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Znowu koniec
roku szkolnego,
znowu coraz
luźniejsze lekcje i
znowu coraz
cięższe poranki.
Czujemy to już
wszyscy i wszyscy
chcemy już
powrócić do
błogiego
odpoczynku. Fakt
faktem, coraz
ciężej wstawać na
ósmą rano, bo
każdy z nas ma
świadomość, jak
blisko

do ukochanego
urlopiku. Na
szczęście im bliżej
do wakacji, tym
lekcje są
luźniejsze,
zazwyczaj już pod
koniec maja
mamy pełen luz,
jednak w tym roku
mamy przeczucie,
że będzie to
trochę później,
wszystko przez
dużą ilość
kartkówek(w
końcu jesteśmy
już w szóstej
klasie) i zaległych

ocen (jak co roku).
Jednak
największą
satysfakcję daje
nam wakacyjny
brak zadań
domowych i
wysypianie się, a
ta wizja już powoli
się spełnia. Nikt
nie tęskni do
szkoły, ale jest
coś, czego nam
trochę brakuje na
wyjazdach w
wakacje - naszej
ulubionej,
wkurzającej,

nieogarniętej
klasy. Trzeba
przyznać, że pod
koniec roku
zawsze mamy
siebie dość w
klasie, ale po
pewnym czasie
zaczynamy
tęsknić do
naszych
klasowych
kompanów i
wracamy myślami
do stanu jak po
wakacjach.
Niestety, historie
lubią się
powtarzać i po pół

roku mamy znów
dość naszej klasy.
Tymczasem
wróćmy do
zbliżających się
wakacji. Jest
coraz cieplej, więc
dużo osób
przyjeżdża do
szkoły rowerem.
Trzeba być
cierpliwym i po
prostu poczekać
na optymistyczne
lato.

Anna Pelak i Alicja
Fijołek
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Czy wszystkie psy kochamy tak samo?

Psy, pieski, pieseczki...

Pewnie wielu
uczniów się nad
tym głowiło.
Jest PANI
dyrektor,
PANIE
wicedyrektorki,
PANIE od
znacznej
większości
przedmiotów.
Uczniowie ze
szkoły, w której
jest PAN
wuefista, robią
zdziwioną
minę, gdy
słyszą, że
kogoś uczy
PANI wuefistka
i na odwrót.
Według mnie
jest tak dlatego,
że (bez obrazy
panowie:))
panie umieją
lepiej uczyć.

Oczywiście nie
wszystkie, tylko
niektóre. Są
one z reguły
bardziej
spokojne, a
zarazem
trzymają
odpowiedni do
tematu i
znaczenia
danej lekcji
dystans.
Pojawia się
również kolejny
problem:
wychowawca.
Dla dziewczyn
wygodniej jest
mieć panią
wychowawczynię,
a dla chłopaka
pana
wychowawcę.
Moim zdaniem
pani
wychowawczyni

umie bardziej
niż pan
rozwiązywać
problemy i
sprawy
uczniów, np.
kłótnię czy
jakieś
nieporozumienie.
Uważam, że
przewaga
nauczycielek
nad
nauczycielami
w szkole jest
jakoś
uzasadniona...
tylko jak? Tego
chyba jeszcze
przez długi
czas żaden
uczeń się nie
dowie.

Anna Spalińska

Wiele osób
posiada  psy. W
większości są
one małe, na
przykład Jork
lub Shih tzu. Te
rasy uchodzą za
miłe i urocze
zwierzątka, lecz
nie wszyscy są
tego samego
zdania.
Niektórzy
uważają je za
brzydkie
"straszydła" z
wypukłymi,
wystającymi na
wierzch
oczyma.
Przykładem
takiego
zwierzęcia jest
czworonóg rasy
Chihuahua.
Ponadto
niewielkie rasy
psów są często
bardzo

