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Dzisiaj jednak
opowiem o paru
sposobach, które
mogą pomóc nam
się uspokoić,
kiedy naprawdę
jesteśmy wściekli i
chcemy, żeby to
minęło.

1. Gry. Gry?
Metoda ta jest
tylko dla tych,
którzy uwielbiają
spędzać czas
przy telefonie czy
innych tego typu
rzeczach. Jednak
istnieją osoby,

które mają złe
samopoczucie po
spędzeniu czasu
przed
komputerem.

2. Przyjaciel(e).
Każdy z nas ma
takich (jeżeli nie, to
przepraszam).
Lecz czy możemy
się zwrócić do
takiej osoby?
Jeżeli przyjmie
nasze rozżalenie
bez żartu, jest
lepiej. Z drugiej
strony, jak jednak
nas wyśmieje,

co zdarza się dość
często...

3. Psycholog.
Wbrew pozorom,
psycholog nie jest
od chorób
psychicznych.
Psycholog to
osoba, której
zawsze możemy
się wyżalić,
wyrzucić
wszystko z siebie,
osoba, której
możemy zaufać,
która stara się
nam pomóc. Sam
chodzę

do psychologa i
jest wszystko
dobrze. Jednak
taki człowiek musi
nam pasować.
Pasować do
drugiej osoby.

4. Rodzice. To
jest chyba coś,
czego nie muszę
mówić. A raczej
pisać. Ale moim
zadaniem jest
opowiedzieć o tej
metodzie. Rodzic
to najbliższa
osoba, której
możemy ZAWSZE

się wyżalić. No
chyba, że boimy
się jakichś kar.

5. Nasz zwierzak.
Jeżeli mamy
własnego
zwierzaka typu
pies czy kot, to
możemy do nich
popłakać czy coś
takiego. Szkoda,
że nie odpowie.
On nasze uczucia
zrozumie...  on
nasze uczucia
poczuje...

Szymon Tuchorski

Nie ma osoby, która się nie wściekła w życiu. Złość jest prawdopodobnie kluczową emocją u niektórych...
są osoby, które nie potrafią się NAPRAWDĘ wściekać.

Sposoby na złość 

W tym
numerze:

Zazdrość (str. 2.)

Czy śmieszą Cię
nieśmieszne
żarty? (str. 2.)

Czego się boimy?
(str. 3.)

Czy myślisz już o
wakacjach? (str.
4.)

„Zróbmy pokój!”
(str. 4.)

Co zrobić, gdy ogarnia nas wściekłość? MU
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Można
zazdrościć
pieniędzy,
samochodu lub
telefonu.
Większość osób
właśnie to
chciałaby mieć.
Ale czy można
zazdrościć...
przyjaciół?
Niewielu ludzi
zazdrości
komuś
koleżanki lub
kolegi. Jednak
są tacy ludzie,
którym brakuje
towarzystwa
bliskiej osoby w
jej wieku. Te
(zazwyczaj)
dzieci nie marzą
o bogactwie,

ale o
prawdziwym
przyjacielu,
który nigdy ich
nie zawiedzie i
pomoże w
potrzebie. Wiele
osób zazdrości
innym też
dobrych ocen.
Szóstek, piątek,
czasami nawet
czwórek. Jeśli
komuś się
czegoś
zazdrości, za
wszelką cenę
chce się to
zdobyć. Jeśli to
się nie udaje,
jesteśmy
jeszcze bardziej
zdenerwowani,
a zazdrość

jest jeszcze
większa. Wiele
osób nie radzi
sobie z
zazdrością,
więc dokucza
osobie, która
według niej ma
lepiej. Choć to
do niczego
dobrego nie
prowadzi, osoba
"atakująca"
czuje
satysfakcję.
Moim zdaniem
nie da się nigdy
nie być
zazdrosnym, ale
warto
ograniczać to
uczucie.

