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W mózgu
przeciętnego
nastoletniego
chłopaka kryje się
bardzo dużo
dziwnych rzeczy.
Oto kilka z nich:
1. Zadania
domowe. To
chyba nie dotyczy
tylko osób w moim
wieku, ale
przyznać się, ile
razy przeżyliście
załamanie
nerwowe po
trudnym zadaniu i
zawał serca, gdy
go nie odrobiliście?
2. Gry
komputerowe.
Klasycznie po
szkole siadacie

przed komputerem
i rozpoczyna się
granie. Klasycznie,
nie minie 5 minut, i
już słyszymy
krzyk: „Obiad!”.
Jest to
szczególnie
uciążliwe, gdy
gramy multiplayer,
tzn. z innymi
graczami.
3. Wagary: Kto z
nas nie poszedł na
wagary? Dziwnym
trafem ucieczki ze
szkoły najczęściej
mają miejsce
przed
sprawdzianami...
4. Pieniądze:
Możliwe, że
widzieliście już w

Internecie taki
schemat:
1. Młody
Czas: 100%
Pieniądze: 0%
Energia: 100%
2. Dorosły
Czas: 0%
Pieniądze: 100%
Energia: 100%
3. Emeryt
Czas: 100%
Pieniądze: 100%
Energia: 0%
Skupimy się na
tym pierwszym.
Obecnie mój
majątek wynosi
250 zł + grosze. A
Wasz?
Chociaż, gdybym
miał sprzedać
wszystkie swoje

stare rzeczy plus
rzeczy, których
nie używam,
wynosiłby on
jakieś 5 tysięcy.
Oczywiście
rodzice oddali mój
wózek, zabawki
itd. znajomym za
bezcen...
5. Internet:
Osobiście z FB
korzystam bardzo
rzadko, gdyż w
2016 r. usunęli mi
konto. Co prawda
wciąż mam konto,
jednakże służy mi
ono wyłącznie do
pisania na czacie
grupowym. Po
stracie konta
przyzwyczaiłem

się do Instagrama i
z niego korzystam
zdecydowanie
częściej. Internet
to coś, bez czego
dzisiaj większość
nastolatków (i nie
tylko) nie
wyobraża sobie
życia
codziennego.
Mieszkam na wsi,
więc u mnie
Internet chodzi
zdecydowanie
wolniej. Mimo to
mnie również
trudno jest
wytrzymać
chociaż godzinę
ze słabym
sygnałem.
Ryszard Sieja

Wiek nastoletni to wiek, podczas którego w naszym życiu dzieje się najwięcej. Podczas trwania wieku
nastoletniego stajemy się już bardziej dorośli.

Mózg nastolatka

Mętlik w głowie nastolatka

W tym
numerze:

Dobroć w naszym
życiu (str. 2.)

Pożyczasz? (str.
2.)

Polecamy film i
książkę (str. 3.)

Skąd się bierze
złość? (str. 4.)
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Jest temat, który musi być omówiony...

Pożyczki

Każdy z nas
pożyczał komuś
albo od kogoś
pieniądze. I
teraz nasuwa
się pytanie, czy
jest to dobre?
Bardzo duża
część osób po
pożyczeniu
oddaje
pieniądze, ale
nie wszyscy są
tak
obowiązkowi.
Są osoby, które
nie oddają
pożyczonych
pieniędzy. 
Wszyscy

znamy z
telewizji reklamy
banków albo
spółek
pożyczkowych.
Większość z
nas nie wzięłaby
pożyczki od
takiej spółki, ale
od kolegi z klasy
już tak. Dorośli
czasami muszą
brać pożyczki,
ale zawsze po
wzięciu kredytu
w banku trzeba
oddać więcej.
Moim zdaniem
najlepiej nie
pożyczać

gotówki, raczej
odpuśćmy sobie
lody, bo nie
będziemy
musieli nikomu
oddawać
małych
funduszy, o
których
zazwyczaj
zapominamy.
Jest to tylko
moja opinia, bo
każdy sam
decyduje o
swoich
pieniądzach.

