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            Z okazji Dnia Nauczyciela

                    Życzenia           
                   
Drodzy Nauczyciele
W tym dniu chcemy złożyć Wam życzenia:
Szczęścia, zdrowia mówić chcemy
I chociaż na co dzień Was okropnie
irytujemy,
To skrycie za wytrzymywanie z nami  

naprawdę Was podziwiamy.

                                      Uczniowie 
                           Szkoły Podstawowej
                                      w Rząsce

      Poradnik dla nauczycieli (pisany z perspektywy
ucznia):
     Jak sprawić, by uczniowie Cię pokochali?

1. Daj dużo czasu wolnego podczas lekcji.
2. Wymyślaj na zajęciach ciekawe i śmieszne gry i zabawy.
3. Nie zadawaj zadań domowych. Szkoła jest miejscem na naukę, a nie
dom.
4. Pytaj tylko tych, którzy Ci się narażają lub sami się zgłaszają.
5. Na lekcjach rozdawaj łakocie. Przekupstwo jest najlepszym
sposobem na uwielbienie przez uczniów.
6. Wpisuj tylko i wyłącznie dobre oceny.
7. Nie krzycz na uczniów za hałas na lekcji. To tylko dowód, że mają coś
ważnego do załatwienia.
8. Pozwalaj ściągać podczas sprawdzianów. To konfrontacja tego co
mamy w głowie, a co jeszcze na ściądze lub na kartce kolegi.
9. Chwal wszystkich i za wszystko, nawet za zniszczoną ławkę, rozbitą
szybę. Przecież mogło być więcej zniszczeń.
10. Jeśli ktoś czegoś nie rozumie, tłumacz ze spokojem do skutku, w
kółko to samo, bo to znak, że uczeń póki co myśli o niebieskich
migdałach, a może w końcu przyjdzie czas, że się na chwilę obudzi.
11.Nie zadawaj nic do nauczenia się na pamięć, bo przecież w głowach
uczniów nie ma programu, który odtworzy wszystkie zapisane dane,
więc szkoda czasu i nerwów.
12. Reszta pomysłów zależy od wyobraźni, kreatywności każdego
nauczyciela.

Stosując się do powyższych porad, w krótkim czasie możesz stać się
ulubieńcem wszystkich uczniów.

. .
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                    Nowa Grupa DI
        Od początku roku szkolnego działa nowa grupa DI. Poprzednie grupy
miały wiele sukcesów m.in. wygranie olimpiady i wyjazd do USA dzięki
nagrodzie specjalnej Leonarda da Vinci . W  zeszłym roku zdobyli 2 miejsce,
jednak nie pokonali drużyny z Gdańska. 
        W tym roku również  zajęcia prowadzi P. Biel . Ciekawe, czy uda mu
się doprowadzić grupę do zwycięstwa?

       Postanowiłyśmy porozmawiać z nową drużyną. Oto co udało nam się
dowiedzieć: 

Co cię zachęciło do udziału w zajęciach ?
A.N 
-Dodatkowa ocena z techniki .
M.P.
-Przede wszystkim koledzy , fajne jest to, że można dostać lepszą ocenę z
techniki.
J.B
-Zachęciło mnie to, że brat właśnie wygrał DI i poleciał do Stanów. Można
bardziej poznać kolegów i koleżanki.
K.W.
-Chciałam spróbować swoich sił. I spodobało mi się jak, pan opowiadał o
zajęciach.
J.S.
-Zachęciło mnie to, że idą tam też moi koledzy i dzięki temu lepiej się
poznamy .
M.K.
-Zajęcia według mnie zapowiadały się ciekawie.
E.M.
-Wydawało mi się, że będzie ciekawie .
I.S.
-Zajęcia zapowiadały się ciekawie. 

Czy według ciebie wygramy w tym roku olimpiadę ?
A.N.
-Tak, wygramy olimpiadę, ponieważ mamy bardzo zgraną drużynę .
M.P.
-Nie, ponieważ jesteśmy dopiero początkujący i mamy małe szanse na
wygraną.
J.B.
-Nie za bardzo, bo dopiero zaczęliśmy ze sobą współpracować. Ale może
za rok.
K.W.
-Myślę, że w tym roku może nam się jeszcze nie udać , ponieważ jesteśmy
dopiero początkujący.
J.S. Wygramy, bo mamy bardzo zgrana grupę.
M.K.
-Na razie nie, ale może za rok, jak popracujemy.
E.M.
-...
I.S.
-Sądzę, że jak się przyłożymy i będziemy współpracować, to możemy zająć
dobre miejsce.
                                             Julia Bulka,  Karolina Winczewska

fot. Melve

fot. Melve
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Projekt plakatu do gry
wykonanie: Mateusz Krzywicki
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                                     Szanowni Nauczyciele!

