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To, jak będziemy postrzegani przez innych, zależy od nas. Wiadomo, że każdy chciałby mieć wiele
przyjaciół oraz ich wsparcie, dbamy więc o opinię na nasz temat.

Mieć czy być? 

Tylko że nie każdy
wie,  jak zasłynąć,
jako dobry
człowiek.
Największy
problem leży w
ludziach, którzy
myślą, że można
to wszystko kupić
za pieniądze. Jest
to najczęstszy tok
myślenia wśród
wysoko
postawionych
panów oraz
bogaczy. Sądzą,
że jeżeli
(przykładowo)
pokażą się w
najnowszej
torebce drogiej
marki Michaela
Korsa

oraz podjadą pod
galerię handlową
Ferrari, to
automatycznie są
lubiani. Owszem,
ale przez tych,
którzy szukają
pieniędzy, czyli tak
zwanej przyjaźni z
interesem.
Pieniądze są
ważne w życiu, bo
dzięki nimi
możemy się lepiej
rozwijać. Celowo
podkreślę "lepiej",
ponieważ nie
oznacza to, że nie
poszerzamy
naszych
horyzontów, jeżeli
pieniędzy nie
mamy.

Ku zaskoczeniu
wielu osób,
częściej patrzy się
dzisiaj na godność
człowieka, na jego
dobroć oraz
doświadczenie.
Wspaniale
świadczy o
człowieku chęć
pomocy innym, a
jeszcze lepiej,
kiedy jest on
rozwinięty i
ciekawy kultury
całego świata.
Jest obyty w
sztuce, wie co się
dzieje w polityce
własnego kraju.
Wiadomo, że nikt
nie jest

zainteresowany
wszystkimi
dziedzinami, ale
pomyśl sobie -
spotykasz
rówieśnika,
zaczynacie
rozmawiać na
rozmaite tematy.
Zauważasz, że
wie, co się dzieje
aktualnie w
Indiach, obejrzał
premierę
ekranizacji znanej
książki oraz zna
kultowe piosenki z
lat 70. Dosłownie
po
kilkunastominutowej
rozmowie, jakie
masz o nim
zdanie? Myślę,

że raczej jesteś
pod wrażeniem i
chciałbyś być jak
on, o ile już nie
jesteś. Tak więc
znalezienie
aprobaty wśród
innych ludzi jest
stosunkowo łatwe.
Po prostu nie
otaczaj się
bogactwem
materialnym, a
wiedzą, pasją i
osobowością.

Aleksandra
Wiesiołek

W tym
numerze:

Czy łatwo być
szczerym? (str. 2.)

Trudne zdania (str.
2.)

Niedługo
wakacje... (str. 3.)

Memy są wśród
nas! (str. 4.)

Ważne, żeby mieć przyjaciół! JZ
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Prawda często
jest okropna i
właśnie dlatego
najczęściej nie
chcemy jej
wyjawiać. Z
własnego
doświadczenia
wiem, że wiele
osób jednak woli
usłyszeć
najgorszą
prawdę niż
kłamstwo.
Musimy jednak
uważać z
mówieniem
prawdy,
szczególnie
kiedy wyrażamy
swoją opinię na
temat drugiej
osoby.
Wszyscy ludzie
inaczej reagują
na uwagi,
niektórzy cieszą

się z nich,
ponieważ mogą
poprawić coś,
na co
zwróciliśmy im
uwagę. Zaś inni
sugestie
przyjmują jako
krytykę, więc
mówiąc prawdę
takim osobom
możemy je
mocno zranić.
Uczniowie
często kłamią
obawiając się,
jakie spotkają
ich
konsekwencje
za zrobione
nieodpowiednich
czynów.
Zazwyczaj
kiedy jednak
przyznamy się
do popełnionego
błędu,

kara będzie
mniejsza. Jeśli
chodzi o
szczerość
wobec rodziców
uważam, że
powinniśmy
zawsze mówić
prawdę. Mama
czy tata
zrozumie nas i
doceni, że mimo
trudu
przyznaliśmy
się. Sami
musicie
zdecydować,
czy chcecie
mówić prawdę,
ale pamiętajcie o
skutkach
kłamstwa.

Julia Banasiak

Nasi rodzice, nauczyciele, koledzy i inne osoby,
które nas otaczają, często wymagają od nas
szczerości, lecz czy łatwo jest być szczerym?

Czy łatwo być szczerym?

Na przykład zamiast „lojalna Jola” powiemy „jolajna
Loja”. Oto inne przykładowe wyrażenia:

- Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru
koralowego.

-Żuł żubr żuchwą żurawinę.

- Na wyrewolwerowanym wzgórzu przy
wyrewolwerowanym rewolwerowcu leży
wyrewolwerowany  rewolwer wyrewolwerowanego
rewolwerowca.

-Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego
tłumu.

- Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody.

Jest ich jeszcze bardzo dużo. Jednak  nie trzeba być
bardzo mądrym, żeby nauczyć się któregoś z nich na
pamięć.
Amelia Ekiert

Istnieje kilka zdań, krótkich lub długich, które
bardzo trudno nam wymówić.

Trudne do wymówienia?

W Szczebrzeszynie...

Skłamałem...

