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Często wychodzimy gdzieś ze znajomymi albo zapraszamy ich do nas.

Czy rzeczywiście warto rozmawiać?

Czasami dużo
wtedy
rozmawiamy,
wymieniamy się
poglądami, ale
zazwyczaj jest
tak, że spędzamy
dużo czasu przy
komputerze czy
telefonie. Nie
rozmawiamy ze
sobą i milczymy
jak na mszy w
kościele. Nikt nie
ma odwagi
przerwać ciszy i
porozmawiać,
jesteśmy zbyt
wpatrzeni w
urządzenia. Ja
osobiście wolę
spędzać czas na

świeżym
powietrzu niż
siedzieć w domu,
ale bywa tak, że
odwiedzam moje
koleżanki, a one
na propozycję
wyjścia na dwór
od razu źle reagują
i stwierdzają, że
wolą pooglądać
film. Może to
dziwnie zabrzmi,
ale przez brak
rozmowy możemy
zacząć się
częściej kłócić.
Możemy o sobie
zapomnieć. Nawet
jeśli chodzimy ze
sobą do klasy, po
jakimś czasie nie
będzie

nam potrzebna
przyjaciółka, skoro
mamy telefon. Raz
kiedy byłam na
obozie, poznałam
naprawdę miłą
dziewczynkę,
pisałam z nią,
czasami nawet
rozmawiałyśmy
przez telefon.
Dzieliła nas tylko
niewielka
odległość. W
pewnym
momencie
przestałyśmy
pisać ze sobą na
jakiś czas, na
okres około dwóch
miesięcy. Było tak,
jak opisałam
wcześniej.

Zapomniałyśmy o
sobie. Jak
zaczęłyśmy pisać
z powrotem,
brakowało nam
wspólnych
tematów, a
codzienna
rozmowa
zaczynała i
kończyła się tak
samo. Ciągle się
kłóciłyśmy i nie
potrafiłyśmy dojść
do porozumienia.
Od ponad pięciu
miesięcy nie
kontaktujemy się.
Przed naszą
przerwą nawet
chciałyśmy się
spotkać, ale się
nie udało. Cieszę

się, że ją
poznałam, jednak
czasami mi jej
brakuje. To
wszystko zepsuło
naszą znajomość.
Naprawdę warto
być otwartym,
rozmawiać,
nawiązywać nowe
znajomości. To
jest o wiele lepsze
niż komórka!
Rozmowa to nie
tylko
wypowiadanie
słów. To dialog
prowadzący nas
przez życie.

Amelia Spieć

W tym
numerze:

Pech i kłamstwo –
nasi wrogowie.
(str. 2.)

Wiosna vs.
pesymizm (str. 3.)

Czy istnieje
przepis na
szczęście? (str. 4.)

Rozmowa łączy ludzi! JZ
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Już w tym tygodniu znowu musimy uważać!

Piątek trzynastego

Wielu z nas
wierzy w
przesądy, np.:
gdy przebiegnie
nam przez
drogę czarny
kot, przynosi to
pecha; kiedy
przejdziemy pod
drabiną – tak
samo; gdy
otworzymy
parasolkę w
pomieszczeniu
– grozi to
nieszczęściem;
no i oczywiście -
piątek
trzynastego.
Piątek
trzynastego to
pechowy dzień.
Jednak czy
każdy wierzy w
takie rzeczy? Z
ludźmi to bywa
różnie, niektórzy

boją się wyjść z
domu, bo myślą,
że nastąpi
trzęsienie ziemi
albo koniec
świata. Ten
dzień dosyć
rzadko
przypada.
Przecież nie
każdy piątek
jest 13. Na
świecie są
osoby, którym
naprawdę
zdarzyły się 
trudne
przypadki. Panią
Ann Hodges
spotkało
niezwykłe
zdarzenie. Cóż
to takiego? W
1954 roku w ten
pechowy dzień
została trafiona
przez meteoryt.

Roy Sullivan jest
nazywany
„Ludzkim
piorunochronem”,
ponieważ
wyładowania
elektryczne
trafiły go aż 7
razy w ciągu
całego życia.
Uwaga – wcale
nie w piątek
trzynastego! Nie
wiadomo, czy i
na kogo tym
razem natrafi zły
los. Dlatego
strzeżcie się
albo nie!

Amelia Ekiert i
Milena
Kaczmarek Wiele ludzi

twierdzi, że jeśli
nie patrzy się w
oczy osobie, z
którą się
rozmawia, to nie
mówi się
prawdy.
Niestety, często
tak nie jest,
ponieważ sama
z doświadczenia
wiem, że jeśli
rozmawia się z
kimś o trudnej
sprawie, nawet
nie kłamiąc nie
jest łatwo
patrzeć na
kolegę,
koleżankę, a
nawet na mamę
lub tatę.
Zazwyczaj
spogląda się na
punkt za tą

osobą. Ale jeśli
rozmawiamy z
kimś i nie mamy
pewności, czy
mówi prawdę,
co mamy
zrobić? Zwykle
trzeba po prostu
zaufać tej
osobie.
Czasami jednak
jest inne
wyjście, można
spytać się innej
osoby, która wie
coś na temat,
który nas
zastanawia.
Jeśli ktoś nas
okłamie jest
nam przykro.
Trudno jest
wybaczyć tej
osobie. Jednak
najciężej jest
jeszcze

raz zaufać
koleżance, która
tak nas zraniła.
Naszemu
przyjacielowi
(temu, który
sprawił nam
przykrość) też
nie jest lekko.
Zwykle
najtrudniej jest
przeprosić.
Moim zdaniem
nie warto jest
kłamać, ale jak
już to się
zdarzy, trzeba
przeprosić i
starać się
naprawić
sytuację.

