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Pamiętacie mój temat "Czego nie lubimy słyszeć od rodziców"? Dzisiaj nowa odsłona, mianowicie
opowiem o tym, co LUBIMY słyszeć od rodziców.

Co LUBIMY słyszeć od rodziców? 

1. "Masz wolne."
- Znasz to
uczucie, gdy
słyszysz to od
rodzica? Ja takie
słowa właśnie
kocham. Cóż,
zdarza się to w
przypadku, kiedy
zdobędziemy
jakąś ocenę dobrą
czy coś w tym
stylu. Chyba, że
mamy zawsze 6/5
a nagle
dostaniemy 4... ale
4 to i tak dobra
ocena. Cóż,
przynajmniej nie
jest tak: Uczysz
się na 5, piszesz
na 4, sprawdzasz
na 3, liczysz na 2 i

dostajesz 1. Hehe
:)

2. "Synku
(Córko),
kupiłam(em) ci
coś!" - Takie coś
może zawodzić,
bo to mogą być
jakieś ubrania, ale
zdarza się i coś
smacznego/dobrego/
̶f̶a̶j̶n̶e̶g̶o̶ 
to znaczy coś
miłego. Każdy lubi
coś przekąsić...
chyba.

3. "Idziemy na
lody?" - Lody to
świetna rzecz! Kto
nie lubi lodów

(Mój kolega z
klasy)? Tak czy
siak, lody to jedna
z najczęstszych
przekąsek, które
wybierają dzieci i
młodzież. Taką
rzeczą możemy
sobie umilić dzień i
sądzę, że też
lubicie to słyszeć
od rodziców!

4. "Czas na
kieszonkowe." -
Jeżeli nie
dostajecie
kieszonkowego,
pewnie tego nie
słyszeliście u
siebie w domu.
Oczywiście,

możecie słyszeć
to w innej formie,
to jest tylko
przykład.

5. "<twoje imię>,
ktoś przyszedł do
Ciebie!" -
Najczęściej to jest
kolega. Chociaż
nigdy takiego
czegoś nie
słyszałem w
domu, to wiem, że
inni mogą to
słyszeć u siebie.
Tak czy siak,
niespodziewany
gość - w tym
przypadku, kolega
- może nam umilić
czas, no chyba,

że będzie wredny,
ale i tak miło jest,
jak przyjaciel ze
szkoły jest u nas
w domu.

Szymon Tuchorski

PS Przy pracy nad
tematem
wspomógł mnie
Mikołaj Szajna,
wymyślając jeden
z przykładów!
Zobaczcie jego
inne tematy, są
naprawdę
ciekawe,
czytałem!

W tym
numerze:

Słodkich snów!
(str. 2.)

Kilka słów o
patriotyzmie (str.
3.)

Jak jesteśmy
odbierani? (str. 4.)

I nie tylko!
To, co dzieci lubią słyszeć najbardziej :) Emilia Łagun
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Sen - znaczna część naszego życia.

Wyspałeś się dzisiaj?

Sen jest bardzo
ważną częścią
naszego życia.
Większość
życia spędzamy
właśnie śpiąc.
Pozwala on nam
sprawnie
funkcjonować.
Często dziwimy
się (jeśli
kładziemy się
późno), że na
następny dzień
pomimo tego, że
dobrze
umieliśmy dany
temat,
dostajemy tróję
z kartkówki lub
odpowiedzi.
Oblewanie się
zimną wodą nic
wam nie da.
Jedyne, co
możecie wtedy
dostać, to
przeziębienie.
Organizm
dziecka w wieku

12-14 lat musi
przesypiać
około 9 godzin.
Przed snem nie
należy grać w
chaotyczne gry,
słuchać głośnej
muzyki lub
oglądać
straszne filmy,
gdyż może to
prowadzić to
pobudzenia
organizmu, co
wiąże się z
problemami z
zasypianiem.
Najlepiej jest
posłuchać
czegoś
spokojnego,
zamknąć pokój i
spróbować
zasnąć. Nie
wolno jeść za
dużej kolacji, bo
doprowadzi nas
to do boleści
żołądka, co
również

nie doprowadzi
organizmu do
stanu
nieważkości.  A
co, kiedy się nie
wyśpimy ?
Moim osobistym
sposobem jest
napicie się
czegoś
kwaśnego.
Mam nadzieję,
że
uświadomiłem
wam, jakie
ważne jest
wysypianie się i
jak sobie
poradzić ze
wstawaniem. A
na koniec
pamiętajcie, sen
prowadzi do
dobrego,
zdrowego życia!