        W imieniu wszystkich uczniów i uczennic zwracam się do Was z
ogromną prośbą! Nie zadawajcie nam tak dużo zadań domowych! Mamy
za mało czasu na rozrywkę. Czasami nie śpimy po nocach, żeby zdążyć
ze zrobieniem zadania! Wy też kiedyś chodziliście do szkoły i na pewno
pamiętacie jak to jest, kiedy się ma tyle lat co my. Miejcie to na uwadze i
wczujcie się w naszą sytuację. Nawet weekend wygląda jak zwykły dzień
tygodnia, ponieważ musimy siedzieć po kilka godzin nad zadaniami.
Uczniowie są przemęczeni. Czy Wy tego nie widzicie? 
         Drodzy Nauczyciele!!! Wam też pewnie nie chce się sprawdzać
sprawdzianów w domu, szczególnie w dzień wolny od pracy. Jeszcze  raz
proszę Was w imieniu wszystkich: przemyślcie to, czy warto tak męczyć
dzisiejszą młodzież?! Nam też należy się chwila wytchnienia!
                                                                                    
                                                  Wasz uczeń ze szkoły

                                   Komentarze do memów

1. Na szczęście nie w naszym przypadku :)
2. Po całym roku szkolnym jesteśmy bardzo zmęczeni.
3. To prawda. A Wy też tak macie, gdy już dochodzi do takiej sytuacji że

macie mówić razem, to tylko Ty mówisz?
4. Ach, ci wdzięczni nauczyciele. Dobrze, że nasi nie są tacy :)

                                               Zuzanna Wolas i Nikola Wóltańska

.

. .

.
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Gwałtowna zmiana pogody!

       Fortnite Battle Royale to gra, w którą gra ponad 125 milionów ludzi na
świecie. Wśród nich są także znani ludzie tacy jak: raper Drake DJ
Marshmello czy piłkarz Antoine Griezmann. W temacie Antoinego
Griezmana warto wiedzieć, że piłkarz po każdej strzelonej bramce tańczy
taniec z tej gry pod nazwą „Zaakceptuj porażkę”. 
        Gra bije także rekordy oglądalności na platformach takich jak: YouTube
czy Twitch. Powstaje o niej mnóstwo animacji i artykułów, takich jak ten.
Myślę, że gra osiągnęła duży sukces i zarabia fortunę. To jest piękne, że coś
małego może tak wyrosnąć w stosunkowo krótkim czasie, bo warto
wspomnieć, że gra ma zaledwie rok. 
       Gra organizuje także turnieje E-Sportowe, gdzie najlepsi gracze z całego
świata walczą o ogromną pulę pieniężną sięgającą do 500 000$. W
rozgrywkach grają nawet Polacy.
                                                ALEK NOWAKOWSKI

.

       

         Podczas nocy ok. 3 tygodnie temu wiał przeogromny wiatr. Na nasze
telefony zostały wysłane ostrzeżenia dotyczące porywistego wiatru, aby z
zabezpieczyć swoje dobra.
      Następnego dnia słońce raz było, a raz nie. Można było zauważyć
piękną tęczę, prawie że nieprzezroczystą. Temperatura w porównaniu do
poprzednich dni spadła o kilka stopni. Dni stały się bardziej ponure, bardziej
deszczowe. Skończyło się umawianie na rowery i granie w piłkę na polu,
natomiast zaczęło się oczekiwanie na wiosnę i lato. Na pewno nasze życie
stało się nudniejsze i bardziej przygnębiające. Przy takiej pogodzie traci się
chęć do życia.
       Obecnie włada jesień, a my niestety musimy się z tym pogodzić. Nic
na to nie poradzimy. Chcielibyśmy dostrzec jakieś pozytywy, ale jest to
trudne.A dlaczego? Bo przecież zaczęła się szkoła, pogoda jest ponura,
jakby świat chciałby nas doprowadzić do smutku i rozpaczy. Niestety nie
ma żadnych dobrych stron.
      Pozostało więc siedzenie w domu i leżenie w łóżku (co w sumie nie dla
wszystkich jest złe). Teraz pół roku czekania, aż w końcu zawita wiosna i
będzie cieplej. Zapewne wielu chciałoby, żeby jesień była cieplejsza i
milsza. Żeby była to jesień z kolorowymi drzewami  w dodatku ciepła, a nie
taka mokra. 
       Na razie możemy mieć nadzieję, że wiosna i lato przyjdą szybciej niż
oczekujemy.
        Coś za coś, mieliśmy bardzo pogodne i ciepłe lato, a teraz mamy
zimną i nieprzyjazną jesień. No cóż musimy jeszcze poczekać.
         Jeszcze tylko Wszystkich Świętych, Mikołaj, Wigilia, Sylwester, ferie
zimowe i możemy wypatrywać WIOSNY.

                                                          M. Pawełkiewicz

           Fortnite czyli gra,
         która podbiła świat

Dwie babcie oglądają walkę bokserską w telewizji.
Po serii ciosów jeden z zawodników pada na deski.
Sędzia odlicza.
Tłum szaleje: Wstanie?! Nie wstanie?! Wstanie?! Nie
wstanie?!
- Nie wstanie -kręci głową jedna z babć.
- Czemu tak uważasz, Krysiu?
- Znam go z tramwaju, Teresko!!!

.
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Czy zwierzę może być
mądrzejsze od ludzi?

