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Intrygujące stwierdzenie…

Dzieci i ryby głosu nie mają (?)

Słyszeliście już to
powiedzenie?
Znaczy ono mniej
więcej tyle, że
dorosłych nie
obchodzi zdanie
dzieci i według
nich nie mogą one
posiadać
własnych opinii.
Rodzice dają
dziecku do
zrozumienia, że
zyskają prawo
głosu dopiero gdy
dorosną, a póki co
mają „siedzieć
cicho”. Przysłowie
ma podkreślić

to, że nieważne
jest, co na dany
temat uważa
dziecko, bo
dorosły i tak
podejmie decyzję.
Często jest
używane w
momentach, gdy
rodzicom
zabraknie
argumentów lub
nie chcą „tracić
czasu na
wyjaśnienia”. 
Bywa tak, że
dziecko
wypowiada się w
bardzo ważnej

sprawie, a jego
wypowiedź może
zaważyć o
dalszych losach
sytuacji, gdy nagle
ktoś mówi: „Dzieci
i ryby głosu nie
mają!”.
Dorośli często nie
zastanawiają się,
jakie
konsekwencje
może mieć
używanie tego
przysłowia. Tak
wydawałoby się
niewinne słowa
mogą zmienić
poczucie własnej

wartości u dziecka
i wywołać
wątpliwości czy
aby na pewno jest
ważne i co
najważniejsze -
czy jest kochane
przez rodziców?
Moim zdaniem
przysłowie jest
niesłuszne,
ponieważ dzieci w
niektórych
ważnych dla
dorosłych
sprawach mają
równie dużo do
powiedzenia.
Chyba nikt z

nas nie chciałby,
żeby odebrano mu
prawo głosu,
ponieważ jest to w
pewnym sensie
odebranie
wolności.
Wyobraźcie sobie,
że nie możecie
wyrazić własnego
zdania. Nie jest to
łatwe, prawda?

Monika Żołud
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Czy zastanawialiście się kiedyś...

Co nas najbardziej
rozprasza?

Czynność zakazana…

Odrabianie lekcji 
w szkole

Na pewno
niejeden raz
zdarzyło wam
się chwilowo
zająć czymś
innym niż lekcja,
po prostu się
rozproszyć. Czy
to przez
kończącą się
lekcję lub nawet
ludzi za oknem.
Dziś opowiem,
co nas
najbardziej
rozprasza.
Jedną z tych
rzeczy jest na
pewno
nadchodząca
przerwa. Jak już
mówiłam w
jednym z moich
wcześniejszych
artykułów, tuż
przed chwilą
przerwy
jesteśmy bardzo
rozkojarzeni i
już myślami

wychodzimy z
klasy. Może nas
też
zdekoncentrować,
inna osoba, z
którą np.
siedzimy w
ławce. Czasami
możemy się
rozproszyć (na
pewno ja tak
mam, nie wiem
jak wy) nawet
przez kogoś, kto
przechodzi za
oknem.
Zwłaszcza gdy
jest to pod
koniec lekcji,
wtedy najgorzej
jest być
zdekoncentrowanym,
bo w tym
momencie zajęć
jest największe
prawdopodobieństwo
na to, że pani
będzie
dyktować np.
zadanie

domowe. Wtedy
nie zapiszemy
zadania
domowego i
następnego dna
dostaniemy
minusa lub
nawet jedynkę.
Dobrze wiem,
jak czasem jest
się trudno
skupić, ale jakoś
trzeba, bo
nauczyciele
uznają nas za
leniwych
uczniów i nie
będą nas lubić.

Alicja Fijołek

Wiele osób, gdy
zapomni zrobić
zadania
domowego, po
prostu zgłasza
nieprzygotowanie
i koniec. Jednak
są w tej szkole
osoby, które
trochę
odbiegają od
standardów.
Idealnym
miejscem na
spokojne
odrobienie lekcji
jest toaleta.
Ostatnio w
toaletach
pojawiły się
zamki, więc
można śmiało
odrabiać lekcje

bez ryzyka
nakrycia. Innym
miejscem jest
szatnia, jednak
do szatni może
każdy wejść i
nas nakryć,
więc nie
polecam tego
miejsca.
Ale od biedy
takie odrabianie
lekcji w toalecie
może naprawdę
uratować życie,
tym bardziej
jeśli mamy już
wykorzystane
nieprzygotowanie.
Jednak gdy
lekcja, na którą
zadania
domowego

zapomnieliśmy,
jest na
początku dnia,
tutaj sprawa
nieco się
komplikuje.
Przyznaję się,
ja sam często
odrabiam lekcje
w toalecie i
większość osób
czytających ten
artykuł pewnie
tak samo. Taka
technika ma
jednak wielu
zwolenników,
jak i
przeciwników.
Po której stronie
jesteście?

Ryszard Sieja

Idealne miejsce na odrabianie lekcji

Co widać za oknem?

