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Jak sprawiedliwie dzielić się obowiązkami domowymi?

Ład i domowa harmonia

Przebywając
codziennie w
domu, użytkując
rożne sprzęty... Po
pewnym czasie
można zauważyć,
że się nie zadbało
o różne rzeczy.
Kurz zebrał się na
meblach,
większość naczyń
było brudnych i tak
dalej. Większość
rodzin ma duży
problem z
podziałem
obowiązków.
Wpływa na to
dużo  czynników.

Występuje taka
możliwość, że jest
to przyczyna
między innymi
lenistwa,
zapracowania lub
braku czasu. 
 Moim zdaniem,
żeby czynić
jakiekolwiek prace
domowe, trzeba
być wypoczętym
oraz wyspanym.
W innym
przypadku nasze
ruchy byłyby
powolne i
niedokładne. W
ostateczności

można byłoby
zrobić sobie
drzemkę.
 Według mnie gdy
wraca się ze
szkoły czy pracy,
warto robić od
razu za sobą
porządek. Można
odłożyć buty na
półkę, odwiesić
kurtkę na
wieszak... W
pokoju posprzątać
po porannym
pośpiechu.
Później jest mniej
obowiązków do
odrobienia.

  Jeśli ma się
rodzinę, można
się z nimi
podzielić pracami.
Jedną z
możliwości jest
zrobienie
dyżurów, na
przykład: w
poniedziałek
mama pakuje i
rozpakowuje
zmywarkę oraz
dba o ład w domu,
we wtorek ty, a w
środę tata. W
dzień, w którym
odbywa się ogólne
sprzątanie, trzeba

sprawiedliwie
rozdzielić się
zadaniami. Każdy
z rodziny powinien
dostać
zobowiązanie o tej
samej trudności.
  W ramach
podziękowania
rodzicom za to, że
utrzymują nas
oraz wychowują,
możemy przejąć
części ich
powinności.

Julia Kipiel 
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Nikt nie chce,
żeby tak się
stało. Czy
towarzyszyło ci
kiedyś
wrażenie, że w
swojej własnej
klasie, w szkole,
do której
chodzisz już
jakiś czas,
jesteś jakby
niewidzialny
albo jak cień,
który rzadko
kiedy widać? A
może byłeś
potrzebny
dopiero wtedy,
kiedy ktoś
musiał coś od
ciebie pożyczyć,
wziąć.
Doświadczyłeś
takiego
wrażenia, że nie
robisz ludziom
żadnej różnicy, i
że w sumie to
lepiej by było,
jakby cię nie
było? Chyba
jedna z
najgorszych
sytuacji, w jakiej
możemy się
znaleźć to taka,
kiedy cały czas
ktoś na
krzywdzi, tak
naprawdę nie
wiadomo za co.
Po prostu bez
powodu.
Nieważne, co
byś robił a
właściwie czego
nie robił,

taka osoba i tak
będzie cię raniła
i nie będzie jej
obchodziło, co
czujesz, jak się
czujesz.
Zawsze musi
dorzucić swoje
trzy grosze. Nie
będzie też
zwracała uwagi
na twoje
tłumaczenia i
wykłady o tym,
że to, co robi,
nie jest
właściwe. A
najczęściej
kiedy zobaczy,
że zrobiłeś się
smutny, bez
zastanowienia
pyta: "Dlaczego,
przecież nic ci
nie zrobiłem?",
a może jednak
zrobiłeś? A
może
nieświadomie
zraniłeś
swojego kolegę
czy koleżankę,
a może i
całkiem
świadomie,
tylko teraz
udajesz, że nie
było to celowe,
bo przecież to
zabawne, jak
zadaje się
komuś ból. Co
się z tego
dostaje?
Satysfakcję?

Satysfakcję z
tego, że z
każdym
krzywdzącym
słowem robisz
coraz więcej
dziur w sercu
swojej ofiary? A
jeśli zabraknie
miejsca na
nowe rany? Na
pewno kilka z
nich się zagoi,
ale większość
zostanie
boleśnie
otwarta i być
może już nigdy
nie zniknie.
Zazwyczaj
pomocą udaje
się załatać kilka
z nich, ale jak
już mówiłam,
niektóre
zostaną z nami
na zawsze. 

  Czy
kiedykolwiek
komuś na tobie
zależało?
Weźmy na
przykład
przyjaciół.
Przyjaciele
powinni się
wspierać,
doceniać i dbać
o siebie
nawzajem.
Zdarza się tak,
że właśnie taka
osoba w szkole
udaje, jakby cię
nie znała albo
próbuje
pokazać, że
jesteś tylko jej
"kolegą/koleżanką",
a na przykład w
domu czy na
wspólnym
wyjściu jest dla
ciebie

jak rodzeństwo.
Pamiętaj, że
jeśli ktoś jest
dla ciebie
prawdziwym
przyjacielem, to
bez względu na
to, co powiedzą
inni, jak będą
na niego
patrzeć, nigdy,
ale to nigdy nie
wyprze się
ciebie, nie zrobi
takiej rzeczy,
jak pisałam
wyżej. Ale co
zrobić, jeśli
wokoło mamy
mnóstwo
fałszywych
rówieśników...
Co, jeśli
wszyscy w
naszym
najbliższym
otoczeniu

nie są godni
naszego
zaufania i są
dla nas jak
każdy
nieznajomy,
którego mijamy
codziennie na
ulicy? Na
pewno czujemy
się samotnie.
Pisałam o tym
już dużo, ale
tak naprawdę
temat o tym, że
samotnie
można się czuć
nawet mając
przyjaciół i
mnóstwo ludzi
koło siebie, 

(cd. na str. 3.)

