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                PRYMUS

       WYDANIE       
    SPECJALNE

                 SZKOLNE 

  LOVE STORY

Int.

 Nie od dziś
wiadomo, że
pierwsze
zauroczenia
zdarzają się już w
przedszkolu, a więc
bardzo wcześnie. I
co się okazuje, na
ogół nie mamy
wpływu

na zakochanie.
Czym jest fenomen
zauroczenia?
 Nasi reporterzy nie
boją się
podejmować
trudnych tematów i
postarają się
wyjaśnić, czym jest
osławione

zakochanie, od
czego zależy... 
Zapraszamy do
poznania
wybranych historii
miłosnych rodem z
naszej szkoły!   

 Specjalne brawa
należą się
bohaterom
opowieści
wywiadów
przedstawionych w
niniejszym wydaniu
specjalnym. 
 Naszym
reporterom udało
się namówić kilkoro
bohaterów, aby
opowiedzieli

o okolicznościach
swojego
zakochania. 
 Poznajcie historie
Bogny, Antoniny,
Dawida i Wiktorii.
Takich historii jest
wiele, ale mało kto
ma odwagę
opowiadać o swoim
zakochaniu.

Int.
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                       Czym jest miłość?
   Miłość to dla niektórych ludzi inspiracja w dziełach sztuki i ważny
aspekt w psychologii. Dla innych jednak jest to silne uczucie
wiążące dwie osoby. Czasami jest to szczęście, a czasami ból. Nie
da się pielęgnować miłości nieświadomie. Wymaga to wkładu z obu
stron. No bo przecież jakby to wyglądało? Jakby jedna połówka
dbała, troszczyła się i angażowała, a druga po prostu miała
wszystko w nosie.

Czy swoją prawdziwą miłość można poznać przez internet?
Niektórzy uważają, że to niemożliwe inni, że sami się o tym przekonali. Ja natomiast sądzę, że różnie w życiu
bywa. Znam pewne osoby, które poznały się właśnie w internecie i przez równe osiem i pół miesiąca są razem w
szczęśliwym związku.

                                 

                             Historia Viktorii i Jakuba
Chciałabym dziś poznać was z historią Viktorii i Kuby. Ich znajomość zaczęła się całkiem niewinnie. Otóż Kuba
wysłał Victorii zaproszenie, które ona niepewnie przyjęła. Zaczęli ze sobą pisać, ufać sobie, opowiadać o swoich
problemach aż w końcu po kilku miesiącach zostali przyjaciółmi. Jako ci przyjaciele chętnie wychodzili ze sobą
na dwór, ale żadna ze stron nie chciała przyznać się co czuje do tej drugiej. Jednak po kolejnych kilku
miesiącach Kuba zdecydował się zrobić ten pierwszy krok. Kiedy nadszedł czas ich kolejnego spotkania umówili
się na boisku. Nie chcieli być jak inni i chodzić na spotkania do kina czy restauracji. Viktoria przyszła na
umówione spotkanie i to co tam zobaczyła zaparło jej dech w piersiach. Kuba siedział na kocu rozłożonym na
trawie i trzymał w rękach piękną, czerwoną różę. Podszedł do Viktorii i złapał ją za rękę. Popatrzył jej głęboko w
oczy i szczerze wyznał jej co czuje. Bał się jej reakcji, ale kiedy usłyszał, że ona odwzajemnia jego uczucia
serce zabiło mu sto razy szybciej. Tak oto w tamte pamiętne wakacje moja przyjaciółka zaczęła swój związek z
Kubą i do tej pory są ze sobą bardzo szczęśliwi i spędzają ze sobą bardzo dużo wolnego czasu.

Tekst przygotowała korespondentka gazety-Aleksandra Szymura x kl. 7b(Victoria- przyjaciółka Oli, z którą
chodzi do
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   HISTORIA DAWIDA

  FATALNE WYZNANIE

Z WYZNAWANIEM MIŁOŚCI NIE MA CO SIĘ ŚPIESZYĆ.
TO TYLKO EMOCJE. LEPIEJ DBAĆ O PRZYJAŹŃ!

POŚPIECH ZŁY DORADCA

"W trzeciej
klasie ona
chętnie wracała
za mną ze
szkoły, a w
czwartej po
fatalnym
wyznaniu

miłości już nie
chciała". - w
smutnym tonie
Dawid
kontynuuje
swoją opowieść.
"Zraziła się".

