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Czasami mamy gorszy dzień. Nic nam nie wychodzi i jesteśmy bardzo zmęczeni. 

Co możemy zrobić, kiedy jesteśmy przygnębieni?

Jesteśmy wtedy
znudzeni i nie
wiemy jak
poprawić swój
humor. Oto kilka
pomysłów na
uszczęśliwienie
samego siebie.
Gdy jesteśmy
przygnębieni,
możemy rozwijać
swoje
zainteresowania i
pasje. Zajmując
się takimi
rzeczami nasz
umysł koncentruje
się na
pozytywnych
myślach. Jeśli nie
mamy hobby,
możemy go
poszukać.

Próbując nowych
rzeczy,
znajdziemy taką,
która nam się
podoba.
Rozwijając swoje
pasje jesteśmy
szczęśliwi, bo
przecież lubimy te
rzeczy robić.
Kiedy nie mamy
dobrego humoru,
możemy też
obejrzeć jakiś
ciekawy film.
Może być on
naszym ulubionym
filmem, który już
oglądaliśmy, może
to też być
komedia, która od
razu poprawi nasz
nastrój lub nowa,

polecana
produkcja. W ten
sposób możemy
się zrelaksować i
nazbierać trochę
sił na zrobienie
obowiązków albo
żeby się pouczyć.
Dobrym pomysłem
jest też aktywność
fizyczna. Obojętne
czy to spacer z
psem, krótka
przejażdżka na
rowerze czy inne
sporty. Zawsze
dobrze jest się
trochę poruszać.
Wychodząc na
dwór dotleniamy
się i możemy
zaczerpnąć
świeżego

powietrza. Sport
świetnie wpływa
na pracę serca,
płuc i naszego
umysłu. Dodaje
nam energii i nas
relaksuje. Kolejną
rzeczą, którą
możemy zrobić,
jest przeczytanie
ciekawej książki.
Czytając,
skupiamy się na
losach bohaterów i
różnych
wydarzeniach,
które odbywają się
w opowieści.
Jesteśmy
pochłonięci
opowiadaniem i
zapominamy o
naszym

złym humorze.
Jeżeli jest ładna
pogoda, możemy
wyjść na dwór i
poczytać. W ten
sposób
dodatkowo się
dotleniamy. Dzięki
czytaniu możemy
się zrelaksować i
zyskać lepszy
humor. To było
kilka sposobów na
poprawienie
samopoczucia.
Mam nadzieję, że
wam pomogą!

Antonina Kubacka

Szczęście
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Zastanawiałeś
się nad tym, co
czuję uczeń,
który jest
wyśmiewany,
obrażany, a
może nawet
nękany? Czy
masz pewność,
że to, co mu
powiedziałeś,
nie dotknęło
go? Przecież
nie musiał się
przy tobie
rozpłakać, żeby
ci to pokazać.
Wiele osób, nie
tylko dzieci,
uważa, że
płakanie jest
czymś złym lub
"płaczą tylko
słabi". Przecież
to całkowita
nieprawda. Nie
wszyscy mają
na tyle sił, żeby
ciągle udawać.
Skąd wiesz, czy
ktoś, kogo
nękasz, komu
dokuczasz, nie
myśli np. o
samobójstwie?
Skąd wiesz, czy
właśnie przez
ciebie nie robi
sobie krzywdy?
Co jeśli ktoś,
kogo nękasz,
znajduje się w
na tyle trudnej
sytuacji
życiowej, że
wystarczy mu
taki ktoś jak ty,
żeby został

zepchnięty w
przepaść. Co
jeśli ktoś, kogo
nękasz,
nienawidzi
swojego życia
właśnie przez
ciebie?
Dokuczanie
innym nie
udowadnia, jak
bardzo odważny
jesteś. Nie
masz
ciekawszych
rzeczy, którymi
mógłbyś się
zająć? A wiesz,
co jest
odważne?
Powiedzieć
komuś, kto jest
dla nas taki:
"Proszę,
przestań, twoje
czyny, słowa
mnie
krzywdzą."- to
jest o wiele
trudniejsze. Nie
jest ważne, jak
wygląda twoja
"ofiara". W
żaden sposób
cię to nie
usprawiedliwia.
Nawet jeśli jest
twoim zdaniem
za chuda, za
gruba, a może
ma inny kolor
skóry, kolor
włosów, a może
po prostu
nietypową
urodę. Żaden z
tych powodów
nie daje prawa 