hałaśliwe i
głośno
szczekają.
Czworonogi
rasy buldog
francuski są
uważane za
przemiłe,
urocze pieski,
lecz ich
przeciwnicy
sądzą, że są
one stanowczo
zbyt pucułowate
i z tego powodu
poruszają się w
niezgrabny
sposób. Do tego
posiadają one
pomarszczone
pyszczki o
niezbyt
przyjaznym
wyglądzie.
Wbrew pozorom
przeciwnicy
małych psów
nie są ludźmi,
którzy

nie tolerują ich
obecności.
Wolą oni
dużych lub
średnich
rozmiarów psy,
takie jak na
przykład labrador,
bernardyn, akita
lub basenji.
Mimo sporych
rozmiarów, są
to miłe, oddane i
wierne psy. Są
to też dużo
bardziej
majestatyczne,
zgrabne, a
nawet budzące
respekt
zwierzęta. Mimo
wszystko to, czy
podobają nam
się duże, czy
małe psy,
zależy od
indywidualnego
gustu.
Monika Żołud

Dlaczego w szkole pracuje więcej kobiet, niż
mężczyzn?

 Przewaga kobiet w szkole

Psy i pieski

Rodzynek w szkole?

MŻ

PanJoyCZ/Pixabay
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Gorzej, jeśli nie
mamy w okolicy
szkół o dobrym
czy
wystarczającym
dla nas
poziomie albo
nie ma ich
wcale. Wtedy
niełatwo jest
szybko wskazać
nasz ostateczny
wybór. A
wszystko
komplikuje
sprawa dotarcia
na miejsce. Jak
ułatwić sobie
podjęcie
decyzji?
Na początku
nasz pomysł
musi być
skutecznie
uzasadniony.
Nie powinniśmy
zmieniać miasta
tylko dlatego, że
wolimy inne lub
mamy tam
lepszych
znajomych. To
sprawa
drugorzędna.
Najpierw trzeba
pomyśleć o tym,
co jest głównym
celem szkoły
średniej -
wysoki poziom
nauczania i
przygotowanie
do zdawania
matury. Dlatego
koniecznie
trzeba
przeanalizować,
czy licea

w innych
miejscowościach
oferują nam
dokładnie to,
czego
oczekujemy od
danej placówki.
Wtedy wiemy,
że pomimo
trudu z
dojazdami czy
zmianą domu w
przyszłości
nasza decyzja
będzie
owocować.
Jeśli
zdecydowaliśmy
się na szkołę
oddaloną do
kilkudziesięciu
kilometrów i
łatwo możemy
się do niej
dostać np.
pociągiem,
możemy
spróbować
samodzielnych
dojazdów. To
opcja, która
pozwala na
wyjazd i powrót
do swojego
domu w ciągu
jednego dnia.
Dzięki temu nie
musimy się u
nikogo
zatrzymywać na
noc, wystarczy
skorzystać z
transportu
publicznego.
Zdecydowanie
minusem takiej
opcji jest 

wydłużanie
czasu
przebywania
poza domem.
Sam dojazd
zajmujący około
30 minut tak
naprawdę
zajmie nam
pewnie blisko
godzinę w
jedną stronę.
Musimy więc
szybciej wstać z
łóżka, by
zdążyć na czas,
a po szkole
wrócimy późno
do domu. Poza
tym większość
naszych
kolegów będzie
miejscowych,
więc spotkania

w weekendy
znów będą od
nas wymagały
dojazdu.
Kiedy nasza
szkoła jest
wyjątkowo
prestiżowa i
znajduje się
naprawdę
daleko od
domu, bardziej
sensownym
pomysłem
okaże się
zamieszkanie w
internacie lub
bursie. Zwykle
takie placówki
mieszczą się w
dużych
miastach, gdzie
bez problemu
znajdziemy