  
PRZYJAŹŃ
OKAZAŁA SIĘ
CENNIEJSZA.
WARTO NA
NIEJ SIĘ
SKUPIĆ I
DBAĆ O NIĄ.
DAWID SIĘ O
TYM
PRZEKONAŁ!

Dawid darzył
szczególną
sympatią
koleżankę z
klasy.
Niestety, nie
możemy
ujawnić jej
personaliów.

O.

Int.

"Od trzeciej klasy byłem
zakochany" - wyznaje Dawid Ś.
Koleżanka z klasy, którą się
zauroczył, na początku
odwzajemniała jego uczucie.
Można powiedzieć że "chodzili" ze
sobą. Często wracali razem ze
szkoły. Niestety, w wakacje
nastąpiła przerwa. Przestali się
widywać...

Po wakacjach,
już w czwartej
klasie pojawił się
problem.
Okazało się, że
w koleżance
zakochani są
tez dwaj inni
koledzy z klasy.
Sytuacja stała
się wręcz

dramatyczna i...
niełatwa.
Zwłaszcza dla
Dawida.
"Wyznałem jej
miłość przez
sms" - mówi
chłopak. I to był
błąd...  

To
przedwczesne
wyznanie
miłości, niestety,
popsuło ich
przyjaźń,
relację. ONA się
zdystansowała,

odsunęła. W
międzyczasie
okazało się, że
jeden z kolegów
wcześniej
kłamał, że się w
niej zakochał!
Dawid zaczął

podejrzewać, że
padł ofiara
intrygi, wręcz
spisku! Wiele
osób, niestety,
zazdrościło im
tak świetnej
relacji...  

 Niestety
dziewczynę
Dawida
przerosła
informacja o
zakochaniu się
w niej. Dawidowi
było bardzo
przykro i
żałował, że był
taki szczery.
Ona zaczęła
pisać do niego

sms-y, że ma
kogoś innego.
Było to bliski
kolega
Dawida... 
 Na szczęście
po jakimś
czasie zerwali
ze sobą. Ale
dzięki temu
chłopcy
odbudowali
swoją przyjaźń.

A.

Int.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Wydanie specjalne 05/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Prymus

 ZABAWNA HISTORIA Z
KONFLIKTEM W TLE

"K"    NOWY KOLEGA

Na zdjęciu obok
celowo
zostawiliśmy
miejsce z
prawej strony.
Tam powinna
być osoba,
która pełni
ważną rolę w tej
historii. 

Wspólnym
obiektem
zainteresowania
był kolega  z
klasy. Niestety,
nie chciał się
ujawnić.

O.

Int.

Wszystko
zaczęło się we
wrześniu. W
klasie piątej
pojawił się nowy
uczeń. Antosia:
"Jak go
zobaczyłam, to
chciałam, żeby
został moim
chłopakiem.
Jeździłam z nim
busem.
Przyjaźniliśmy
się. Pewnego
dnia powiedział,

że jest
zauroczony i
chce, żebym
była jego
dziewczyną".
Antosia jednak
zerwała z nim
po 4 dniach...
Zrozpaczony
kolega zaczął
podrywać
Bogną, być
może dlatego,
żeby wzbudzić
zazdrość.

 Jednak Bognie
to się nie
podobało. Na
stołówce
chłopak poprosił
inną koleżankę,
żeby spytała
Bognę, czy
chce z nim
chodzić. Bogna
miała pretensję,
że on wyręcza
się ludźmi i nie
umie powiedzieć
wprost. A on się
zwyczajnie

wstydził. Bogna
wahała się, ale
w końcu się
zgodziła. Z kolei
do Antosi
dotarło, że jest
zazdrosna i że
jej jednak zależy
na nim. Plan i
metody chłopca
jednak okazały
się skuteczne.
Cd. na
następnej
stronie.

 Miłość czy
przyjaźń? Co
wybrać?
Odwieczne
pytanie wielu...
 Ten dylemat
miały bohaterki
tej historii.
 Na szczęście
to już
przeszłość!
  

"Przyjaźń
kontra miłość?
Co zwycięży?"
Pytały siebie
dziewczyny.

A.

Int.
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    TRUDNE PRÓBY DLA  PRZYJAŹNI

SZCZEROŚĆ PODSTAWA
KAŻDEJ RELACJI...

