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Ostatnio mogliśmy zauważyć, że wielu nauczycieli robi diagnozy i testy kompetencji.

Coraz bliżej wakacje, 
czyli pomysły na wolny czas!

Po sprawdzianach
lekcje stają się
luźniejsze. To
oznacza, że prac
domowych i kart
pracy jest coraz
mniej. W związku
z tym jest bardzo
dużo czasu
wolnego, a
niestety niektórzy
z nas nie wiedzą,
jak go
wykorzystać. Oto
kilka sposobów na
nudę:

1. Czytelnik
- podejmij
wyzwanie
czytelnicze.
Spróbuj swoich

sił i przeczytaj 20
różnych książek w
czasie wakacji.
Każda książka
musi być z innej
kategorii.

2. Zawodnik
- zbierz przyjaciół.
Wymyślcie lub
zabawcie się w
klasyczną grę,
taką jak:
ganianego,
chowanego,
podchody itp.
Ustalcie dokładnie
zasady, aby
zabawa odbyła się
bez kłótni.

3. Podróżnik - 

zbierz znajomych
lub rodzinę i
wybierzcie się
wspólnie na
wycieczkę
rowerową. Jeżeli
chcecie, możecie
również
zorganizować
piknik u celu
podróży.
Zwiedzajcie nowe
miejsca.

4. Kupiec
- wybierz się
razem ze
znajomymi na
zakupy. Spędźcie
razem trochę
czasu. Poznacie
lepiej siebie

nawzajem oraz
swoje gusta.
Przydałoby ci się
coś nowego w
szafie. Nowy strój
kąpielowy
przykuje uwagę
wielu osób. :)

5.
Biznesman- jeśli
chcesz zarobić
trochę pieniędzy,
rozkręć własny
biznes. Jednym z
wielu
sprawdzonych
sposobów jest
sprzedawanie np.
lemoniady na
przystankach
autobusowych

lub przy
sklepikach
osiedlowych.
Sprawi ci to dużo
radości i przy
odrobinie
szczęścia ludzie
kupią kilka
napojów. Przy
okazji nie będziesz
odwodniony
(chyba że
zabraknie
składników).

Mamy nadzieję, że
nasze sposoby się
wam spodobały i
że je
wykorzystacie.

Julia K., Ania S.   
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Po aż dziesięciu
godzinach
podróży nasi
przyjaciele
nareszcie dotarli
do Legnicy i tam
właśnie każdy
Polak poznał
swojego nowego
współlokatora.
Goszczenie
kogoś zza
granicy to
bardzo ciekawe
doświadczenie;
w tym czasie
nie tylko
sprawdzamy
naszą
znajomość
języka, ale
także
poznajemy
kulturę,
zwyczaje i
mamy okazję
zaznajomić się
z gościem.
Zagraniczne
kontakty to
bardzo ważny
skarb.
Oczywiście
każdy na
początku ma
problem, by
zagaić (a
szczególnie w
języku obcym),
ale z czasem
rozmowy
zaczynają
toczyć się
swobodnie.
Pobyt Niemców
nie wiązał się
tylko z
przebywaniem

w domach. W
szkole odbywały
się warsztaty
integracyjne, a
także
organizowane
były wycieczki -
do fabryki
silników
Volkswagen w
Polkowicach, a
także do Starej
Kopalni w
Wałbrzychu. Z
tym też
związane były
późniejsze
zajęcia w klasie.
Po wizycie w
polkowickiej
montowni grupy
miały za
zadanie
podpisać części
samochodu a
także
przygotować
plakat. W dni
szkolne nikt nie
miał okazji się
znudzić!
Nasi koledzy
byli u nas także
podczas
weekendu.
Wtedy każdy
mógł
zorganizować
im wycieczkę,
ognisko i wiele
innych
ciekawych
atrakcji. Duża
część grupy
wybrała się do
wrocławskiego
zoo oraz parku
trampolin.

