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Nasz miesięcznik będzie
zawierał  najciekawsze
informacje z naszego życia.

Zachęcamy do
lektury

A

Numer
zredagowali: 
A. Zalewski,
M.Koczara,
H.Samsel,
E.Sosnowska,
G.Pigut,           
K.Ślazyk,
N.Godlewska, 

W.Wronowska,
K.Wierzbicka,
A.Lechowicz,
P.Kluczek

W numerze
przeczytacie o:
szkołach średnich,
życiu szkoły,
nowoczesnych
technologiach,
weganizmie,
zdrowym
odżywianiu,
trendach w
psychologii.
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Ten rok będzie trudny dla uczniów
klas ósmych i trzecich gimnazjum.

     Co masz do   
          wyboru?

                                    
                                 A CO PÓŹNIEJ?

W wyniku nowej
reformy edukacji
w roku 2019 w
szkołach
licealnych i
technikach, itp.
spotkają się dwa
roczniki.
Uczniowie
ostatnich klas
będą mieli
dylemat co do
wyboru szkół.
Wybierając
szkołę

powinieneś
pomyśleć o:
swoich pasjach,
ulubionych
przedmiotach
oraz o tym co
chciałbyś robić
w przyszłości.

E.S

1. Liceum 
2. Technikum
3. Szkoła
branżowa I
stopnia

E.S
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                             U schyłku ósmej klasy

        Konkursy przedmiotowe Dziękujemy

Dziękujemy
naszym
nauczycielom
za
przygotowanie
naszych
kolegów i
koleżanek do
konkursu. Ży-
czymy
powodzenia.

Na przełomie
października i
listopada w
naszej szkole
odbyły się
konkursy
przedmiotowe.
Konkursy cie-
szyły się ogro-
mnym zaintere-
sowaniem ze
strony uczniów.
Po rozmowach
z naszymi ró-
wieśnikami

po
przeprowadzo-
nych
konkursach
możemy liczyć
na to, że na
pewno kilkoro z
naszych
kolegów i
koleżanek
awansuje do
kolejnego
etapu. 

AH

AH
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   Nowe technologie zmieniają świat

Nowoczesne technologie

     Technologie 
Do 2020 roku
na świecie
funkcjonować
będzie 50
miliardów
urządzeń
podłączonych
do sieci,        50
razy więcej niż
jeszcze      5 lat
temu.                 
              Nowe
technologie
oznaczają
zmiany           
w zarządzaniu

procesami
biznesowymi w
firmach         i
mogą
przyczynić się
do zwiększenia
ich zysków.

Innowacja

      Rewolucja     
          cyfrowa

W chwili obecnej
jesteśmy
uczestnikami
rewolucji
cyfrowej, która
coraz szybciej
przenika         
do codziennej
pracy
zmieniając
procesy
biznesowe.       
Cyfryzacja –
jest jednym     
 z trzech po
urbanizacji       

 i industrializacji
– megatrendów,
który sprawia,
że zwiększa się
zakres operacji
biznesowych
wykonywanych
już nie tylko na
komputerach,
ale i na
urządzeniach
mobilnych.

N.G i K.Ś

N.G i K.Ś
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Weganizm to nie tylko dieta, a styl życia. 

Na czym polega weganizm? Weganizm stylem
życia.

Dieta wegańska
w naszych
czasach
spotyka się z 
wielką krytyką,
lecz obecnie nie
każdy wie, na
czym dokładnie
polega. Obecnie,
weganizm ma
na celu
wyeliminowanie
produktów
mięsnych nie
tylko z naszej

diety, ale
również z
innych
aspektów
naszego życia.

Życie weganina
polega
na rezygnacji z
produktów, 
powiązanych  z
eksplantacją
zwierząt. Nie
kupują
kosmetyków 
ubrań oraz nie
biorą udziału w 
rozrywkach u
udziałem
wykorzystywania
zwierząt.

DWÓJA NA SZYNACH

DWÓJA NA SZYNACH

AL

AL
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                 Drugie śniadanie Lunch do 15
minut: 

                         Zdrowo, prosto i na temat

zdrowe przekąski

Posiłek           
spożywany w
ciągu dnia, 5-
10%
całodziennego
zapotrzebowania
kalorycznego.
Jego głównym
zadaniem jest
zaopatrzenie
organizmu      
w energię
w przerwie
pomiędzy
pierwszym
śniadaniem,
a obiadem. 

zdrowo

-twarożek
śniadaniowy,

-pasta
kanapkowa z
makreli,

-smoothie
szpinakowe,

-omlet
gryczany.

TaTenTo

potreningu.pl
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              Test Ciemnej Triady                
  

Test
możesz
znaleźć na
stronie: 
idrlabs.com
tam również
znajdziesz
wyjaśnienie
tych trzech
cech.

LOGO TESTU

Ciemna Triada
to ewidencja
osobowości,
która eksploruje
niepożądane
cechy:
narcyzm,
makiawelizm   
 i psychopatia. 
Ten test jest
wykorzystywany
przez policję,
sądy, lekarzy
psychiatrów,
ale również
przez duże

korporacje.
Badania
wykazały, że
osoby, które
zdobyły
wysokie wyniki
w teście
Ciemnej Triady
częściej 
 wpadają      
w konflikt 
z prawem, 
a także
częściej
powodują
problemy
społeczne.

Jednak badania
wykazały
również, że
osoby, które
uzyskały
wysokie wyniki
w teście często
są postrzegane
jako mające
cechy
przywódcze
oraz wysoki
status
społeczny 
i łatwość 
w zdobywaniu

pożądanych
partnerów  
seksualnych.    
PRZYKŁADY
PYTAŃ:
Czy
oczekujesz od
innych
specjalnych
łask?
Czy potrafisz
cieszyć się ze
zwycięstwa
nad
przegranymi?

Czy
fantazjujesz o
niezwykłym
prestiżu i
statusie?

GW KW
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