Ania Pelak 

Na pewno nie
raz słyszeliście,
że ktoś z grona
waszych
znajomych jest
atrakcyjny, ale
nie dlatego, iż
jest ładny i
nietrudno będzie
mu znaleźć
„drugą
połówkę”, ale
dlatego, że jest
miły. Pewnie
pierwsza myśl,
jaka wam
przyszła do
głowy brzmi: „o
co jej chodzi?”,

więc ja w tym
artykule
postaram się
jak najlepiej o
tym
opowiedzieć. A
więc tak,
atrakcyjnym
można być na 2
sposoby:
1. Mieć
powodzenie u
kobiet
(mężczyźni) lub
u mężczyzn
(kobiety).
2. Mieć wielu
przyjaciół dzięki
byciu miłym i
koleżeńskim.

Każdy chciałby
być atrakcyjny
w sposób
numer 1.,
jednak według
mnie lepszy jest
numerek 2.
Już wam
tłumaczę,
dlaczego. Nie
będąc
atrakcyjnym
pod względem
wyglądu można
mieć dużo
przyjaciół, bo
wystarczy być
dobrym dla
innych. Będąc

miłym nie
będziecie też
mieć problemu
ze znalezieniem
„drugiej
połówki”. Tak
więc
pamiętajcie, że
nie trzeba być
ładnym, by stać
się
atrakcyjnym.
Wystarczy nie
dokuczać i być
przyjacielskim.

Alicja Fijołek

Gdy powiemy, że ktoś jest atrakcyjny, przychodzi nam do głowy osoba, która podoba się innym. Jednak
czy w każdym przypadku?

Czy jesteśmy atrakcyjni dzięki dobroci?

Dobroć i przyjaźń

Pożycz, jutro oddam!

AS

MŻ
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Casey spędzała wieczór sama w domu, gdy zaczął dzwonić telefon…

„Krzyk” Wes Craven

Odebrała, a w
słuchawce
odezwał się
nieznajomy,
przerażający
głos. Z
początku
myślała, iż to
pomyłka albo
żart, ale myliła
się. Szybko
okazało się, że
tajemniczy
mężczyzna jest
naprawdę
niebezpieczny.
Tej samej nocy
zamaskowany
osobnik zabił ją i
jej chłopaka. Ale
to był dopiero
początek
„krwawej łaźni”.
Całe
miasteczko
Woodsboro
ogarnęła panika.

Ludzie zaczęli
oskarżać siebie
nawzajem, a
zastępca
szeryfa, Dwight,
rozpoczął
gorączkowe
śledztwo.
(Jeżeli można
tak to nazwać).
W tym samym
czasie Sydney
Prescott
czekała w domu
na przyjście
swojego
chłopaka. I
ponownie, tak
jak w przypadku
pierwszej ofiary,
zadzwonił
telefon. I znowu:
makabryczny
głos po drugiej
stronie
słuchawki,
pytania

o ulubiony
horror oraz
ponoć
obserwowanie
jej w tym
momencie. Nie
był to blef,
zabójca
faktycznie
dostał się do
mieszkania
dziewczyny,
próbując
również ją
zabić. Ale nie
udało się mu. A
może nawet nie
chciał? Może to
miała być tylko
zapowiedź,
ostrzeżenie?
Tak czy inaczej,
to nie był
koniec.
Morderca
dopiero
rozpoczął

przerażającą
grę.
Ten horror to
naprawdę
przełom filmowy
w latach
dziewięćdziesiątych.
Wes Craven tak
jak w innych
hitach wykazał
się niezwykłą
(może nawet
trochę
niepokojącą)
pomysłowością.
Poza tym,
potrafił to
wszystko
zrealizować w
bardzo dobrym
stylu.
Oczywiście
ogromna
zasługa należy
również do
Skeet'a Ulrich'a
oraz Courteney 