Niemieckim
przyjaciołom
bardzo się to
podobało.
Ponadto często
odwiedzaliśmy
lubińskie
centrum
handlowe, gdyż
w okolicy, gdzie
mieszkają
Niemcy, nie ma
takich dużych
sklepów.
Wszyscy razem
spotykali się też
u siebie w
domu.
Niestety, po
kilku dniach
trzeba było się
pożegnać.
Niemieccy
przyjaciele z
samego rana
wyruszyli w
długą podróż do
Nastaetten. My -
niepocieszeni -
tylko
pomachaliśmy
im z peronu.
Domy
goszczących
rodzin nagle
stały się puste i
ciche. Brakuje
nam zarówno
nowych
znajomych, jak i
kolejnych
doświadczeń.
Tegoroczna
wymiana bardzo
nam się
podobała. 

Działo się
naprawdę
bardzo dużo.
Czas pędził jak
szalony, a nim
ktokolwiek się
obejrzał,
nastawał

wieczór. Nikt nie
zdążył się nawet
znudzić!
Dziękujemy
Organizatorom
wymiany za
wspaniałe
przygotowanie

tego tygodnia.
Cała grupa
wysyła moc
pozdrowień do
Niemiec!

Miłosz K.

Pamiątka z Wałbrzycha

Wymiana

Lasery w "Mrowisku"

Jak co roku, w dniach 20-26 kwietnia do starszych uczniów naszej szkoły przyjechali Niemcy.

Wizyta niemieckich przyjaciół 

BP

BP

"Mrowisko"
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Manipulować
jest łatwo.
Często nawet
nie zdajemy
sobie z tego
sprawy. Nie
wiemy, że
czasami ktoś
ponosi winę za
nas.
Odpowiednimi
gestami i
słowami
jesteśmy w
stanie zmienić
czyjś tok
myślenia.
Manipulować
możemy na
przykład

zmuszając
kogoś do
czegoś, a jeśli
on się nie
zgodzi, a my
się obrazimy,
zazwyczaj jest
tak, że zmienia
zdanie, bo boi
się, że straci
przyjaciela. Co
czujemy, jak
ktoś nami
manipuluje?
Miałeś taką
sytuację?
Przede
wszystkim
czujemy się
wtedy

wykorzystani i
obiecujemy
sobie, że
następnym
razem nie
damy się
wrobić, ale gdy
dochodzi co do
czego, to
boimy się
sprzeciwić i
wydusić z
siebie to, co
czujemy. Taka
"manipulacja" 
naszą niby
"przyjaźń"
może
zniszczyć na
zawsze. O ile

w ogóle
możemy to
nazwać
przyjaźnią.
Kiedy stracimy
tego
"przyjaciela",
zaczynamy się
czuć winni,
dlatego czym
prędzej
chcemy go
przeprosić,
jednak wina nie
stoi po naszej
stronie.
Zastanówmy
się, czy warto?
Czy warto
ryzykować

swoimi
uczuciami i
swoim
sercem? Kiedy
ktoś nas rani,
to tak jakby
strzelał do nas
z pistoletu i
przedziurawiał
nasze serce
od kilku stron.
Miłe słowa
pocieszenia
zazwyczaj
działają jak
opatrunki,
które łatają
nasze rany.
Celem jest,
aby posklejać

nasze serce w
całość i żeby
już nigdy,
przenigdy nie
było
uszkodzone.
Niestety nie da
się... Musimy
mieć
świadomość,
że założone
szwy mogą
pęknąć...

Amelia S. i
Szymon M.

Tim Bergling, zwany jako Avicii, jest, a właściwie był znanym, 29-letnim producentem muzycznym ze
Szwecji. Jego nagła śmierć w kwietniu poruszyła nie tylko jego fanów, ale również osoby, które
kompletnie o nim nie słyszały.

Avicii
Podobnie było w
przypadku Lila
Peepa -
amerykańskiego
"rapera".
Dopiero po jego
śmierci w
listopadzie
ubiegłego roku
poznał go cały
świat.
Wróćmy do
Avicii.
Pierwszy singel
„Sound of Now”
wydał w 2008
roku jeszcze
jako Tim
Bergling, jednak

nie zdobył on
popularności.
Artysta musiał
czekać do
2010, kiedy
wydał piosenkę
pt. „Seek
Bromance”,
która osiągnęła
wielki sukces
na całym
świecie.
Jednak jego
najpopularniejszym
utworem jest
„Wake Me Up”
z 2013. Avicii
dostał za niego
35 platynowych
płyt i 1
diamentową.