           W OBRONIE ZWIERZĄT

.

      Zwracam się do Was, aby bronić porzucone zwierzęta. Chciałabym
Państwu przedstawić, w jakim stanie pozostawiamy te jakże bezbronne
istoty. Czymże one sobie zasłużyły, aby zostać wyrzucone od tak na ulicę.
        Ze statystyk wiemy, że zwierzęta zostają porzucone np. z powodu
braku czasu. Zwierzęta coraz częściej kupujemy dla kogoś na prezent.  Na
początku, jak wiemy, jest to frajda np. dla naszych dzieci. Ale pamiętajmy
jednak o tym, że zwierzęta to nie zabawka i nie możemy ich pozostawiać
samym sobie, gdy tylko nam się znudzą. Niestety telewizja i prasa donoszą
o nowych porzuceniach i okrucieństwach wobec czworonogów. Zwierzęta te
są nieludzko traktowane. Psy bądź koty niejednokrotnie przywiązywane są
do drzew i pozostawione wówczas na pastwę losu, lub jeśli mają
,,szczęście”-  trafiają do schroniska.
        Gdy porzucone zwierzę trafi do schroniska, czy uważacie wówczas, że
problem jest rozwiązany? W żadnym wypadku! Te biedne zwierzęta cierpią.
Cierpią z ogromnej tęsknoty. Patrzą zza krat zasmuconym wzrokiem,
wypatrując, czy może ktoś do nich podejdzie. Niejednokrotnie pozostają w
zamknięciu przez wiele długich lat. Ale czy to oznacza, że ich przyszłość
jest już przewidziana? Oczywiście, że nie!
       Zatem, nie bądźmy obojętni na los naszych czworonożnych przyjaciół.
Wierzę w to, że jest wielu ludzi, którzy starają się zmienić los zwierząt.
Walczą o ich prawa, dbają o nie, dokarmiają.
      Każdy z nas ma możliwość dołączenia do takich osób. Co w takim razie
można zrobić?!
       Jak wiemy, jest dużo akcji charytatywnych. Można zostać
wolontariuszem i bezinteresownie pomóc tym zwierzętom.
       Apeluję do Was, nie kupujcie zwierząt, jeśli to ma być Wasz chwilowy
kaprys. Pochylcie się nad zwierzętami ze schroniska, ale również
pamiętajcie o tym, żeby to była Wasza świadoma i przemyślana decyzja.
Wiedzcie, że zwierzę to nie jest pluszowy miś, którego zaraz będzie można
rzucić w kąt.
      Mam nadzieję, iż moje słowa skłonią Was do refleksji i nie pozostanie
Wam obojętny los naszych czworonożnych przyjaciół.

                                                  Wiktoria Malec kl.8a
  
Drodzy Obywatele! 
        Zwracam się do Was obronie naszych czworonożnych przyjaciół,
którzy codziennie tracą życie, aby dostarczyć rozrywki ich opiekunom. Mam
na myśli walki psów. Rozgrywają się codziennie, praktycznie na całym
świecie. Ludzie wiedzą, że to jest zakazane, ale jak to się mówi ,,zakazany
owoc smakuje najlepiej’’. Zazwyczaj biorą udział amstaffy, rottweilery, a
nawet pit bulle. Są często głodzone i drażnione, a potem zmuszane do
udziału w psich walkach. Opiekunowie i widzowie robią rożne zakłady i
wygrywają duże pieniądze. Pojedynki są toczone na śmierć i życie. 
       Zranione zwierzę czeka ciężka śmierć, porzucenie, a jeśli trafi do kliniki
weterynaryjnej i tak często. zostaje uśpione ze względu na stan zdrowia lub
zniszczoną psychikę. Czy chcielibyście takiego losu dla swoich oddanych
przyjaciół, którzy bronią lub siedzą z Wami podczas zbliżających się długich
zimowych wieczorów? Na pewno nie! Czy  nie jest szkoda ludziom tych
zwierząt? Przecież to żywe istoty, one też coś czują. Pies jest takim
stworzeniem, które kocha człowieka niezależnie jakim jest. Ludzie, którzy
pastwią się nad tymi stworzeniami, to po prostu pozbawione serca bestie,
żądne widoku krwi.
  Pamiętajcie, nie możemy być obojętni wobec zwierząt. Pomagajmy im!
                                                                       
                                                Kasia  Puchalska

       
        Istnieje zwierzę na naszej planecie, które inteligencją jest podobne do
człowieka, jednak nie jest takie samo jak człowiek. To zwierzę chodzące
po drzewach przez większość czasu. Możecie się już domyślić, o jakie
zwierzę chodzi. 
      Mam na myśli „ORANGUTANA”. Dużo naukowców stwierdziło, 
że jest to bardzo inteligentne zwierzę. Gdyby cofnęło się go do czasów,
kiedy byliśmy jaskiniowcami, wtedy ktoś mógłby powiedzieć, że to zwierzę
jest mądrzejsze od człowieka. Oczywiście wszyscy wiedzą, że na razie
nie jest to możliwe i prawdopodobnie, chociaż nie na pewno, nie da się tego
w ogóle zrobić.
      Czy wiecie, że w języku malajskiem "orang" oznacza "człowiek", zaś
"hutan" to "las". A to dlatego, że kiedyś Malajowie uważali orangutany za
dzikich ludzi, którzy tylko udają, że nie potrafią mówić, bo chcą wymigać
się od pracy.

      Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji o tym zwierzęciu,
wejdźcie na stronę:http://www.national-geographic.pl/przyroda/w-ich-
oczach-odbija-sie-ludzkosc-orangutany-maja-kulture-mozemy-nie-zdazyc-
jej-poznac
 
                                            AUTOR: Gabriel Józefczyk

.
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JAK PRZETRWAĆ ROK SZKOLNY?
         Za pewne wielu z was ma niechęć do szkoły lub nie wie, jak
zorganizować sobie czas w tym okresie. Najprawdopodobniej ma też żal o
to, że szkoła zżera wam bardzo dużo czasu. W tym poradniku przedstawię
wam pomysły na to, jak przetrwać rok szkolny z dobrymi ocenami.

PRZED ODROBIENIEM LEKCJI PRZECZYTAJ TEMAT
Zgaduję, że robisz prace domowe za pomocą, jakże świetnego, portalu
zadane.pl? Jest to jeden z większych błędów, jakie popełniasz. Myślisz, że
po co są zeszyty ćwiczeń? Przeczytaj dokładnie temat lekcji, a następnie
weź się za odrabianie zadań domowych.

NIE ODKŁADAJ ODRABIANIA LEKCJI NA PÓŹNIEJ
Jeżeli uważasz, że odkładanie prac domowych na potem jest w porządku, to
robisz źle. Po przyjściu ze szkoły, zaraz po obiedzie odrób wszystkie
zadania domowe.

UCZ SIĘ SYSTEMATYCZNIE
Myślisz, że uczenie się z lekcji na lekcje jest nieprzydatne? Nic bardziej
mylnego. Wyobraź sobie, że na dwa dni przed pracą klasową będziesz mógł
tylko przypomnieć sobie zdobytą wiedzę bo to, czego nauczyłeś się
wcześniej zostało ci w głowie.

UWAŻAJ NA LEKCJI
Urządzaniem sobie pogaduszek na lekcji bardzo sobie szkodzisz. Za to,
kiedy będziesz słuchać nauczyciela, przyswajanie tematów w domu stanie
się prostsze, bo większość rzeczy będziesz pamiętał z lekcji.

NIE RÓB Z SIEBIE BŁAZNA
Kiedy odstawisz coś na lekcji, to klasa śmieje się z ciebie, nie z twojego
''żartu'' i poczucia humoru. Poza tym po takiej akcji nauczyciel może się na
ciebie uwziąć.

CZYTAJ RÓŻNE PISMA NAUKOWE, KSIĄŻKI...
Od pism typu "National Geographic" po książki np. przygodowe. Nawet
mogą to być serwisy informacyjne.

WYZNACZ SOBIE CZAS ''NA INTERNET''
Najlepiej po dwie, ewentualnie trzy godziny dziennie w tygodniu roboczym 

NA PRACĘ KLASOWĄ UCZ SIĘ DWA, TRZY DNI PRZED
Wierz mi, jeśli się przyłożysz, dasz radę wykuć wszystko w tym czasie.

RÓB NOTATKI
Tak, notatki z całego działu po wcześniejszym jego przeczytaniu.
Przepisując, utrwalasz wiedzę. 

NIE PRZEJMUJ SIĘ AŻ TAK OCENAMI Z PRZEDMIOTU, Z KTÓREGO
NIE JESTEŚ DOBRY
Każdy ma słabe strony, a twoją jest, na przykład, matematyka. Oczywiste
jest to, że musisz się z niej uczyć, aczkolwiek podchodź do tego bardziej ''na
ludzie''. Myślę, że ocena dostateczna z tego przedmiotu cię zadowoli.

CHODŹ NA RÓŻNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Nawet te w szkole (np. kółko chemiczne). Nauczyciel zauważy, że się
angażujesz i wierz mi, że weźmie to pod uwagę przy wystawianiu ocen.
Możesz również zapisać się na inne zajęcia, które nie odbywają się w
szkole. Pamiętaj, żeby nie mieć tych zajęć za dużo.

PAMIĘTAJ, ŻE UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE.
Największą wagę przykładaj do przedmiotów, z których jesteś dobry lub do
tych, które lubisz. Nasze życie teraz składa się głównie z nauki i musimy się
z tym pogodzić. Wystarczy znaleźć sposób, dzięki któremu to przyswajanie
wiedzy nie będzie dla nas czymś uciążliwym. 

.

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, 
żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

google
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Czy uczniowie sprawdzaliby się
w roli nauczycieli?