Czy kiedykolwiek czułeś się odrzucony - przez społeczeństwo, rówieśników a może i najbliższe osoby,
takie jak rodzina?

Odrzucenie 

... AS
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często jest
odpowiedzią na
pytania, które
zadaję w innych
artykułach.
Czy ktokolwiek
potraktował cię
kiedyś tak,
jakbyś nie miał
uczuć? Jakbyś
nie miał oczu
ani uszu?
Jakbyś nie
wiedział tego,
co ktoś mówi za
twoimi plecami?
Rzadko kiedy
ludzie, którzy
zostają
dotknięci taką
sytuacją,
pokazują to, że
naprawdę ich to
zabolało, że jest
im przykro. W
takim
momencie
wręcz nie
chcemy tego
pokazać.
Najczęściej
wtedy
próbujemy
zrobić coś,
żeby wyglądało
na to, że
bardziej nas to
rozzłościło niż
zraniło.
Przecież nie
rozpłaczemy się
przy
wszystkich...
Odrzucenie to
chyba jedna z
najgorszych
rzeczy, jaka
może nas w
życiu spotkać... 

Amelia Spieć

Tak jak każdy
środek
transportu,
mają one
swoje plusy i
minusy.
Zacznijmy od
początku: aby
wypożyczyć
taką hulajnogę,
należy
najpierw ją
znaleźć.
Później, po
dostaniu się w
wybrane
miejsce
pozostawiamy
w nim nasz
środek
transportu.
Skutki są takie,
że czasami
trudno jest ją
odszukać. Jest
to jeden z jej
minusów.

Kiedy w końcu
uda nam się
tego dokonać,
musimy
zapłacić za
przejażdżkę.
Niestety, do
zrobienia tego
możemy użyć
jedynie karty.
Może sprawić
to kłopot, jeśli
mamy tylko
gotówkę. Jest
to kolejny
problem, jaki
napotkamy.
Pomimo kilku
wad, hulajnogi
mają wiele
zalet. Po
pierwsze są
one dostępne
w każdej
chwili. Gdy
chcemy dostać
się do domu

autobusem,
musimy
sprawdzić
rozkład jazdy,
który często
nam nie
odpowiada.
Autobusy
zatrzymują się
przy
przystanku, od
którego zwykle
musimy dojść
jeszcze
kawałek do
wybranego
miejsca, a
hulajnogą
podjedziemy
dokładnie tam,
gdzie chcemy.
Kolejnym
plusem jest to,
że używając
tego środka
transportu,
dbamy

o środowisko.
Hulajnogi, w
przeciwieństwie
do wielu innych
pojazdów, nie
wytwarzają
spalin.
Korzystając z
nich spędzamy
czas na
świeżym
powietrzu.
Kolejną zaletą
jest to, iż w
przeciwieństwie
do komunikacji
miejskiej,
hulajnogi nie
muszą
zatrzymywać
się na każdym
przystanku.
Nie trzeba
również stać w
żadnych
korkach. W
związku z tym

dotarcie do
celu często
zabiera nam
mniej czasu.
Naszym
zdaniem,
pomimo kilku
wad, hulajnogi
są bardzo
przydatnym
środkiem
transportu. Są
funkcjonalne i
przyjazne
środowisku.
Polecamy je
każdemu!

Antonina
Kubacka, 
Wiktoria Janiel

Od pewnego czasu w wielu miastach można wypożyczyć publiczne hulajnogi
elektryczne.

Hulajnogą przez miasto!

W drogę! qimono/Pixabay
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Czasem deszcz...

Na szczęście te
pogodowe
niedogodności
można
pokonać, każdy
posiada swoje
własne sposoby
radzenia sobie z
niezbyt
sprzyjającymi
warunkami
pogodowymi.
Jeśli jednak nie
znasz takich
metod, oto
niektóre z nich.
Od czasu

do czasu, kiedy
pogoda nie jest
zbyt
zadowalająca,
najlepszym
sposobem na
poprawę
humoru jest
krótka drzemka.
Niektórzy aby
poprawić swoje
samopoczucie
potrzebują
odrobiny sportu,
to poprawia ich
nastrój.
Podsumowując,

pogoda wpływa
na nasze
samopoczucie,
ale ostatecznie
to my jesteśmy
głównym
zarządcą
naszych uczuć.

Julia Banasiak

Każdego dnia
odczuwamy
inne emocje,
czasami jest to
szczęście, a
czasami
przygnębienie.
Wydaje mi się,
że w pewnym
stopniu
panująca
pogoda ma
wpływ na nasze
emocje.
Niektóre osoby
nie przepadają
za zimnem, a
jesienią i wiosną
raczej siedzą
pod kocykiem

popijając gorącą
herbatkę i
dobrze czują się
w gorące lato i
ciepłą wiosnę.
Inni natomiast
podczas zimy
tryskają
radością, a
upalne lato
przetrzymują  z
trudem.
Temperatura
sprawia, że
nasze ciało
przesyła do
mózgu różne
impulsy, które
mają wpływ na
nasz humor.

Czasami
panujące
ciśnienie
"skacze",
powoduje to
bóle głowy i
negatywnie
wpływa na nasz
nastrój. Na
pewno nie raz
poczułeś to na
własnej skórze
albo widziałeś
osobę, która
cierpi z powodu
zmian w
pogodzie.

Czasami czujemy się radośni, a czasami smutni. Czy pogoda może zmienić nasze samopoczucie?

Czy pogoda może sprawić, że będziemy szczęśliwi?

Czasem słońce!

JB

JB
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