Alicja Starzec

Prawie każdy z
nas czasami
udaje, że się
śmieje,
ponieważ nie
chce sprawić
drugiej osobie
przykrości. Ja
sama też tak
czasami robię.
Nie każde
kawały są
śmieszne lub
sytuacja
opowiedziana
przez drugiego
człowieka jest
zabawna. Ale co
jest lepsze?

Śmiać się bez
powodu czy
sprawić komuś
smutek. Gdy
kończymy się
„śmiać” warto
powiedzieć jakiś
żartobliwy
żarcik np. „To
miało być
śmieszne, bo
zapomniałam
się zaśmiać"
albo „To było
suche jak stopy
Cejrowskiego".
Jest bardzo
dużo takich
śmiesznych

i krótkich
tekstów. Nigdy
w życiu nie
spotkałam się z
osobą, która
nigdy nie śmiała
się sztucznie.
Trudne jest
ukrywanie, że to
ciebie nie
śmieszy.
Dlatego
polecam
stosowanie tych
słów, które
podałam
wcześniej.

Milena
Kaczmarek 

Zazdrość to uczucie, które na pewno-chociaż raz
odczuwał każdy nas.

Zazdrościsz?

Śmiech - czy zawsze jest szczery?

Kiedy żart 
nie jest śmieszny…

Ten żart nie był śmieszny...

Czy można zazdrościć piórnika?

JZ

KK
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Dwie
najpopularniejsze
metody to
wygodna,
bezstresowa
pomoc biura
podróży i
samodzielny,
niezależny
wybór idealnego
urlopu. Jaką
więc decyzję
najlepiej podjąć?
Zacznijmy od
propozycji dla
początkujących
turystów, a
także dla
wielodzietnych
rodzin. Chodzi o
biuro podróży:
przychodzimy,
pytamy,
rozmawiamy.
Uśmiechnięta
pani pomaga
nam dobrać
miejsce tak, aby
wszystkim
uczestnikom
imprezy
pasowało. W
ofertach jest
wiele ciekawych
propozycji, a
każda z nich
umieszczona
jest w barwnym
katalogu, który
świetnie opisuje
każdy hotel. To
bez wątpienia
najłatwiejszy
sposób na
zorganizowanie
wypoczynku,
szczególnie

poza krajem.
Klienci nie
muszą
denerwować się
i przejmować;
wszystkie
istotne rzeczy
załatwia biuro
podróży. Nie
trzeba się więc
martwić o
zakwaterowanie,
ubezpieczenie,
dolot lub dojazd,
a nawet o
atrakcje już na
miejscu. Plusów
jest naprawdę
dużo, ale parę
minusów w tej
pomocy jest.
Mianowicie,
cena całej
wycieczki
rośnie. Oprócz
zapłaty za samą
imprezę, należy
też doliczyć
wszelkie koszty,
które pobierają
biura. Niekiedy
ceny mogą być
znacznie
wyższe niż w
momencie,
kiedy
zdecydowalibyśmy
się na własną
wycieczkę.
Poza tym
możemy
zapomnieć o
niezależności.
Wycieczki
(najczęściej
fakultatywne)
organizowane z
hotelu

niekoniecznie
mogą sprostać
naszym
oczekiwaniom,
bo często
interesują nas
inne atrakcje
turystyczne w
danym mieście.
Jeżeli jednak
cenimy sobie
spokój, wygodę i
pewność, biuro
podróży z
pewnością
zagwarantuje
nam wspaniały
urlop.
Portale
podróżnicze
pokazują, że
Polacy coraz
rzadziej
korzystają z
ofert agencji
turystycznych, a
coraz częściej
podróżują na
własną rękę. Co
w tym jest
lepszego?
Chociażby to,
że cały wyjazd
planujemy my
sami, od
początku do
końca.
Wszystko jest
spersonalizowane,
dostosowane do
własnych
potrzeb. Wybieramy
długość pobytu,
hotel, sposób
dotarcia na
miejsce,
zwiedzamy to, 

Coraz więcej Polaków decyduje się na rodzinny urlop gdzieś dalej niż nad pobliskim jeziorem. Mowa tu
oczywiście o wyjeździe zagranicznym. Na takie wakacje jest wiele różnych sposobów - nie mówię tu o
miejscach wypoczynku, a o tym, jak przebiegać będzie organizacja wycieczki.