dla siebie
nocleg. Domy
dla licealistów
oferują opiekę
nad młodzieżą
a także serwują
posiłki w ciągu
dnia. Ponadto
łatwiej jest
nawiązać
kontakt z
rówieśnikami.
Nie musimy się
też przejmować
wszystkimi
obowiązkami
domowymi,
szczególnie
gotowaniem,
jednak osobom
nielubiącym
towarzystwa
przez całą dobę
można od razu

odradzić taki
wybór. Często
uczniowie mają
mało czasu na
spotkanie
kumpli poza
internatem,
ponieważ
zawsze
przygotowany
jest plan pracy i
wyznaczone są
godziny na
swobodne
wyjście.
Ponadto jest się
daleko od
rodzinnego
domu, przez co
rodziców widzi
się jedynie
przez weekend.

(cd. na str. 4.)

Przed wieloma uczniami stoi trudny wybór - które liceum bądź technikum wybrać? Mając duży wybór
szkół w mieście, problem polega tylko na decyzji, która placówka będzie dla nas najlepsza.

Liceum tu czy tam?

Trudny wybór geralt/Pixabay
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Niektórzy mają
jednak w
różnych
miastach swoją
rodzinę. Jeśli
wydaje się, że
np. ciocia lub
babcia są w
stanie bez
problemu przyjąć
nas do siebie
na czas liceum,
warto
zastanowić się
nad takim
pomysłem.
Oczywiście
niełatwo jest
"wprosić się" do
kogoś, a z
drugiej strony
rodzinie
niekomfortowo
jest odmówić
przygarnięcia
do siebie.
Dlatego trzeba
dokładnie
przemyśleć
swój wybór. To
wygodna opcja,
bo jesteśmy
pośród bliskich
i mieszkamy w
domu z
prawdziwego
zdarzenia. Ale
z wyżej
wymienionego
powodu taki
pobyt w
niektórych
sytuacjach
może okazać
się niezręczny.
Kiedy jednak

szkoła średnia
ma nam dużo
dać, to czemu
by nie
spróbować?
Zmiana miasta,
w którym
znajdzie się
nasza szkoła,
jest dość
trudna.
Oznacza to dla
nas o wiele
więcej
poświęceń.
Niemniej może
to pozwolić na
uzyskiwanie
lepszych
wyników w
nauce, a w
efekcie wybór
lepszych
studiów.
Trzeba więc
skrupulatnie
przejrzeć oferty
różnych
placówek i
wybrać to, co
będzie dla nas
najlepsze.

Miłosz
Kaczmarek

Czy
zastanawialiśmy
się, jakie są
zalety czytania
książek?
Przede
wszystkim
książki rozwijają
wyobraźnię i
uczą nowych,
przydatnych
słów.
Przykładowo,
na pewno
każdy z nas
znalazł w
książkach
jakieś słowo,
które było
synonimem

lub po prostu
cię zaciekawiło.
W przyszłości,
na przykład
podczas pisania
wypracowań z
języka
polskiego, takie
słowa
znalezione w
książkach,
mogą ci się
przydać. Jeśli
czytasz dobrą
książkę, która
naprawdę
potrafi
wciągnąć, to
czas spędzony
z bohaterami

powieści jest
dla nas
prawdziwą
przyjemnością.
Potrafimy
przeżywać
akcję całymi
tygodniami.
Jednak czytanie
książek może
uszkodzić nasz
wzrok, na
przykład wtedy,
kiedy czytamy
przy
niewłaściwym
oświetleniu.
Wiele osób
czuje niechęć
do czytania,

ponieważ są
zbyt leniwi, aby
przewracać
strony, skupić
się na tekście
itp. Dlatego
decydują się na
oglądanie
seriali bądź
filmów.
Owszem,
oglądanie
filmów ma wiele
zalet, jednak
należy od czasu
do czasy
zamienić filmy
na książeczki.

Emilia Łagun 

Aby zrelaksować się po całym dniu w szkole, wiele osób sięga po
książkę.

Zalety czytania
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