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Jak rozumieć słowa, które wydają nam się trochę śmieszne, ale też przekorne?

Czym jest sarkazm?

Według
Wikisłownika to
"złośliwy,
pesymistyczny
sposób wyrażania
się o
rzeczywistości,
spotęgowana
ironia". Jednak
czym dla
normalnego
człowieka jest
sarkazm?

Sarkazm to forma
wypowiedzi
mająca na celu
skrytykowanie
danej osoby

lub sytuacji.
Zazwyczaj jest
kojarzony
negatywnie.
Pojęcie sarkazmu
ma szerokie
znaczenie i może
być interpretowane
na wiele
sposobów. Oto
kilka z nich:
Za pomocą
sarkazmu
możemy
całkowicie
odwrócić
rzeczywistość.
Przykładem może
być

klasyczne
"Świetnie!" gdy
coś nie pójdzie po
naszej myśli.
Możemy także
wskazać
oczywistość lub
głupotę
wypowiedzi drugiej
osoby, np.

- Zabrałeś mi
długopis!
- No co ty, sam
wyskoczył ci z
piórnika!

Sarkazm jest w
pewnym

sensie odmianą
ironii, jednak nie
jest czystą ironią. 

Teraz zajmiemy
się właśnie ironią.
Znak ironii jest
odwróconym
znakiem
zapytania.
Wyróżnia się dwa
rodzaje ironii:

- ironia sytuacyjna,
czyli rezultat
przeciwny do
naszych
oczekiwań.
- ironia losu.

Kilka lat temu
Google
opublikowało wpis
o zablokowaniu
reklam osób
zajmujących się
pisaniem
rozprawek,
wypracowań itp.
za innych. A pod
spodem dumnie
prezentowała się
właśnie taka
reklama.

Ryszard Sieja
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Po jakimś
czasie dajemy
sobie spokój i
odkładamy
wszystko na
później. Na
przykład kiedy
bardzo chciałeś
komuś o czymś
powiedzieć,  o
czymś, co cię
gnębi,
przytłacza i
sprawia, że
czujesz się
smutny, ale nie
odważyłeś się i
zwlekałeś,
dzień, tydzień,
miesiąc a może
i kilka miesięcy,
to w końcu
zrezygnowałeś.
Dlaczego? Jeśli
chcemy
powiedzieć
komuś o
czymś, w czym
chcemy, żeby
nam pomógł
albo
przynajmniej
wykazał
zrozumienie, to
zawsze pojawia
się nutka
niepewności, że
coś może pójść
źle albo że
osoba, z którą
rozmawiamy,
źle nas
zrozumie, nie
wysłucha. Im
więcej się
będziemy nad
tym
zastanawiać,

tym bardziej
oddalamy od
siebie nasz cel,
w tym wypadku
rozmowę.
Odkładamy to
na później. Czyli
właściwe na
kiedy? Może
nawet nigdy
tego nie
zrobimy.
Najgorzej się
zaczyna mówić
o swoich
problemach.
Później jest już
z górki... Nigdy
nie wiemy, czy
rzeczywiście
warto jest się
nimi
przejmować,
zawsze
znajdziemy jakiś
przykład, że
"inni mają
trudniejsze do
rozwiązania
sprawy" i
zawsze będzie
jakieś "ale". Jak
zaczniesz i
przełamiesz ten
początkowy,
najgorszy
strach, to dalej
uczucia i
emocje
poprowadzą.
Według mnie
rozmowy nie da
się zaplanować.
Nie da się
przewidzieć, co
ktoś powie ani
co my
powiemy. 

Co prawda da
się zapanować
nad tym, co my
mówimy, ale
kiedy się
stresujemy,
nasze serce i
uczucia
decydują za
nas.
Oczywiście
mogą
stwierdzić, że to
wreszcie ten
moment, żeby
się wypłakać,
wyrzucić z
siebie
wszystko, co
nas męczy, ale
mogą też
pomyśleć, że to
zły pomysł i się
wycofają.

Im częściej
będziemy
rezygnować,
tym rzadziej
będziemy
próbować, aż w
końcu
całkowicie
przestaniemy,
zamkniemy
drzwi naszych
uczuć i już
nigdy nie będą
mogły się
wydostać.
Zawsze będą
zamknięte. A
teraz proszę,
wyobraź sobie,
że jesteś
bardzo długi
czas, przez
wiele miesięcy
a może i lat,

zamknięty w
jednym małym
pokoiku.
Zapewne
chcesz się z
niego wydostać,
ale wiesz, że to
niemożliwe.
Taka sytuacja
może
doprowadzić cię
do tego, że już
nie będziesz
potrafił nad sobą
zapanować i nie
będziesz już
dawał rady.
Podobnie jest z
uczuciami i
przeżyciami.
Zamknięte,
przez pewien
czas są cicho,
nie robią nic,

ale kiedy będzie
ich coraz
więcej, to
zaczną
przypominać o
sobie. Kiedy już
sobie o nich
przypomnimy,
ciężko będzie
zapomnieć. Z
czasem w tym
pokoiku będzie
coraz ciaśniej i
ciaśniej... A co
jeśli już nie
będzie w nim
miejsca?

Amelia Spieć

...

Masz taką osobę której chciałbyś powiedzieć naprawdę wiele, ale coś ci na to nie pozwala? Czujesz, że
od dawna powinieneś był jej o czymś opowiedzieć? Zazwyczaj jest już za późno.