Mikołaj Szajna

Dziewczyna
pragnie
odnaleźć swój
talent.
Nastolatka ma
starszego brata i
dwoje
bliźniaków.
Jednym z jej
problemów jest
zakaz noszenia
spodni  przez
dziewczyny
obowiązujący w
jej szkole.
Cassidy
postanawia
napisać petycję,
która jeśli
zbierze dużą
ilość podpisów,
zostanie
odczytana w
Izbie Gmin, a
politycy będą
musieli zająć się
sprawą.
Kelly, która jest
naczelną
szkolnej gazetki,
bardzo
spodobała się
petycja złożona
przez Cassy
Bond. Kelly

bardzo chciała,
aby Cassidy
została
dziennikarką
szkolnej gazetki.
Cassy myśląc,
że Kelly jest
bardzo miłą
osobą i że
można jej
zaufać,
postanawia
zwierzyć jej się
z sekretu, który
powiedziała jej
koleżanka, która
przeszła
operację
plastyczną.
Niespodziewanie
Cassidy
zauważyła
reportaż w
Szkolnych
Plotkach
(stronie o jak
sama nazwa
wskazuje
szkolnych
plotkach, bardzo
nielubianej przez
uczniów) o
uczennicy, która
przeszła
operacje

plastyczną, bo
miała uszy jak
słoń. Uczniowie
szkoły myślą,
że to Cassidy
stoi za
Szkolnymi
Plotkami, lecz
dziewczynie
udaje się
wyjawić prawdę.
Uważam, że
warto
przeczytać tę
książkę,
ponieważ jest
napisana
ciekawym,
młodzieżowym
językiem.
Jednakże moim
zadaniem
książka ta jest
kierowana
głownie do
nastolatek.

Julia Banasiak

Książka idealna dla dziennikarzy!

Dobranoc

Ostatnio przeczytałam ciekawą książkę.

„Zakręcona Cassidy. Gwiazda
Reportażu” Murray Tamsyn

JB

Wokandapix/Pixabay
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Niedawno uczestniczyliśmy w bardzo ważnym
wydarzeniu.

Patriotyzm na co dzień

Mając pięć lat
większość z
nas nie
zwracała uwagi
na to, jak
wyglądamy.
Ciągle
chodziliśmy
rozbawieni, bez
względu na to, w
jakiej sytuacji
się znaleźliśmy.
Teraz tak nie
jest. Chcemy
wyglądać ładnie
i potrafimy
dostosować się
do powagi
sytuacji. Takie
zmiany są
naturalne. Po
prostu
dorastamy.

Nie zawsze
jednak warto się
zmieniać.
Czasami to nie
my mamy
wpływ na to,
jacy jesteśmy.
Nieraz pod
wpływem
otaczających
nas ludzi
zmieniamy się
nie do końca
tak, jak sami
byśmy tego
chcieli. Zdarza
się tak, że
ubieramy się w
takim stylu, jak
nasi znajomi,
mimo tego, że
nam on się nie
podoba.

Chcemy być
zauważani
przez innych i
zamiast być
sobą, jesteśmy
tacy, jak ludzie
w naszym
otoczeniu.
Przez to nie
zawsze
jesteśmy
szczęśliwi.
Dlatego nie
zmieniajmy się
przez innych i
bądźmy sobą.

Wiktoria Janiel

Wiosną 1940
roku co najmniej
21 768 obywateli
Polski, w tym
ponad 10 tys.
oficerów,
walczących o
swoją ojczyznę,
zostało
rozstrzelanych.
Zbrodni
dokonało
NKWD, które
zabiło ich przez
strzały w tył
głowy.
11 kwietnia tego
roku (jak i w
poprzednich
latach)
uczciliśmy
pamięć ofiar
Zbrodni
Katyńskiej,
Polaków, którzy
zginęli w
Katyniu,

Charkowie i
Twerze.
Reprezentacja
naszej szkoły
pod opieką pani
Moniki Całus
uczestniczyła w
specjalnej
uroczystości. W
Lubinie
zasadzone
zostały kolejne
dwa dęby
upamiętniające
asp. Stanisława
Patro oraz post.
Michała
Siemiginowskiego.
Oprócz tego
zostały
wręczone
certyfikaty dla
przedstawicieli
rodzin ofiar.
Nasz starosta
lubiński, pan
Adam Myrda,

wygłosił również
przemówienie, a
później
składaliśmy
kwiaty pod
nowymi
drzewami. Cała
uroczystość
posadzenia
dwóch Dębów
Pamięci odbyła
się w ramach
ogólnopolskiej
akcji "Katyń...
Ocalić od
zapomnienia".

