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Kolejna sprawa do omówienia...

Co to jest homofobia?

Homofobia to
pewnie znane
niektórym z was
określenie na
nienawiść do osób
LGBT
(homoseksualnych).
W sumie nie do
końca wiemy, z
czego wynika brak
tolerancji, bo
według ludzi,
którym to nie
przeszkadza,
zrozumiałe jest, że
można być innej
orientacji oraz
mieć inne zdanie.
Większość ludzi,

których znam, nie
uważa tego za
świetne, ale
wszyscy uważają,
że dobrze jest
czuć się
komfortowo w
swojej skórze i
mając swoje
zdanie, czyli po
prostu tolerują i
nie mają nic
przeciwko LGBT.
Są też ludzie,
którzy z powodu
własnych
poglądów
prześladują i nie
dają im swobodnie

żyć. Kiedy
ostatnio spytałam
kolegę, czemu jest
tak bardzo
przeciwko tego
typu tolerancji (nie
przepadał za tymi,
którzy są za
ogólną tolerancją),
odpowiedział mi,
że gdyby szedł
ulicą z młodszym
rodzeństwem i
zobaczyłby parę
homoseksualną,
która się całuje,
nie miałby jak
wytłumaczyć, co
robią ci ludzie.

HEJ! Nikt raczej
tak nie robi, nie
licząc wyjątków,
poza tym dzieci
też trzeba uczyć
tolerancji i
zrozumienia
świata, oczywiście
nie za wcześnie,
ale każdy
powinien
wiedzieć, że
tolerancja jest
ważna. Jeszcze
jedna rzecz, wiem,
że nie wszyscy
mieli jakikolwiek
kontakt z osobą
homoseksualną,

ale to naprawdę
mili ludzie i w
rozmowie pod
żadnym względem
nie różnią się od
osób
heteroseksualnych.
Myślę, że pomimo
wszystko warto
kulturalnie
porozmawiać z
osobą, która jest
homoseksualna,
aby zobaczyć jej
punkt widzenia i
zdanie o jej
orientacji. 

Anna Pelak

Tolerancja
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1. Dlaczego
nauczyciele
rozpoczęli
strajk? 

Myślę, że
głównym
powodem były
"śmiesznie"
małe pensje
nauczycieli oraz
niedotrzymanie
przez PiS
(Prawo i
Sprawiedliwość)
obietnic
wyborczych, a
mianowicie
chodzi tu o
obietnice dania
nauczycielom
podwyżek w
wysokości ok. 2
tys. złotych.
Trzecim
powodem są za
małe nakłady
finansowe na
szkołę. 
(PiS zrzuca
część
zobowiązań na
samorządy
lokalne, które za
dużo pieniędzy
nie mają i nie
stać ich na
zagwarantowanie
nauczycielom
podwyżek).
Czwarty powód
to żądania
dymisji

Anny
Zalewskiej,
aktualnej
minister
edukacji, która
według
większości
związkowców
źle spełnia
swoją funkcję.

2. Jak
przebiegał
strajk? 

ZNP (Związek
Nauczycielstwa
Polskiego)
nawoływał do
strajku już w
styczniu tego
roku. Rozmowy
z rządem trwały
kilka dni, jednak
porozumienie
osiągnął tylko
związek
"Solidarność", w
którym jest
ok.12%
nauczycieli.
Jednak
nauczyciele z
ZNP, FZZ
(forum
związków
zawodowych)
oraz
bezzwiązkowcy
ogłosili strajk.
Rozpoczął się
on  w
poniedziałek

8 kwietnia. ZNP
był otwarty na
rozmowy cały
czas, jednak
PiS już
niekoniecznie.
Większość
nauczycieli
zirytowało
również, że w
czasie strajku
Jarosław
Kaczyński
dodał 
500+ na każdą
krowę, oraz
100+ na każdą
świnię,
podwyższył
pensję
strażników
więziennych
oraz przekazał
kilkanaście
milionów Ojcu
Rydzykowi.

3. Jak strajk
się zakończył?

Strajk zakończył
się 27 kwietnia
w sobotę -
dlaczego? To
proste.
Nauczyciele nie
dostaną pensji
za dni strajku,
więc coraz
więcej
strajkujących 
zaprzestawała
tego. 

Poza tym
większość z
nich zrozumiała,
że rząd się nie
ugnie i nie
spełni ich
żądań, jednak
część
nauczycieli dalej
strajkuje.

4. Dlaczego,
moim zdaniem
nauczyciele
nie otrzymali
podwyżek? 

PiS boi się, że
jakaś inna partia
wygra wybory i
pokaże ludziom,
ile PiS zabrał
Polsce
pieniędzy, 

dlatego
wprowadzają
różne programy
np. 500+ na
każde dziecko,
bo taka
samotna matka
raczej nie
ogląda kilku
wiadomości,
tylko te na TVP,
które, jak
wiadomo,
należy do PiSu.
W odróżnieniu
od nauczycieli,
którzy są klasą
z góra
mądrzejszą,
więc wiedzą, że
zawsze należy
sprawdzać
informacje u
niezależnego

źródła. I wiedzą,
że PiS wydaje
zdecydowanie
za dużo
pieniędzy i
często kłamie
np. politycy tej
partii mówili, że
nauczyciele
zarabiają po 6
tysięcy na rękę,
a tak nie jest.
Wiem to,
ponieważ moja
mama jest
nauczycielką w
liceum i jak
większość
nauczycieli
zarabia ponad
dwa razy mniej.