Cox, których gra
aktorska jest
naprawdę
powalająca.
"Krzyk" to jeden

z najlepszych
horrorów.
Klara
Dąbrowska

Przybywa ona
do domu na
Zielonym
Wzgórzu, by
tam dorastać
pod opieką
Maryli i jej brata
Mateusza.
Poznaje tam
przyjaciół.
Najbardziej lubi
spędzać czas
ze swoją

przyjaciółką
Dianą. Mimo to,
że Ania była
trochę szaloną
dziewczynką o
niezwykłej
osobowości i
czasem
sprawiała
problemy
wychowawcze,
to miała
pozytywny

wpływ na
swoich
opiekunów.
Uczęszczała do
niewielkiej
szkoły we wsi,
lecz z czasem
zdobywa
wyższe
wykształcenie i
wyjeżdża by
uczyć się w
seminarium.

Polecam tę
książkę,
ponieważ jest
ciekawa, a
momentami
bardzo
śmieszna.
Zachęcam do
przeczytania
kolejnych
części.
Monika Żołud

"Krzyk"

Stara i nowa okładka

Jest to opowieść o dziewczynce o imieniu Anna Shirley.

„Ania z Zielonego Wzgórza” 
Lucy Maud Montgomery

Kadr z filmu

JZ
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Pomyślmy najpierw z czym w ogóle kojarzy nam się złość…

Złość - koleżanka smutku i zmęczenia?
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Pewnie od razu
pomyślałeś o
niemiłym
wyrazie twarzy
czy krzyku,
jednak
zastanówmy
się, czy złość
nie jest czasami
tylko
przykrywką,
która ochrania
inne uczucia,
żeby
przypadkiem się
nie pokazały. Na
pewno z
własnego
doświadczenia
wiesz, że kiedy

zrobi się coś
głupiego, to
później się tego
żałuje. Bywa tak
też w przypadku
złości. To jest
takie odczucie,
które trudno jest
ukryć. Jeśli ktoś
jest nie w
humorze, to
zazwyczaj łatwo
to rozpoznać.
Myślimy sobie
wtedy, że nie
będziemy
rozmawiać z
kimś, kto jest
obrażony i
pewnie zaraz

zacznie do nas
krzyczeć.
Właśnie robiąc
wszystkie te
negatywne
czynności,
nawet nie zdając
sobie sprawy,
maskujemy
swoje
najgłębsze
uczucia i
zmartwienia.
Wyobraź sobie
dziewczynkę,
która wygląda
na
zdenerwowaną.
Teraz wyobraź
sobie górę, 

która trochę
ponad połowę
jest zanurzona
w wodzie.
Szczyt tej góry
to złość, którą
odczuwa
dziewczynka,
zaś dół to to, co
odczuwa w głębi
serca, czyli
odrzucenie,
zmęczenie,
frustrację,
smutek, wstyd
czy nawet
poczucie
zagrożenia,
czyli to, czego
nie widzimy.
Myślisz sobie
pewnie, że to
bez sensu...
Czemu ktoś, kto
jest dla Ciebie
niemiły, ma niby
tak się czuć?

To przecież
właśnie ty się
tak czujesz. To
trochę trudne do
zrozumienia.
Zresztą ja też
nie rozumiem
tego w stu
procentach.
Wiele rzeczy na
świecie nie ma
sensu, ale takie
już jest życie...
Jak już
mówiłam, na
pewno są
rzeczy, których
nie chciałeś
zrobić, masz
czasami ochotę
cofnąć czas...
ale nie da się...
Pamiętajmy,
żeby umieć
wybaczać.
Podejmując
decyzje

w złości,
możesz
żałować ich do
końca życia...
Wiedz też, że
jeśli będziesz
tłumić w sobie
uczucia, bo
boisz się je
pokazać, to w
końcu nazbiera
się ich tyle, że
będą potrafiły
zniszczyć cię
od środka, a
czas nie leczy
ran, tylko
przyzwyczaja
do bólu i na
zawsze
zostanie
przynajmniej
malutki ślad po
przeszłości...

Amelia Spieć 

Smutny Eryczek...

Wściekli Maciek i Patryk ;)

JZ

JZ
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