Przemoc w szkole

                          Szanowni Koledzy i Koleżanki

     Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu lub nieludzkiemu
traktowaniu. Zakazuje się kar cielesnych. Przemoc jest obecna w świecie
dorosłych, a także u młodzieży i dzieci.
     Zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego jesteśmy
agresywni w szkole, czy w innych miejscach? Czy to dlatego, że przemoc
jest objawem bezradności? Jesteśmy agresywnymi wtedy, gdy nie
potrafimy sobie z czymś poradzić, wtedy kiedy dany problem nas
przerasta i gdy ktoś nas denerwuje. Niejedno z nas zapewne spotkało się w
swoim życiu z formą przemocy i agresji. Przemoc jest bardzo złożonym
zjawiskiem, ma jednak jednoznacznie określony cel: niszczenie
wszystkiego oraz wszystkich. Zjawisko przemocy dotyczy także szkoły,
czyli miejsca, gdzie powinniśmy czuć się bezpiecznie, chodzić z radosną
miną, nie tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, ale także po to, żeby
spotykać się z rówieśnikami. Dla wielu uczniów z powodu przemocy
szkoła oznacza piekło.
     Chcę teraz zaapelować do wszystkich, żeby nie zgadzali się z tym
zjawiskiem. Nie zgadzali się na znęcanie fizyczne a także psychiczne, aby
reagowali, gdy widzą coś złego.
     Musimy wspólnie przeciwdziałać przemocy i nie bać się powiedzieć
,,Stop przemocy”. Pomagajmy osobom, które są nękane przez
rówieśników czy dorosłych. Razem możemy zmienić świat.
                                                        
                                                             Klaudia Rurak 

.

       Nad tym pytaniem myślałem na lekcji matematyki, gdy pani zaprosiła do
pomocy uczniów gimnazjum, którzy za nią nas uczyli. Byli bardzo mili i
pomocni oraz przymykali oko na małe wykroczenia z naszej strony. Chyba
dlatego, że nas rozumieli.
     I wtedy właśnie wpadłem na to pytanie: Co by było, gdyby uczniowie byli
nauczycielami?
     Przeanalizujmy to zagadnienie:
     Ogólnie nauczyciele idą według  wybranego programu i narzuconej
podstawy programowej. Jednak gdyby uczeń był nauczycielem,
prawdopodobnie by go nie znał i z niego nie korzystał. Mógłby też go mieć,
ale się go nie trzymać, a może stałby się kalką i odtwarzał wszystko
dokładnie, jak mu napisali. Uczeń też  prawdopodobnie byłby kreatywniejszy.
Nauczyciel przecież podąża za zasadami.
      A może uczeń zmieniłby się w złego dyktatora?
     Ja myślę jednak, że nie jest to do przewidzenia, a nauczyciele, których
teraz mamy, są dobrzy w tym, co robią.

     W szkole tematycznie został wymyślony konkurs na najlepszego ucznia
w roli nauczyciela. Wybrani uczniowie mieli przeprowadzać lekcje na danym
przedmiocie, zaś klasy miały oddawać głosy, kto w tej roli wypadł najlepiej.
Ponieważ gazetka powstaje przed tym przedsięwzięcie, toteż nie wiemy,
czy dojdzie ono do skutku. To czas pokaże.

                              Autor: Mateusz Krzywicki

Kawały o uczniach:

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi:
-Cześć mamo
-Jasiu jak się czujesz w szkole ?
-Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie wiem.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "uczniowie chętnie wracają
do szkoły po wakacjach"? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze...

Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta go:
-Jasiu jak w szkole?
-A dobrze.Pani mnie wyróżniła, powiedziała, że cała klasa to półgłówki,
a ja największy.

Kawały wzięte z   Kawaly.tja.pl
     https://kawaly.tja.pl/o-uczniach?st=2

.

https://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczycielka-do-jasia-jasiu-dlaczego
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Jak poradzić sobie z jesienną
depresją?

        Spadek nastroju może być wywołany brakiem światła dziennego jak
powietrza. Gdy go brakuje, stajemy się senni, ciągle zmęczeni, dopada nas
melancholia i sezonowa depresja. Ale są sposoby, które pomogą odzyskać
energię i radość życia! Jak walczyć z jesiennym przygnębieniem?