do krzywdzenie
innych, do
sprawiania im
bólu czy to
fizycznego, czy
psychicznego.
Mnie nie
obchodzi, jak
wyglądasz, jak
się ubierasz, z
kim się
przyjaźnisz,
jakie filmy
lubisz, jakiej
muzyki
słuchasz, jaka
jest twoja pasja.
Mogę być tego
ciekawa, ale
jeśli już chcę
się tego
dowiedzieć, to
nie po to, żeby
cię obrazić,

wyśmiać czy
nie wiadomo co
jeszcze, nie po
to, żeby mieć
usprawiedliwiony
powód. Dlatego
też nigdy,
przenigdy nie
będę ci
dokuczała.
Właściwie po
co my to
wszystko
robimy?
Przecież
moglibyśmy żyć
w zgodzie?
Skąd dosyć
często wynika
takie
przekonanie, że
nękanie jest dla
twardzieli? Otóż
nie jest!

W takim razie
pytam: po co?
Po to, żeby być
popularnym?
Po to, żeby
zaimponować
innym? A może
po to, żeby inni
nas lubili i
podziwiali? Da
nam to
satysfakcję?
Nie. Więc
dlaczego?
Zastanawiałeś
się nad
skutkami? Czy
jest coś
gorszego, niż
niechęć do
życia, marzenie
o tym, żeby nie
obudzić się
następnego

dnia? Przecież
dużo osób się
tak czuje, a my
niekoniecznie o
tym wiemy,
jednak mamy
świadomość, co
robimy, więc w
pewien sposób
możemy temu
zapobiec.
Oczywiście nie
każdy jest tak
samo wrażliwy,
więc nie
wrzucajmy
wszystkich do
jednego worka. 

(cd. na str. 3.)

Każdy z nas chociaż raz w życiu skrzywdził słowem swojego rówieśnika. Są osoby, które potrafią się
tym nie przejmować, a co z tymi, które naprawdę przez to cierpią?

To, co robisz, rani moje uczucia...

... tsukiko-kiyomidzu/Pixabay
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Recenzja filmu 
pt. "Trzy kroki od siebie"

Na jeden, mało
raniący i nie za
wiele znaczący
w teorii tekst
ktoś zareaguje
machając ręką,
a z kolei ktoś
inny załamie
się albo utonie
w poczuciu
winy, bo
według
stereotypu nie
powinniśmy
przejmować się
takimi słowami.
Na pewno
byłeś kiedyś w
bardzo trudnej
sytuacji, w
której
potrzebowałeś
wsparcia?
Jestem
przekonana, że
chociaż raz
ktoś ci
powiedział to
słynne "nie
przejmuj się".
To trochę jakby
przekonywanie
danej osoby, że
problemu nie
ma albo że jest
on mało istotny,
że nas nie
obchodzi.
Wtedy taka
osoba sama
zaczyna tak
myśleć i
wprowadza
 siebie w
poczucie winy,
bo przecież
powiedzieliśmy
jej, że "ma się
nie
przejmować", a
ona jednak to
robi, czyli
przejmuje się
czymś, co nie

jest ważne,
więc czuje do
siebie żal, że
nie robi tego,
co w zasadzie
powinna. A
ciężko jest po
prostu
"przestać się
przejmować".
Sam powiedz.
Czy to
pomaga? Ktoś,
kto to mówi,
zazwyczaj chce
pokazać, że go
obchodzisz,
mimo że chyba
większość z
nas już wie, że
takie
motywujące
teksty w
większości
sytuacji są
wręcz nie na
miejscu. Każdy
kogo spotkasz
stacza lub
stoczył, a może
dopiero stoczy
jakiś
pojedynek, a
możesz o tym
nie wiedzieć,
dlatego staraj
się być
wyrozumiały.
Zawsze.  Coś,
co nie zaboli
ciebie, może
mieć inny
wpływ na mnie,
więc proszę,
przestań, bo to,
co robisz, rani
moje uczucia...