          DŁUGA DROGA DO POJEDNANIA

 ZAZDROŚĆ O WIELU
TWARZACH

  

 Wzbudzenie
zazdrości -
czasem
jedyna
metoda,
żeby
wpłynąć na
Nią/Niego

Int.

Urażona Antonina zaczęła śledzić
Bognę i K. Nadszedł listopad.
Dziewczyna nie wiedząc, co zrobić,
żeby K. wrócił do niej, poprosiła
panią, aby przekonała go, że Antosi
na nim zależy. Wreszcie w
andrzejki (a spadł już śnieg), gdy
rzucali się śnieżkami - Antosia
znalazła pośredniczkę, Karolinę. Ta
zadzwoniła do NIEGO.     

Karolina przez
telefon
powiedziała
chłopakowi, że
Antosia tęskni
za nim.
Oczywiście w
tym czasie On i
Bogna byli
razem. W
andrzejki

wysłała do
NIEGO sms. 
ON odpisał i ju
zaskoczeniu
wszystkich...
zerwał z Bogną.
Ona sama była
totalnie
zaskoczona!  

Na pytanie
Bogny, dlaczego
ON z nią zrywa,
ON
odpowiedział, że
rzekomo ona go
wykorzystuje. W
rzeczywistości

to był JEGO
plan.. Bogna
wcześniej
przeczuwała, że
może rozstanie
może nastąpić,
bo wiedziała, ze
Antosia

chce być z nim i
nie ustąpi,
będzie o niego
"walczyć".

Tymczasem
Antosi żal było
Bogny, bo
przecież
wcześniej się
przyjaźniły.
Jednak zaczęła
ponownie

"chodzić" z Nim.
Niestety, w
relację między
nimi zaczęły
mieszać się
inne osoby z
klasy.

Int.

Ktoś z klasy
zaczął
wypisywać
teksty typu:
"Bogna jest
zazdrosna o
Niego". Jednak
Bogna
stwierdziła, że
jest zazdrosna,
ale o... Antosię,
bo była jej
przyjaciółką.

Pewnego dnia
pobrudziła
przypadkiem
biała bluzkę
Antosi. Ta
rozpłakała się,
wybiegła z
klasy. Plamy nie
dało się zmyć.
Zarzuciła
Bognie, że ona
to celowo
zrobiła. cd

Int.

Int.
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ON stał
pomiędzy
dziewczynami.
To był trudny
czas dla ich
przyjaźni. Ale
prawdziwa
przyjaźń
przetrwa
wszystko...Przyjaźń jest

zbyt bezcenna.
Przekonały się
o tym nie tylko
Antosia i Bogna.
Przyjaźń to
podstawa, żeby
być
szczęśliwym

Zakochanie
może
przeminąć,
przyjaźń ma
trwalsze
podstawy.

Int.

Int.

Cała klasa była świadkiem kłótni i rozżalenia
Antosi i Bogny. A one tak naprawdę miały żal,
że przestały się przyjaźnić przez chłopaka!

 Czy dla
chwilowej
miłości i
zakochania
warto narażać
prawdziwą
przyjaźń? 
 Odpowiedzcie
sobie sami.

Antosia jeszcze
miesiąc chodziła
z K. ale potem
zerwała z nim.
Powodem była
oczywiście chęć
pojednania z
Bogną i
odnowienia ich
wspaniałej
przyjaźni.
Obydwie
dziewczyny
męczyła ta
relacja -
pomiędzy nimi,

z NIM, z klasą.
 W styczniu
okazało się, że
jeszcze inna
osoba interesuje
się NIM i
zabiega o to, by
skłócić Antosię i
K. Faktycznie,
zaczęli się
kłócić. Zerwali
ze sobą. On
szybko pogodził
się z tym.

Po zerwaniu
Antoniny z K.
przyjaźń z
Bogną została
odbudowana.
Wcześnie
przyjaźń była
narażona,
przeszła trudną i
długą próbę,
jednak
prawdziwą
przyjaźń nie da
się całkowicie
zniszczyć.
Dziewczyny

przyznają, że
kierowały się
emocjami. Było
burzliwie. Było
dużo emocji. I
trwało to dość
długo. Morał z
tej historii jest
taki: Prawdziwa
przyjaźń jest
silniejsza od
zwykłego
zauroczenia. 

   HAPPY END

 
BURZA EMOCJI

       

Int.

Int.
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