        Spadek nastroju dopada nas, gdy słońce zachodzi wczesnym
popołudniem i wkrótce potem zapada zmrok. Jesienią i zimą z dnia na dzień
tracimy energię, wciąż jesteśmy senni, łatwo wybuchamy złością. Czujemy
się zmęczeni i nieszczęśliwi. Jeżeli taki stan trwa już ponad dwa tygodnie,
możemy być pewni, że staliśmy się kolejną ofiarą sezonowego obniżenia
nastroju. Przyczyną depresji sezonowej jest niedostateczna ilość światła
słonecznego, co wpływa na funkcjonowanie szyszynki. To gruczoł dokrewny
w mózgu, który reguluje pracę wewnętrznego zegara człowieka. Szyszynka
produkuje melatoninę, tzw. hormon snu. Jego ilość zależy od tego, ile
światła dociera przez oko do mózgu. Kiedy jest go dużo, szyszynka
wydziela mniej melatoniny, a gdy światła jest niewiele, poziom melatoniny
wzrasta. Stajemy się wtedy bardziej senni, apatyczni, nic nam się nie chce,
zamykamy się w sobie. Mniejsza ilość światła powoduje też spadek
produkowanej przez mózg serotoniny - odpowiedzialnej za dobry nastrój.
Nie omija to też dzieci i młodzieży, którzy stają się bardziej kapryśni, rano z
trudem wstają z łóżka, na lekcjach przysypiają, a wiedza oporniej wchodzi
im do głów.
         Depresja sezonowa mija wraz z nastaniem wiosny. Nie można jednak
czekać i przez kilka miesięcy znosić jej dokuczliwe objawy. Zły stan ducha
źle wpływa na zdrowie (powoduje np. spadek odporności), nie mówiąc już o
komplikacjach w szkole czy życiu rodzinnym. Trzeba z nim walczyć, ale
przede wszystkim dużo lepiej mu zapobiegać. Jeśli wiesz, że cię dopadnie,
zacznij temu przeciwdziałać. Co możesz zrobić? Najlepsze lekarstwo to
ruch na świeżym powietrzu. Postaraj się w środku dnia o pół godziny
przerwy. Wyjdź na spacer i wystaw twarz do słońca. Nawet w pochmurny
dzień jego promienie podziałają jak antydepresyjny koktajl. A w sobotę i
niedzielę spędzaj jak najwięcej czasu w plenerze.

google
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        Od wczesnego dzieciństwa lubiłam słuchać opowieści moich dziadków
o losach naszej rodziny. Szczególnym zainteresowaniem moim i kuzynów,
cieszyły się historie z czasów II wojny światowej. Okazało się, że moja
rodzina skrywa wiele tajemnic…Jedna z nich to losy dwóch braci-
Franciszka i StefanaMaciasów, którzy od dziada pradziada mieszkali w
Czajkowie, małej wsi koło Połańca. Historię, którą poniżej opiszę,
opowiedział mi mój dziadek Edward Kołek, mąż Danuty Kołek z domu
Macias, mieszkający w Połańcu.
     Franio i Stefek byli bardzo zgranym rodzeństwem, pomagali sobie, lubili
spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Podobno jako młodzi chłopcy złożyli
sobie braterską przysięgę, że zawsze będą mogli na siebie liczyć i nie
pozwolą nikomu skrzywdzić siebie i swojej rodziny. Okazało się, że tą
zasadą kierowali się przez całe swoje życie. Jako małe dzieci zbudowali
potajemną kryjówkę w lesie nieopodal domu. Spędzali tam każdą wolną
chwilę, uczyli się walczyć, grali w karty i szachy, rozmawiali o pannach,
swoich marzeniach. Stefan, starszy z braci był najprzystojniejszym
chłopakiem we wsi, dziewczyny wodziły za nim wzrokiem, gdziekolwiek się
pojawił: w polu, kościele, na targu. Franek nie był tak urodziwy, ale był
człowiekiem o złotym sercu i „złotej rączce”- jeżeli coś się komuś we wsi
zepsuło, Franek był w stanie dosłownie wszystko naprawić. Niestety nie miał
takiego szczęścia w miłości. Bardzo podobała mu się dziewczyna o imieniu
Marianna, która darzyła go przyjaznym uczuciem, jednak to charyzma i
poczucie humoru Stefana spowodowały, że w 1937 roku została jego żoną.
Franek nigdy nie przyznał się bratu do swoich uczuć, ponieważ zależało mu
na jego szczęściu. Marianna i Stefan stanowili wzorzec zgodnego i
kochającego się małżeństwa, którego owocem był syn – Gienek.
Niestety szczęście nie trwało długo, ponieważ 1 września Niemcy napadły
na Polskę i zaczął się sześcioletni okres piekła. Obaj bracia jako przykładni
patrioci zgłosili się do wojska, żeby bronić ojczyzny i rodziny. (…) zostali
przydzieleni do różnych jednostek. Franciszek walczył w oddziale piechoty
w Grudziądzu, natomiast Stefan trafił do kawalerii.
     Oddział Franciszka został rozbity między 20-25 września 1939 roku
przez Niemców pod Brześciem. Żołnierze, żeby ratować własne życie,
musieli uciekać, kierując się na wschód. Armia Radziecka, która od 17
września, bez wypowiedzenia wojny przekroczyła polską granicę i zaczęła
zajmować tereny wschodnie, wyłapywała naszych żołnierzy, którzy
początkowo trafiali do obozów jenieckich, gdzie często sprawdzano im
odciski palców w celu analizy, który z nich jest oficerem, a który zwykłym
żołnierzem. Inteligencję, Rosjanie wysyłali do obozów w Ostaszkowie i
Katyniu, a reszta żołnierzy, gdy tylko nadarzyła się sposobność, uciekała do
domów. (…) Przemieszczali się tylko nocami, w dzień chowali się w lasach,
zagajnikach, bali się, że ktoś może ich wydać Rosjanom, a wtedy już tylko
„kula w łeb”. Uciekinierzy nie mieli co jeść, (…). Nie myli się, więc dopadały
ich wszy, nie mogli też palić ognia, (…). Niestety w wielu przypadkach
kończyło się to śmiercią. Franciszek, idąc przez 40 dni i nocy, był
wychudzony, obdarty, zmęczony, zmieniony przez wojnę, jakby przybyło
mu 10 lat, mimo to wreszcie dotarł do domu.
      Oddział, w którym walczył Stefan, został rozbrojony w Katyniu , a on
sam zabrany przez Rosjan. Tylko jemu i kilku innym żołnierzom udało się
uciec. Wrócił do domu około 15 listopada, dwa tygodnie po Franciszku. Szedł
przez prawie 2 miesiące. W trakcie drogi powrotnej nabawił się ostrego
zapalenia płuc. Długo walczył z chorobą, lecz lekarz był bezradny.
Brakowało lekarstw, a sposoby domowe na niewiele się zdały. Niecałe 3
miesiące później zmarł. Marianna była zrozpaczona. Starała się być twarda,
ale straciła miłość swojego życia. Płakała miesiącami (…). Po śmierci
Stefana, we wszystkich sprawach pomagał jej Franek.   