Planujemy wakacje... 
co chcemy, albo
leżymy na plaży
i nie
przejmujemy się
przewodnikiem i
resztą
wycieczki.
Decydując się
na własną
podróż,
zmniejszamy
wszystkie
koszty.
Wynajmując
pokój lub
apartament
kierujemy się
ceną, a nie tym,
co wskazuje
nam miła pani z
biura podróży.
Transport jest
teraz tak tani,
jak nigdy.
Możemy
wybrać własny
samochód,
gdzie koszty
dzielimy przez
ilość

pasażerów, albo
samolot -
polując na
atrakcyjne
oferty, możemy
trafić na bardzo
tanie przeloty,
które mogą
kosztować
mniej niż
przejazd autem
(oszczędzamy
też czas).
Niestety, w
przypadku
drobnej pomyłki,
cała wycieczka
może legnąć w
gruzach, a
pieniądze
przepadną.
Właśnie drobna
nieuwaga oraz
myśl, że
wszystko
załatwiamy
samodzielnie,
odstrasza
niektórych
turystów.

Jednak strony
rezerwacyjne
stają się coraz
bardziej
intuicyjne, dzięki
czemu kolejni
ludzie decydują
się na własne
wycieczki.
Decyzję
podejmujemy na
podstawie tego,
co cenimy
najbardziej:
spokój i
pewność lub
indywidualność i
niezależność.
Sami wiemy, co
jest dla nas
najlepsze. Nie
pozostaje więc
nic innego, niż
zabrać się za
wstępne
planowanie
urlopu. Miłych
wakacji!
Miłosz
Kaczmarek

Zima - planujmy wakacje! JZ
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Kilka dni przed
tym dniem,
chętni
uczniowie
zaczęli robić
plakaty
informujące o
tym, że 8
marca to nie
tylko Dzień
Kobiet, ale też
Międzynarodowy
Dzień Pokoju
na Świecie.
Tak naprawdę
to plakaty były
też potrzebne

jako tło do
zrobienia
zdjęcia z
osobą, która
miała
plakietkę. Ta
plakietka miała
przypominać o
tym dniu. A co
to za plakietki?
Jakiś czas
przed tą akcją
szóstoklasiści
robili je na
lekcjach pani
Agnieszki
Przyszlak.

Każdy uczeń
miał zrobić
dwie przypinki
o pokoju i
jedną własną.
Na nich były
różne
narysowane
symbole
pokoju np.:
pacyfka, gałąź
oliwna, gołąbek
pokoju.
Inspiracją była
specjalna
lekcja o
pokoju,

w czasie której
uczniowie
poznali historie
osób, które
walczyły o
pokój na
świecie. 8
marca
szóstoklasiści
rozdawali
przypinki
uczniom i
pracownikom
naszej szkoły.
Wszystkim
bardzo się
podobały.

Niektórzy
noszą swoje
przypinki cały
czas!
Pomysłodawcą
tej akcji był
PAH. Jest to
polska
organizacja,
która powstała
26 grudnia
1992 roku. Na
początku
swojej
działalności
pomogła aż 44
krajom.

Obecnie
prowadzi stałe
misje na
wschodniej
Ukrainie, w
Iraku, Somalii
oraz w
Sudanie
Południowym. I
tak na koniec
chciałabym
napisać, że
pokój jest
wokół nas i to
jest ważne.

Julia  Kipiel

Niedawno mieliśmy  bardzo ważne święto – Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie. Dokładnie 8
marca (w Dzień Kobiet). 

"Zróbmy pokój"
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Dumny właściciel przypinki! Niech będzie pokój!JZ JZ
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