Kuba Gromek

W tym artykule postaram się jak najlepiej opisać wszystkie sprawy dotyczące strajku nauczycieli.

STRAJK NAUCZYCIELI!

strajk JZ
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Tablety, telefony, klimatyzacja…

Współczesna szkoła -
jaka powinna być?

Zastanów się…

Czy wierzysz w UFO?

Współczesna
szkoła to
według mnie
taka, w której
dopuszczane
jest w
większym
stopniu
użytkowanie
urządzeń
elektronicznych,
na przykład
telefonów,
tabletów czy
laptopów.
Powinny we
wszystkich
salach
lekcyjnych
znajdować się
klimatyzacja i
tablica
interaktywna.
Dziennik
elektroniczny
już jest (plus dla
pomysłodawcy),

teraz jeszcze
brakuje tylko
zeszytów i
podręczników z
możliwością
wyświetlania
ich na naszych
telefonach np.
za pomocą
aplikacji.
Zmniejszyłoby
to powikłania
związane ze
zdrowiem (bóle
pleców, szyi) u
dzieci i
młodzieży
szkolnej, gdyż
mielibyśmy
wszystkie
zeszyty i
podręczniki w
jednym
urządzeniu, co
jest zarazem
wygodne, jak i
praktyczne,

ponieważ
uczeń nie
miałby książki
lub zeszytu
jedynie wtedy,
gdy nie miałby
ze sobą
telefonu. Wiem,
że jest to
niemożliwe, ale
zawsze warto
wyrazić własne
zdanie na jakiś
temat. Mam
nadzieję, że
artykuł się wam
spodobał. 

 Anna
Spalińska

Jest to
kontrowersyjny
temat, ponieważ
niektórzy mają
dowody na to,
że widzieli UFO,
ale z drugiej
strony nie
wiadomo, czy te
przypadki nie
były
zaaranżowane
lub zmyślone.
Jednym z
dowodów na
istnienie
pozaziemskich
istot są kręgi w
zbożu. Są to
różne wzory
rzekomo
tworzone przez
kosmiczne
statki. Widziano
je w wielu
miejscach

na świecie,
również w
Polsce pod
miejscowością
Oława. Powstał
nawet film pod
tytułem „Znaki”
na temat tych
tajemniczych
zjawisk. Jeden z
przypadków
zaobserwowania
pozaziemskich
pojazdów miał
miejsce w 
Ameryce
Północnej w
miejscowości
Roswell w 1947
roku. Pewien
mężczyzna
wraz z żoną
zauważyli
dziwny obiekt
lecący z dużą
prędkością.

Po krótkiej
chwili „UFO”
zniknęło.
Dzień po tym
incydencie
znaleziono wrak
przypominający
kosmiczny
spodek. Wiele
czynników
wskazuje na to,
że była to
wizyta
kosmicznych
istot, lecz to,
czy wierzymy w
życie
pozaziemskie,
jest sprawą
indywidualną.

Amelia Ekiert i
Monika Żołud

UFO

Szkoła przyszłości
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Każdy
samochód
posiada pasy
bezpieczeństwa,
które
powinniśmy
zapinać,
niestety nie
zawsze są one
używane, a
przecież
zabezpieczają
one pasażerów
podczas
wypadku. Dzięki
nim ciało
człowieka nie
uderza z
ogromną
prędkością i siłą
w przedni fotel
(w przypadku,
gdy siedzimy z
tyłu) lub w
deskę
rozdzielczą
 (kiedy siedzimy
z przodu). Kiedy
siedzimy akurat
w samochodzie,
jesteśmy
zapięci  i
szarpniemy
mocno za pas,
możemy
zauważyć, jak
zatrzyma on
nasze ciało.
Kiedy

nie zapniemy
pasów
samochodowych,
podczas
wypadku może
zdarzyć się, że
pasażer pod
wpływem
uderzenia
wypadnie przez
przednią szybę.
Niektórzy
jednak uważają,
że w niektórych
przypadkach
wypadków
niezapięte pasy
są lepszym
rozwiązaniem,
bo nie
utrudniają
szybkiego
opuszczenia
pojazdu
podczas np.
pożaru. 
Moim zdaniem
zawsze
powinniśmy
zapinać pasy
samochodowe.
 Wiele razy
podczas jazdy
po zatłoczonym
mieście
przekonałam
się, 

jak ważne jest
zapięcie pasów
w chwili, gdy
samochód
gwałtownie
hamuje. 
Dodatkowo
warto
przestrzegać
prawo. W
przypadku

zatrzymania
samochodu
przez policję za
niezapięte pasy
możemy
otrzymać
mandat
wysokości ok.
100zł i 4pkt
karne. Obecne
auta

są wyposażone
w czujniki, które
wydają irytujący
dźwięk, kiedy
pasażerowie
nie mają
zapiętych
pasów
bezpieczeństwa.
Pamiętajmy,
aby zapinać

pasy i
przypominajmy
o tym
wszystkim
pasażerom
podróżującym
wraz z nami.

Julia Banasiak

Zapinaj pasy!

Od małego powtarza się, że trzeba zapinać pasy samochodowe. Jest to ważny element naszych
podróży, bez którego nie powinniśmy jeździć. 

Dlaczego warto zapinać pasy w samochodzie?
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