Współtworzył
również hymn
Eurowizji 2013.
Ja sam byłem
bardzo
poruszony jego
śmiercią, gdyż
słuchałem go na
długo przed tym
faktem. Zostało
potwierdzone
już to, że
popełnił
samobójstwo.
Szczególną
żałobę
przeżywa po
nim Nicky
Romero,

producent
muzyczny z
Holandii, z
którym Avicii
nagrał kilka
utworów.
A Wy co o nim
myślicie? Czy
według Was
artysta
zdobywa
największą
sławę po
śmierci?

Ryszard S.

Manipulacja to bardzo duża broń, dzięki której możemy kontrolować każdy ruch człowieka. Możemy go
krzywdzić bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Można powiedzieć, że robimy z nim, co chcemy. 

Manipulacja - niewidzialna broń

Avicii I.
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Czy wiesz o istnieniu takich zawodów?

 Najdziwniejsze zawody świata

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Amelia S., Anna S., Julia K., Julia B., Miłosz K., Ryszard S., Szymon M.
Zdjęcia: Beata P., "Mrowisko"
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Na co dzień
wielokrotnie
spotykamy się z
często
wybieranymi
zawodami, ale
czy wiecie, że
są również inne
zawody, które
mogą wydawać
się dziwne, ale
jednak istnieją.

"Upychacz
pasażerów" Na
stacjach
kolejowych
często
spotykamy się z
tym, że nie
wszyscy
zmieścili się do
pociągu.
Japończycy
rozwiązali ten
problem. Nad
wykorzystaniem
każdego
cennego
centymetra
powierzchni
czuwają właśnie
upychacze.

"Projektant
sukienek dla
lalek Barbie"
Zawód
projektanta

jest
powszechnie
znany. Jednak
w tym zawodzie
projektanci
szyją sukienki
dla małych lalek
Barbie. Małe
dziewczynki,
które uwielbiają
te lalki, są 
bardzo
wymagającymi
klientkami.
Sukienki muszą
być piękne,
kolorowe i
niepowtarzalne,
dlatego też
projektanci nie
mają łatwego
zadania.

"Przytulacz" 
Chyba każdy
lubi się
przytulać. W
Japonii po
ciężkim i
stresującym 
dniu w pracy
pracownicy nie
muszą wracać
do pustego
domu. Udają się
do miejsca,
gdzie można się
poprzytulać. Co
prawda nie jest

to najtańszy
sposób na
relaks, jednak
wielu
Japończyków
korzysta z usług
przytulaczy.

"Syrena" W
kasynie w Las
Vegas pracują
kobiety, które
udają syreny.
Kilkanaście
nieziemskich
istot pływa w
ogromnym
akwarium, w
którym mieści
się aż 440 tys.
litrów słonej
wody.

"Coolhunter" 
Coolhunterzy to
łowcy trendów.
Ich praca polega
na badaniu
trendów
społecznych w
odniesieniu do
konkretnego
produktu.
Obserwują
zachowania
młodych ludzi
na imprezach,
koncertach itp. 

Z ich usług
korzystają 
producenci
żywności czy
napojów,  aby
uzyskać
informacje na
temat swoich
produktów.

"Tester karmy
dla zwierząt"
Ludzie
degustują m.in.

wino, czekoladę,
piwo.
Wykonawca
tego zawodu jak
sama nazwa
wskazuje testuje
karmę dla
zwierząt.  Tego
rzadkiego
specjalistę,
który sprawdza
kolor, zapach i
smak karmy,
zatrudnia

sieć sklepów
Mark&Spencer.

Nie każdemu te
zawodu
mogłyby się
podobać, ale
wiedzcie, że są
osoby, które je
wykonują.

Julia B.

Japońscy "Upychacze" Internet
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