W swojej pomocy nie był nachalny, nie narzucał się Mariannie, po prostu był,
kiedy go potrzebowała. 
 Franciszek przeżył, choć wojna była dla niego traumatycznym przeżyciem.
Po śmierci Stefana każdą wolną chwilę spędzał w ich leśnym domku i
wspominał beztroskie czasy. Nie mogło to trwać długo, ponieważ był to
początek wojny, dlatego skupił się na tym, co mu pozostało. Postanowił
zostać we wsi i pomagać w gospodarstwie, ale poczucie patriotyzmu,
świadomość narodowa, nakazywały mu wspierać potajemnie partyzantów
najbliższego oddziału AK „Jędrusie” jak tylko potrafił: a to trochę żywności,
ciepłych ubrań, tytoniu, dostarczał w umówione miejsce. Przechowywał ich
na strychu i w piwnicy. (…) często miewał rozterki, czy dobrze postąpił,
wracając do domu rodzinnego, czy nie powinien wrócić z powrotem do walki.
Jednak ostatecznie nie zrobił tego z poczucia obowiązku wobec Marianny i
Gienka. Pamiętał o przysiędze złożonej swojemu bratu, dlatego nie mógł ich
zostawić.
       Po mniej więcej trzech latach od śmierci Stefana, Maria wyszła za
Franciszka, nie z miłości lecz z rozsądku. Przypominało to prawo lewiratu
polegające na obowiązku poślubienia wdowy przez brata męża. Prawo to
służyło przede wszystkim zapewnieniu ciągłości rodu. W przypadku tego
małżeństwa jednak nie o to chodziło, ponieważ był syn pierworodny Stefana.
(…) Cała rodzina bardzo wspierała Marię i Franciszka. Choć na początku nie
było tam uczucia miłości, to z czasem na fundamentach wieloletniej
przyjaźni zrodziła się i miłość, a wraz z nią pojawiło się na świecie troje
dzieci – Jurek, Danusia i Jan. Franciszek traktował wszystkie dzieci z taką
samą miłością, łącznie z Gienkiem, który później jako dorosły mężczyzna
przypominał mu Stefana. Pielęgnował w nich pojęcie ojczyzny, jej wielkiego
znaczenia. W ten sposób każde z ich wyrosło na porządnych ludzi.
      Marianna i Franciszek byli małżeństwem przez 55 lat. Zbudowali
kochającą się rodzinę. Posłuchanie głosu rozsądku było jedną z najlepszych
decyzji w życiu Marianny. Oczywiście, nigdy nie zapomniała o Stefanie,
często przychodziła na jego grób i opowiadała mu o wszystkim.
Wewnętrznie czuła, że ślub z Franciszkiem był przeznaczeniem. W 2008
roku po długiej chorobie Franciszek zmarł. Kilka miesięcy później Marianna
straciła wzrok, co było to dla niej ogromnym darem. Nie chciała widzieć
życia bez Franka. Zmarła w 2015 roku, mając 94 lata.
Każde z dzieci z czasem poszło własną drogą, skończyło szkołę, założyło
rodzinę, doczekało się dzieci i wnuków. Jedyna córka Marianny i
Franciszka, Danuta, wyszła za mąż za Edwarda Kołka, a rezultatem ich
związku jest moja mama Anna. (…)
                 Dziękuję Marianno i Franciszku. Wasza Ola.