Klara
Dąbrowska

Reprezentacja naszej szkoły

Młodzi patrioci

Każdy z nas się zmienia. Zmienia się nasz gust,
podejście do świata, czy nawet charakter.

Bądźmy sobą

Dorastamy, odkrywamy nowe pasje.

MC

MC

JZ
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W takim razie
czemu wolimy
zadawać się z
popularnymi,
ładnymi i
uśmiechniętymi
osobami? Nie
powinniśmy
wybierać sobie
przyjaciół na
takiej podstawie.
Pewnie już dużo
słyszałeś na
temat
dyskryminacji i
odrzucania
innych, ale w
tym artykule
chodzi o coś
trochę innego.
Lepiej rozmawia
Ci się z osobą,
która jest
uśmiechnięta i
pozytywnie
nastawiona czy
z taką, która
wygląda jakby
była obrażona
na cały świat?
Prawie nigdy nie
myślimy, co
powiemy do
koleżanki jak ją
zobaczymy.
Rozmowa
zaczyna się
normalnie i nie
stresujemy

się, że powiemy
coś nie tak.
Kiedy widzisz
osobę siedzącą
na ławce bez
jakiegokolwiek
wyrazu twarzy –
podchodzisz,
czy idziesz
dalej? Czy
kiedykolwiek
rozmowa z
pesymistą
sprawiła Ci
przyjemność?
Nie sądzę, że
słuchanie
narzekania jest
ciekawe. Nie
sprawia Ci bólu,
ani nie jest jakoś
nadzwyczajnie
uszczęśliwiające.
Jest po prostu
nudne. No
właśnie. O to mi
chodziło. Nudne.
Przepadasz za
kimś, kto umie
rozmawiać na
jeden temat albo
nie ma takich
zainteresowań,
jak Ty? Już
nawet nie chodzi
o wspólne pasje.
Chodzi o samą
mimikę twarzy.
Zapewne

nie lubisz
rozmawiać z
"wiecznym
niezadowoleniem".
Ciągle tylko
siedzi i patrzy
się w podłogę.
My tak
postrzegamy
takich ludzi, ale
czy im jest
łatwo? Oni też
zadają sobie
pytanie: „Czemu
nikt nie chce ze
mną
rozmawiać?
Dlaczego oni
wolą rozmawiać
z nią, a nie ze
mną?” Nie
wiemy, czemu
się tak
zachowują. Z
jednej strony
takie jest
pierwsze
wrażenie,
jednak dwie
minuty
polegające na
powiedzeniu
zwykłego:
„Cześć!” nie
wymaga
większego
wysiłku. 

Wymaga jednak
odrobiny
zrozumienia i
współczucia.
Najlepiej, żeby
kogoś
zrozumieć,
postawmy się w
takiej sytuacji, w
jakiej on się
znajduje. Wtedy
warto jest
przemyśleć, co
takiemu
"smutasowi"
poprawi humor.
Jak już
mówiłam, humor
poprawić może
nawet

pomachanie do
niego ręką. Jeśli
zdarzają Ci się
takie sytuacje,
że czujesz się
niepotrzebny
albo ludzie nie
przepadają za
rozmową z
Tobą, to
zastanów się,
czemu tak jest.
Co robisz źle?
Może po prostu
zbyt mało się
uśmiechasz?
Może za bardzo
się wstydzisz?
Tylko Ty
możesz znaleźć

odpowiedź na to
pytanie. Ja
więcej już Ci nie
pomogę, ale
chcę żebyś
zapamiętał to,
co
wytłumaczyłam.
Ludzie widzą
Cię trochę
inaczej, niż Ty.
Możesz mieć
nawet wrażenie,
że jesteś
całkowitym 
przeciwieństwem
tego, jak Cię
postrzegają...

Amelia Spieć

Jak wiesz, wszyscy jesteśmy inni, różnimy się. Nie ma na świecie dwóch takich samych osób.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą
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Jak nas widzą... KK
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