Szczera rozmowa - bolesne zadanie

AS
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Co nas czeka w kolejnym roku?

Horoskop 2019

Koziorożec
22.12-19.01

W tym roku
czeka Cię dużo
dobrych ocen!
W szkole
zaczniesz
rozumieć coraz
więcej tematów i
nie będziesz
miał większych
problemów z
nauką. Twoi
rodzice będą z
Ciebie dumni!

Wodnik 
20.01-18.02

Los się do
Ciebie
uśmiechnie!
Wygrasz 2 zł w
zdrapkach.
Oczywiście uda
Ci się to tylko
raz i nie
polecamy
ponownego
próbowania.

Ryba 
19.02-20.03

Pojedziesz do
egzotycznego
miasta Gdańsk.
Spotka Cię tam
wesołe
miasteczko,
gdzie wygrasz
najlepszą
nagrodę-
wielkiego misia.

Baran 
21.03-19.04

Spotkasz
swojego idola w
kinie. Sam do
Ciebie
podejdzie, gdy
zobaczy, że go
rozpoznałeś.
Zrobicie sobie
zdjęcie,
dostaniesz
autograf i razem
obejrzycie super
film.

Byk 
20.04-22.05

Poznasz nowe
smaki, które
spodobają Ci się
do tego stopnia,
że prawie
codziennie
będziesz
gotować nowe
potrawy
nawiązujące do
tego właśnie
smaku.

Bliźnięta 
23.05-21.06

Twoje urodziny
będą wspaniałe!
Będzie to
najlepsza
impreza w
Twoim życiu.
Twoi przyjaciele
zorganizują ją w
tajemnicy przed
Tobą.

Rak 
22.06-22.07

Pomożesz
biednym
zwierzaczkom
w schronisku.
Zostaniesz
wolontariuszem
i będziesz
pomagał
stworzeniom po
przejściach.

Lew 
23.07-23.08

Odkryjesz swój
nowy talent!
Wszyscy będą
pod wrażeniem i
dostaniesz
gratulacje od
samej pani
Dyrektor szkoły.

Panna 
24.08-22.09

Spotkasz miłość
swojego życia!
Oboje będziecie
ze sobą bardzo
szczęśliwi a
poznacie się
całkiem
przypadkiem w
galerii.

Waga 
23.09-22.10

Przeprowadzisz
remont w swoim
miejscu
zamieszkania.
Będziesz z
niego bardzo
zadowolony i nie
będziesz go
żałował.

Skorpion 
23.10-21.11

Zaczniesz
wspierać
ekosystem.
Będziesz

segregować
śmieci i
ograniczysz
jeżdżenie
autem.

Strzelec 
22.11-21.12

Przejdziesz na
wegetarianizm.
Zrobisz to,
ponieważ
postanowiłeś, że
zmienisz swój
jadłospis i
staniesz się
osobą fit.

(Prosimy, aby
nie brać tego
artykułu na
serio, bo
większość z
tych
przepowiedni
pewnie się nie
spełni).

Kinga
Stachowska,
Pola Broniecka,
Milena
Kaczmarek

Horoskop MiraCosic/Pixabay
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Otaczają nas z każdej strony, sami też je wytwarzamy.

Jak szkodzą śmieci?

Segreguj śmieci!

Większość
produktów jest
zrobiona z
plastiku, np.
kubki po
jogurcie, butelki
po wodzie i
sokach,
opakowania po
batonach i wiele
innych. Dużo
osób nie zdaje
sobie sprawy,
jak plastik
szkodzi
środowisku.
Najczęstszym
przypadkiem
jest to, że
śmieci trafiają
do oceanów,
mórz lub do
jezior. Następnie
nieświadome

i bezbronne
zwierzęta
morskie zjadają
odpady, z tego
powodu
większość
stworzeń jest
zagrożonym
gatunkiem.
Zwierzęta
połykają plastik
lub owijają się w
foliowe
reklamówki.
Wtedy umierają,
a jeśli mają
szczęście,
wyławia je
człowiek i ratuje
im życie.
Śmieci nie
szkodą tylko
oceanom i ich
mieszkańcom,

ale też lasom.
Nawet mały
kawałek szkła
może
spowodować
wielki pożar.
Tak więc śmieci
stwarzają duże
niebezpieczeństwo
dla drzew i
zwierząt
leśnych oraz
długo się
rozkładają.
Plastik może
rozkładać się
nawet od 100 do
1000 lat. 

Więc dlatego w
2020 roku mają
pojawić się
zakazy
używania i
kupowania
plastikowych
naczyń takich
jak kubki i
widelce. W
niektórych
państwach
zakazano już
używania i
produkowania
plastikowych
słomek do
napojów.
Ta zmiana ma
pomóc nie tylko

zwierzętom, ale
też ludziom.
Dużo szkół
organizuje
ekologiczne
zbiórki na
sadzenie drzew,
popularne jest
też sprzątanie
śmieci, ma to
pomóc Ziemi i
istotom na niej
mieszkającym.
Naszym
zdaniem
wszyscy
powinni dbać o
naszą planetę,
chociażby
wrzucając

śmieci do kosza
z segregacją lub
zbierając
śmieci. Mamy
nadzieję, że ta
odmiana w
naszym
zachowaniu
zmieni nasze
życie. 
 
Julia 
Maćkowiak,
Dominika Paul
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Szanujmy środowisko!

JZ

DP
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