Alicja Starzec

Gdy z kimś rozmawiamy, często nie wiemy, czy ta
osoba mówi prawdę.

Jak rozpoznać kłamstwo?

Ale pech! Nadepnęłam na rozbitą kostkę!

Pechowy kot ;)

JK

Pixabay
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Z dwóch stopni nagle upał!

Wiosna!!!

Czy pesymizm może być pozytywny?

Spójrzmy na pesymistów

Co roku
przychodzi do
nas wiosna,
przylatują ptaki,
kwitną kwiaty,
robi się ciepło,
jednak w 2018
po zimie od razu
przyszło do nas
lato.
A więc tak,
znaczna
większość z
nas narzekała
na zbyt niską
temperaturę,
nagle zrobiło

się ciepło ponad
nasze
oczekiwania.
Jeszcze na
początku marca
był nawet 1
stopień na
plusie. Ledwo
się marzec
skończył, a już
na dworze jest
na tyle ciepło, że
można chodzić
w koszulce na
krótki rękaw.
Wcześniej
narzekaliśmy,

że jest zimno, a
teraz nie podoba
się wszystkim,
iż jest tak ciepło.
Po tym
wszystkim
wnioskuję, że
najlepsza jest
umiarkowana
pogoda.

Alicja Fijołek

Oczywiście, jak
każdy portal, ma
swoje wady i
zalety. Jedną z
jego zalet jest to,
że jest pomocą
dla ludzi
korzystających
z komputera,
którzy nie mają
pomysłu na
zastąpienie
często
powtarzającego

się w tekście
słowa.
Korzystają z
niego również
uczniowie w
naszej szkole.
Często
użytkowników
tego słownika
internetowego
dziwi i śmieszy
to, że
wyszukiwarka
proponuje

dziwne,
nieużywane w
dzisiejszych
czasach słowa.
Zanim
skorzystamy z
podanej
propozycji, to
zastanówmy
się, czy druga
osoba zrozumie
nasz przekaz.
Monika Żołud

Synonimy.pl to strona internetowa, w której
możemy wyszukać wyrazy bliskoznaczne do wielu
słów.

Synonimy.pl - czy warto?

Pesymizm
kojarzy nam się
ze złymi
emocjami,
najczęściej
smutkiem,
nieszczęśliwą
miną i niechęcią
do wszystkiego.
Jednak
zachowanie to
może być
pozytywne. Tak,
istnieje coś
takiego, jak miły
i pozytywnie
odbierany
pesymizm. Zły
humor nie jest
taki zły.
Pesymizm
pomaga
wyładować

niepotrzebną
energię, aby
znów być
radosnym.
Pozytywnym
pesymistą jest
mój kolega z
klasy. Choć nie
jest przykładem
najradośniejszego
dziecka na
świecie i często
widzi świat w
złych barwach,
wszyscy go
lubią! :) Kiedy ja
się zdenerwuję,
to na krótką
chwilę staję się
zgorzkniała, a
jak złość mija,
znów jestem
optymistką.

Na smutki i
pesymistyczne
samopoczucie
zawsze działa
ulubiona
muzyka. Trzeba
pamiętać, że
każdy
melancholik jest
choć trochę
optymistą.
Natomiast
każdy optymista
jest trochę
ponurakiem.

Anna Pelak

Nie takich synonimów szukamy...

Wiosenne przebiśniegi

MŻ

KK
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A teraz nasuwa
się pytanie:
"Czy istnieje
przepis na
szczęście?".
Oto oczekiwana
przez
większość osób
odpowiedź: "Na
pewno istnieje
coś, co można
nazwać
przepisem na
szczęście,
jednak to nie do
końca to, co
wiele osób ma
na myśli".
Szczęście nie
może mieć
jakiejś ustalonej
instrukcji dla
wszystkich istot,
które mogą
miewać to
uczucie. Każdy
odczuwa
szczęście na
swój sposób, bo
każdy z nas jest
inny i cieszą nas
zupełnie różne
rzeczy. Na
przykład jedni
są szczęśliwi,
gdy dostaną
najlepszy,
najnowocześniejszy
telefon, a inni,

gdy dostaną po
prostu dobrą
ocenę. Nie ma
więc instrukcji
dla wszystkich,
ponieważ
szczęście nie
jest zapisane
według jakiegoś
schematu.
Podam teraz
kilka
przykładów,
dzięki którym
(według mnie)
można być
szczęśliwym:

1. Wykorzystaj
czas w
sobotę/niedzielę
i zamiast
siedzieć
bezczynnie,
zrób coś, co cię
interesuje. Np.
wyjdź na dwór,
spotkaj się z
przyjaciółmi,
porysuj. Jest
wiele sposobów
na nienudzenie
się.

2. Nie stresuj
się. Pesymizm
źle wpływa na
hormon
szczęścia, czyli

na serotoninę,
która jest m.in.
w czekoladzie.

3. W
ostateczności
sprawdź, co
słychać w
mediach
społecznościowych.
Nie jest to
główny powód
do bycia
szczęśliwym,
ale niektórym
takie zajęcie
pomaga się
odprężyć.

4. Posłuchaj
muzyki lub jeżeli
grasz na jakimś
instrumencie, to
spróbuj
skomponować
ją sam.

To były moje
propozycje, ale
na pewno każdy
ma własny
"sposób na
szczęście":)
Przypominam:
wystarczy
szczypta
uśmiechu.

Anna Spalińska

Z codziennego życia wiemy na pewno, że istnieją przepisy kulinarne, prawne, drogowe itd.

Szczypta (u)śmiechu i... gotowe!
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Szczęście to praca w ogródku!

Szczęście to podziwianie przyrody!

AE

AF
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