
koszmarami, a
z powodu braku
odpoczynku i
posiłków nasz
bohater na
końcu umiera.
Taka sama
sytuacja może
zdarzyć się w
prawdziwym
życiu i
naprawdę warto
radzić sobie z
różnymi
bojaźniami, aby
nie przerodziły
się w coś
gorszego.

Ania Pelak

Tylko nieliczni
uczniowie mogli
na niego
pojechać,
ponieważ
uczestników
typowali
nauczyciele
matematyki. Był
to wyjazd
integracyjno-
matematyczny.
Jakie tam były
atrakcje?
Pierwszego dnia
(w piątek o
17.00)
wyjechaliśmy
spod Kauflandu i
dotarliśmy o
godzinie 19.00.
Niedługo po
przyjeździe
zostaliśmy
przydzieleni do
grup. Na
przykład ja
zostałem
przydzielony do
grupy numer 1.
Na pierwszych
zajęciach

dostaliśmy
zestaw zadań
logicznych do
rozwiązania (na
przykład
„Piramidy”).
Potem była
kolacja i tak
zakończył się
ten dzień. Dnia
drugiego
wstaliśmy,
zjedliśmy
śniadanie i
mieliśmy próbę
napisania
konkursu
„Kangurek”. Po
tym mieliśmy
maraton
matematyczny,
czyli 6 testów o
różnych
godzinach. Po
maratonie
poszliśmy na
spacer i
widzieliśmy
piękny
zamarznięty
wodospad.

Po powrocie
mieliśmy obiad i
czas wolny.
Dopiero pod
wieczór
mieliśmy kolejne
zajęcie
polegające na
tworzeniu
origami i figur z
patyczków.
Potem zjedliśmy
pizzę i
poszliśmy spać.
Trzeciego dnia
po śniadaniu
mieliśmy czas
na spakowanie
się. Około 14.00
wyjechaliśmy, a
wróciliśmy o
16.00. To było
niezapomniane
przeżycie!

Mikołaj Szajna

Wspólne rozwiazywanie zadań

Po zadaniach chwila relaksu

2 marca 2018 jak co roku odbył się wyjazd
matematyczny do Przesieki.

Matematyczna wycieczka

KW

KW
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Jak wiemy, w szatniach na w-f stoi stary i od dawna nieużywany prysznic.

Niepotrzebne prysznice?   

Zapytacie się
pewnie: „Po co
on w ogóle
jest?!” Założenie
jest takie, że po
zajęciach
wychowania
fizycznego
mamy do niego
wejść i się
umyć. Jednak
nikt nie zwrócił
uwagi na to, że
przerwy trwają
10 minut i nikt w
tak krótkim
czasie nie
zdążyłby się
wymyć. A
jeszcze lepiej
jest, jak trafi
nam się w-f na
pierwszej lekcji!
Wtedy

mamy tylko 5
minut na
oczyszczenie
się. Dlatego nikt
nie używa
kabiny
prysznicowej.
Kolejny minus
jest taki, że
osoba
korzystająca z
prysznica
mogłaby czuć
się bardzo
niekomfortowo,
kiedy ktoś inny
też chce
skorzystać z
łazienki i
przechodzi obok
niej! Koszmar!
Gdyby prysznic
miał zostać i
ktoś miałby

z niego
korzystać, to
trzeba było
wprowadzić
kilka zmian. Po
pierwsze, trzeba
dodać więcej
kabin, tak aby
więcej osób
mogło się umyć.
Po drugie,
należy
wprowadzić
dłuższe
przerwy, aby
wszyscy mogli
zdążyć. Po
trzecie,
prysznice
powinny być
regularnie 

Kto chce wziąć prysznic?

czyszczone i
zadbane. Po
czwarte,
uczniowie
musieliby
pamiętać o
przynoszeniu ze
sobą klapek.
Klapki byłyby
dużym
obciążeniem i
nikomu raczej
nie chciałoby się
ich przynosić.
Moim zdaniem
należałoby więc
usunąć
prysznice,
ponieważ
przerwy w takim

razie powinny
trwać minimum
pół godziny lub
nawet więcej.
Pomyślcie sobie
jak późno
musielibyśmy
wracać do
domów, kiedy
każda przerwa
trwałaby prawie
tyle co lekcja.
Poza tym
nikomu by się
nie chciało
czyścić kabin
prysznicowych
po każdym
użyciu. Ale
skoro nie można

się myć po w-
fie, to jak
zapobiec
brzydkiemu
zapachowi? 
Najlepiej po
prostu użyć
dezodorantu lub
antyperspirantu
przed wysiłkiem
fizycznym i po
problemie! A
czy według Was
korzystanie z
pryszniców w
naszej szkole to
dobry pomysł?

Emilia Łagun
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Czy ktoś tu wszedł?

Emilia Łagun

Milena Kaczmarek
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