                BRACIA (PRACA KONKURSOWA "O NIEPODLEGŁEJ" )
                                          OLA BZUKAŁA
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KRESY- moja miłość

          Obecny rok szkolny postanowiłam zacząć z przytupem, ale trochę
innym niż ubiegły rok, gdzie kontuzja nogi, która miała miejsce w Nicei,
wyłączyła mnie na 4 tygodnie z życia.
Od kilkunastu lat nosiłam się z pomysłem i pragnieniem zwiedzenia naszego
dziedzictwa historycznego na Kresach Wschodnich. Zawsze jednak coś
niezapowiedzianego wypadało mi w życiu i tak mijały kolejne lata, a Kresy
czekały cierpliwie. Wreszcie nadarzyła się nie lada okazja, zapisałam się na
Akademię Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Efektem
działań Akademii miał być wyjazd na Ukrainę w dniach 18 – 23 września.
Szczerze mówiąc, nie do końca wierzyłam, że to wszystko dzieje się
naprawdę. Program wyjazdu, to same historyczne perły: pierwszego dnia
Żółkiew – zamek hetmana Stanisława Żółkiewskiego, następnie przejazd do
Lwowa i zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt, gdzie
przeżyłam bardzo wzruszające chwile, kiedy patrzyłam na groby tych
najmłodszych, którzy zginęli za Polskę. Z cmentarza wychodziliśmy o
zmroku. Następnego dnia 12 godzin zwiedzania „Krakowa południa” – czyli
Lwowa: Wysoki Zamek, kopiec Unii, cerkiew Wołoska, kościół
Dominikanów, katedra ormiańska, Rynek, katedra łacińska, kaplica Boimów,
kościół Jezuitów, Wały Hetmańskie, Teatr, Pomnik Mickiewicza, kościół
Bernardynów, ul. Akademicka, Uniwersytet, Ossolineum, kościół św.
Elżbiety, cerkiew św. Jura. Nogi bolały, ale w duchu czułam się szczęśliwa,
jednak głód wiedzy nadal doskwierał…
        Trzeciego dnia mieliśmy przed sobą kawał drogi do przebycia, najpierw
zwiedzanie pałacu w Podhorcach, następnie Olesko – miejsce narodzin
Jana Sobieskiego późniejszego króla Polski, jak niektórzy historycy twierdzą
ostatniego, którego przynosił nam chwałę, „Lwa Lechistanu”, jak mawiali o
nim Turcy z podziwem i trochę ze strachem, ponieważ pogonił ich pod
Wiedniem. Następnym punktem programu była ławra w Poczajowie,
największa na terenie Ukrainy cerkiew obrządku moskiewskiego. Na
okoliczność zwiedzania wszystkie panie z naszej wycieczki musiały przejść
pewną transformację, mianowicie: ubrać spódnice do ziemi oraz na głowę
założyć chustę, jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane. Panowie
oniemieli, gdy nas zobaczyli (dodam, że mnie prawie nikt nie rozpoznał). Na
zakończenie dnia dojechaliśmy do Krzemieńca, gdzie odbyło się spotkanie w
Szkole Polskiej, z nauczycielką oraz grupą uczniów, którzy bardzo miło nas
przyjęli. Do szkoły uczęszcza popołudniami 40 polskich dzieci, oprócz tego
na zajęcia przychodzi około 160 dzieci ukraińskich. Nazajutrz odbyło się
dalsze zwiedzanie Krzemieńca (Góra Bony, Muzeum Słowackiego, Liceum
Krzemienieckie, kościół parafialny) i ruszyliśmy dalej. Po drodze
zwiedziliśmy dwa zamki w Zbarażu i Trembowli, niestety bardzo zniszczone.
I wreszcie dotarliśmy do Kamieńca Podolskiego. Choć dawno zapadł
zmierzch, nie podarowałabym sobie, gdybym choć na chwilę nie wyszła
popatrzeć na pięknie oświetloną twierdzę, której zadaniem w XVII wieku była
obrona przed najazdami tureckimi. Po krótkim odpoczynku zwiedziliśmy
wszystko co najważniejsze w Kamieńcu - zamek, do którego dostaliśmy się
drewnianym mostem linowym, który bujał mocno i niektórzy uczestnicy
zrezygnowali z przejścia i musieli przebyć dwa razy dłuższą trasę (ja
oczywiście przeszłam, ale strach był). Odwiedziliśmy polskiego księdza w
katedrze, dawnym kościele Dominikanów, następnie kościół ormiański –
zniszczony prawie w 80% oraz fortyfikacje miejskie. Popołudniu
pojechaliśmy do Chocimia, miejsca triumfu hetmana Jana Sobieskiego, który
otworzył mu drogę do koronacji. Zwiedziliśmy też Okopy Św. Trójcy, miejsce
walk konfederatów barskich.

         Tam też spotkała nas miła niespodzianka – spotkanie z panią Anielą
Biela, 93 letnią Polką, która zaprosiła nas do siebie, żeby pokazać nam
Krzyż Oficerski – odznaczenie nadane jej przez prezydenta. Pani Aniela
mieszka bardzo skromnie, żeby nie powiedzieć biednie. Spotkanie z nami i
rozmowa były pełne emocji, wiele z nas musiało ukradkiem otrzeć łzy.
Niektórzy wreszcie zrozumieli, dlaczego pomoc Polakom mieszkającym na
Kresach jest tak ważna.
         Niestety jak to stare porzekadło mówi, „wszystko co dobre szybko się
kończy…” Wiem na pewno, że wrócę na Kresy. Chcę tą moją miłością
zarazić młodzież naszej szkoły, dlatego postaram się zorganizować
wycieczkę na wiosnę

                                                 Małgorzata Kuśtrowska
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	12. Reszta pomysłów zależy od wyobraźni, kreatywności każdego nauczyciela.
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