Painter06/Pixabay

JZ
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Zadajesz sobie
to pytanie? W
tym artykule
znajdziesz na
nie odpowiedź!
Ja np. odliczam
do nich dni. Są
do tego różne
aplikacje. Może
Ci to pomoże?
Tych dni zostało
naprawdę mało.
Jeszcze
weekendy,
święta itd.
Czeka nas
jeszcze Święto
Pracy, Dzień
Konstytucji 3
maja itp.
Szczęście mają
Ci, którzy jadą
na wakacje w
czerwcu i już nie
ujrzymy ich w
szkole. Na
szczęście

w tych ostatnich
miesiącach do
wakacji będzie
nawet sporo
wolnego. Może
nie powinniśmy
tak bardzo się
tym
„ekscytować”,
tylko traktować
dni szkolne jak
normalne, a
może szybciej
nam zlecą? Tu
sprawdzian,
kolejna
kartkówka,
kolejny tydzień i
już zaraz
wakacje!
Cieszmy się
tym, że jest już
tak ciepło i
wychodźmy na
dwór częściej, a
dni zlecą
szybciej!

W niektórych
szkołach w
Niemczech
wakacje są jak
ferie. Każdy ma
je w innym
terminie. Więc
nie przejmujmy
się tak bardzo
tym, że jeszcze
musimy
poczekać na
nasze wakacje i
cieszmy się, że
mamy je dłużej!

Pyda Paula

Czas wiosenny i
wakacyjny jest
dość trudny dla
uczniów.
Podczas przerw
nie zostaniemy
w szkole ze
względu na upał,
a jeśli nie
orientujemy się
w czasie, to
możemy za
długo
przebywać na
zewnątrz. Dziś
dam wam kilka
rad, jak
przetrwać, gdy
temperatura
sięga zenitu.

1. Nie polecam
zmieniać butów.
Jest duże
ryzyko, że
wracając nie
zdążymy ich
przebrać/schować.
Moja rada w tym

przypadku to nie
wchodzić w
błoto i porządnie
wytrzepać buty
przed wejściem
do szkoły
(niewykonanie
tego może
grozić uwagą).

2. Ciągle
kontrolujmy
czas. Jest to
bardzo ważne,
gdyż spóźnienie
może
uniemożliwić
otrzymanie
zachowania
wzorowego (na
obecny
trymestr).

3.Nie polecam
czekać do
ostatniej chwili
(np. 2 minuty do
końca przerwy),

gdyż nie
zdążymy dojść
do klasy lub
dostaniemy
uwagę za
bieganie.

Na koniec
polecam
zapoznać się z
drobnym
grafikiem :)
1 przerwa-
zdecydowanie
nie wychodźcie
na dwór;
2 przerwa-
raczej nie;
3 przerwa- tak;
4 przerwa-
raczej tak;
5 przerwa- na
pewno;
6 przerwa-
raczej tak.
Dziękuję za
uwagę!.

Mikołaj Szajna

Wiosna zamienia się w lato!

Na dworze coraz cieplej, a sprawdzianów coraz
więcej…

Jak wytrwać do wakacji?

Przedwakacyjne przerwy, czyli jak nie podpaść i się
nie „spalić”.

Idziemy na dwór?

Przerwa na dworze

JB

AS
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Moim tematem
będzie lista
memów i ich
przybliżona
historia:

1. Nyan Cat;
Mem znany
każdemu, nie
trzeba go
opisywać,
został wrzucony
już 7 lat temu.
Jak już
napisałem,
komentarz jest
zbędny.

2. Mario
Theme; Znana
platformówka
sprzed lat
posiada
charakterystyczną
melodię. Ludzie
natychmiastowo
ją zauważyli i
zaczęli ją
przerabiać,
tworzyć remixy
itd.

3. Thomas the
Tank Engine
Theme, znany
również jako po
prostu Thomas
the Tank Engine
lub Thomas

the Dank
Engine; Melodia
czołówki
brytyjskiego
serialu
opowiadającego
o uosobionych
lokomotywach z
twarzami,
znanego w
Polsce jako
Tomek i
przyjaciele.
Pierwszy
odcinek tego
serialu został
wyemitowany
już w 1984 roku
i to właśnie ta
czołówka jest
jego najbardziej
popularną.
Używana była
do roku 2003,
po emisji
ostatniego
odcinka
siódmego
sezonu
zastąpiono ją
melodią zwaną
jako Engine Roll
Call, która
również cieszy
się uznaniem.
Warto dodać, że
ta pierwsza
melodia została
skomponowana

przez Mike'a
O'Donnella i
Juniora
Campbella.

4. Serbia
Strong /
Remove
Kebab; Jest to
piosenka
skomponowana
przez serbskich
żołnierzy
pomiędzy
rokiem 1992 a
1996. Melodia i
charakterystyczne
wyrazy twarzy
bohaterów
szybko
zadecydowały o
tym, że dzisiaj
jest bardzo
popularny, nie
tylko w Serbii.
Ciekawostką
jest fakt, że
akordeonistą w
teledysku jest
Nikola Jorgić.

5. Hymn Rosji;
Co ciekawe
bardziej
popularny jest
hymn ZSRR,
jednak jest to
już przeszłość.
Hymn Rosji

ma tę samą
melodię z
jedynie
zmienionym
tekstem. Mimo
to mem wciąż
jest bardzo
dobrze znany.
Użytkownik
Youtube i-win
stworzył nawet
mieszankę tego
mema z
memem #3, pod
tytułem Thomas
the USSR
Engine (Tomek,
Radziecka
Lokomotywa).

6. PPAP; Mem
obecnie na
wymarciu.

7. We Are
Number One;
Również na
wymarciu.

To na razie na
tyle. Może
wkrótce pojawi
się druga część

Ryszard Sieja
aka Ryhu

Na początku ustalmy, skąd wziął się termin „mem”. Po raz pierwszy został użyty przez Richarda
Dawkinsa w 1976 roku.

Memy są wśród nas. Jedne mniej, inne bardziej popularne
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