Amelia Spieć

Ostatnio w
kinach pojawił
się film pt. "Trzy
kroki od siebie".
Widząc na jego
okładce
znanego aktora
Cole Sprouse,
który zyskał
sławę między
innymi dzięki
grze w
popularnym
serialu
Riverdale,
zdecydowałam,
że muszę
wybrać się na
ten film do kina.
Aktor ten w
młodości wraz
ze swoim
bratem
bliźniakiem
występował
również w "Nie

ma to jak
statek"
wyświetlanym w
Disney
Channel.
Najnowszy film,
w którym
występował,
jest to właśnie
"Trzy kroki od
siebie".
Opowiada on o
życiu ludzi, a
dokładnie trójki
osób
chorujących na
mukowiscydozę.
Cole gra Willa,
czyli
chorującego na
tę chorobę
chłopaka, który
zakochuje się w
dziewczynie o
imieniu Stella,
również

zmagającej się
z
przeciwnościami,
jakie powoduje
mukowiscydoza.
Para nie może
się do siebie
zbliżać, musi
zawsze
zachowywać
odstęp,
minimum 1,8
metra, w innym
przypadku
grożą im
cięższe
powikłania, a
nawet śmierć. 
Film ukazuje,
jak ważni w
naszym życiu
są inni ludzie i
ich bliskość.
Wiele razy
podczas filmu
płakałam,

jestem bardzo
uczuciową
osobą i zrobił
on na mnie
ogromne
wrażenie. Daje
on dużo do
myślenia nawet
największym
twardzielom.
Moim zdaniem
ekranizacja w
pełni udała się.
Wszystkie
sceny filmowe
były dopięte na
ostatni guzik.  Z
całego serca
polecam
zobaczyć ten
film wszystkim -
i dorosłym, i
nastolatkom.

Julia Banasiak
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W tej smutnej
chwili wydaje
nam się, że
nadszedł koniec
świata i nie
wiemy, co robić.
Jednak jeżeli
ktoś konieczne
chce zagrać w
jakąś grę, ma
kilka do 
wyboru.
Pierwszą taką
grą jest tak
zwany
„DINOZAUR”.
Polega ona na
tym, że musimy
klikać w
przycisk
„spacja”, aby
nasz dinozaur
zaczął
przeskakiwać
przez kaktusy.
W późniejszym
momencie
zaczną pojawiać
się ptaki, przy
których
używamy
strzałki
kierującej
dinozaura do
dołu.
Kolejną grą jest
„BMW M3
challenge”.
Chodzi w niej

o to, że za
pomocą strzałek
kierujemy
wirtualną
kierownicą
samochodu.
Jeździmy tam
po torze
samochodowym.
Jednak musimy
uważać, aby na
nic tam nie
wjechać.
Kolejna gra, a
może raczej
aplikacja to
„Tux Paint”.
Jak każdy
zdążył się już
domyślić, chodzi
tu tylko i
wyłącznie o to,
że malujemy
różne wzory,
obrazy, co tylko
nam się
podoba. W
trakcie
malowania
możemy
zmieniać kolory,
pędzle lub
wejść w
zakładkę
„magia”. Jest to
specjalna 

strona, w której
możemy
rysować
precyzyjną
trawę, kwiaty
lub stosować
przeróżne
efekty, np. „Fish
Eye”, czyli rybie
oko.
Czwarta
aplikacja to
„Paint”. Jest
ona bardzo
podobna do
„Tux Paint”,
ponieważ w niej

również
malujemy,
rysujemy i
piszemy.
Piąta gra to
pasjans, zwana
również jako
samotnik.
Celem gry jest
ułożenie ośmiu
poziomych
sekwencji kart
w danym
kolorze od
asów do króli.
Ostatnią grą
jest ,,Scratch".

Polega ona na
tym, że
naszemu
„duszkowi”
(najbardziej
popularnym
duszkiem jest
pomarańczowy
kotek) każemy
wykonywać
polecenia, np.
„Obróć się o 15
stopni” lub
„Oblicz”. W tym
poleceniu
Scratch oblicza
zadanie

matematyczne,
typu 15*2.
Podsumowując,
nawet jeżeli na
informatyce nie
ma Internetu i
tak możemy
zagrać w kilka
ciekawych gier.

Amelia Ekiert

Zapewne wiele klas zna ten moment, gdy na lekcji informatyki zostanie odłączony Internet. Podczas
gdy oglądamy jakiś filmik na YouTube lub gramy w gry, w najlepszym momencie wyświetla nam się
informacja, że Internetu NIE MA.

Gdy nie ma Internetu...
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O nie! Brak Internetu! JZ
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