RS

JZ
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Każdy
postrzega ją
inaczej. Jedni
słuchają jej tylko
podczas jakichś
zabaw, a inni
codziennie o
prawie każdej
porze dnia. Dla
mnie muzyka
jest czymś
wyjątkowym, bo
może zdziałać
naprawdę wiele.
Najczęściej
słuchane przeze
mnie utwory
dotyczą mnie
czy tego, jak się
teraz czuję.
Niektóre z nich
pomagają mi się
odnaleźć,
pomagają mi
poukładać sobie
w głowie
wszystko na
spokojnie. Bywa
i tak, że wracam
do domu na
przykład ze
szkoły i w
wolnej chwili od
razu sięgam po
słuchawki i
słucham tego,
co w tej chwili
mi pomoże,
odstresuje.
Czasami jest to
jedyne, o czym
marzę w danej
chwili. Według
mnie jeśli
słuchamy jakiejś
piosenki, to
powinniśmy
chociaż trochę

wiedzieć, o
czym ona
opowiada, bo
naprawdę mało
kto patrzy na
przesłanie, które
niesie ze sobą
ta wspaniała
melodia i jej
słowa. Dlatego
też nie każdy
się z nią
utożsamia. Ja
jestem osobą,
która raczej nie
lubi skocznych i
"wesołych"
melodii. To nie
znaczy też, że
lubię same
"smutne"
piosenki. A wiele
osób tak myśli.
Lubię takie
utwory, które są
spokojne, żeby
można było przy
nich odetchnąć,
bo tym właśnie
dla mnie jest
muzyka. Kiedy
czegoś
słucham,
właśnie takiego
delikatniejszego
i ktoś podchodzi
do mnie i pyta
mnie, czemu
słucham takich
smutnych piosenek,
zwykle
zastanawiam
się, dlaczego
tak myśli,
przecież nie
posłuchał
jeszcze całości, 

wystarczyło, że
zobaczył
wykonawcę czy
tytuł i od razu
zaczął oceniać.
Jestem pewna,
że jakbym
podeszła do
jakichś
losowych osób
na ulicy, to co
druga nie
znałaby
znaczenia tej
piosenki i
słuchałaby jej
"bo ją lubi", ale
nie dlatego, że
ma sens, tylko

dlatego, że... No
właśnie, ona
sama nie wie.
Muzyka
przywołuje też
wspomnienia.
Czasami te
dobre, czasami
te złe. Czasami
nawet jedna
piosenka może
doprowadzić
nas do łez, bo
na przykład
przypomina
nam osobę,
którą
straciliśmy albo
opisuje

nieprzyjemną
sytuację, która
nam się
przytrafiła. Co
jednak nie
zmienia tego, że
w dalszym
ciągu ma
niesamowitą
moc. Daje nam
moment
zrozumienia,
oczyszcza
naszą głowę ze
wszystkich
zmartwień
chociaż na
chwilkę,
uzdrawia nasze

serce i podnosi
na duchu.
Często w
piosenkach
możemy
znaleźć
rozwiązanie
naszych
problemów.
Może nie jest
ono wprost
opisane, ale
nawet kilka słów
może pomoc
nam w jego
znalezieniu. 
(cd. na str. 4.)

Muzyka. Co kojarzy ci się z tym słowem? Co myślisz kiedy je słyszysz? Czy dla wszystkich muzyka ma
takie samo znaczenie?

Moc muzyki

Muzyka i cisza AS
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Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.

Czas spędzony z dziadkami
Zawsze kiedy
jestem smutna,
idę do mojej
przyjaciółki -
muzyki, bo
wiem, że ona
zawsze
spróbuje pomóc
i nigdy mnie nie
wyśmieje.
Muzyka
naprawdę
pomaga. Bo
kiedy pewnego
dnia zabraknie
nam
prawdziwego
przyjaciela albo
kogoś, kto
zawsze mógł
nas wysłuchać,
to ona nam go
zastąpi. A kiedy
my nie mamy
siły mówić, to
muzyka może
powiedzieć coś
za nas. Każdy,
dosłownie każdy
może odnaleźć
taką piosenkę,
która opisze go
w całości

lub tylko po
części. Wiesz o
tym, że czasami
nie potrafimy
powiedzieć
komuś czegoś
prosto w twarz.
Muzyką
możemy
pokazać, jak
ważny dla nas
jest, albo po
prostu możemy
poprosić go, aby
wysłuchał
pewnego
utworu, żeby
zrozumiał nasze
zmartwienia
albo coś, co
chcemy mu
przekazać, bez
naszej pomocy,
czy rozmowy.
To dobre
rozwiązanie.
Muzyka to nic
innego, jak
uczucia, które
można
usłyszeć.

Amelia Spieć

Wszyscy
wiemy, że są to
wspaniali
ludzie. Pełno w
nich miłości i
troski. Dlatego
powinniśmy się
do nich odnosić
z szacunkiem.
Starszym
ludziom brakuje
towarzystwa i
miłości, a nam
czasami
brakuje czasu i
chęci na
spotkanie z
nimi.
Przebywanie z
dziadkami
może nas wiele
nauczyć. Na
przykład mogą
opowiedzieć

o tym, jak się
żyło w tamtych
czasach.
Naprawdę jest
to bardzo
ciekawe. Poza
tym babcia
może nam dać
pyszne
jedzonko. Wielu
staruszków ma
doświadczenia
w konkretnych
dziedzinach
pracy. Może
babuńcia była w
przeszłości
nauczycielką
historii i na
przykład
pomoże nam w
tym
przedmiocie.
Lub nasz

dziadziuś był
słynnym
matematykiem i
z chęcią
wspomoże nas
w
rozwiązywaniu
trudnych
obliczeń.
Korzyści jest
wiele, właśnie
dlatego chcemy
ich odwiedzać.
Jednak osoby
w podeszłym
wieku potrafią
nas nieco
zirytować, na
przykład wtedy,
kiedy babunia
chce, abyśmy
coś zjedli, a my
akurat nie
mamy ochoty

na jedzenie.
Pomimo to nasi
dziadkowie są
cudownymi i
uroczymi
osobami i warto
spędzać z nimi
czas, póki
mamy ich
jeszcze przy
sobie.

Emilka Łagun i
Milena
Kaczmarek
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Muzyka JZ
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