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To czasami takie trudne…

Czy warto przyznać się do błędu?

W swoim życiu
popełniamy wiele
błędów. Mylimy
się na
kartkówkach, w
kłótniach z
rodzicami,
popełniamy
również błędy, gdy
dorastamy, czyli
ufamy ludziom,
którym nie
powinniśmy,
próbujemy
różnych używek,
zaczynamy
eksperymentować.
Wszystko to
możemy uważać

za potknięcie w
naszej krótkiej
egzystencji. Sądzę
jednak, że nikt z
nas nie lubi się do
nich przyznawać.
Wyobraź sobie
sytuację. Zrobiłeś
coś głupiego w
szkole i twoja
wychowawczyni
się o tym
dowiedziała, ale
nie wie, kto
dokładnie zawinił.
Teraz szuka
winowajcy.
Połowa z uczniów
nie przyznałaby

się, że zrobiła coś
złego i przez
jedną osobę może
oberwać cała
klasa. Wszyscy
mogą dostać
zakaz
wyjeżdżania na
wycieczki lub
mogą dostać
uwagi. W takich
właśnie
sytuacjach warto
przyznawać się,
że coś się zrobiło,
ponieważ gdy
koledzy i
koleżanki
dowiedzą

się później, że to
właśnie ty zrobiłeś
tę rzecz, wtedy się
na ciebie obrażą i
w taki sposób
stracisz
wszystkich
przyjaciół w
szkole, przez co
możesz być nawet
gnębiony.
Również gdy
robicie
nieprawidłowy
krok i wasi rodzice
zapytają się was o
to, powinniście
powiedzieć
prawdę. Prędzej

czy później mama
i tata dowiedzą się
prawdy i wtedy
będziesz miał
przechlapane.
Moim zdaniem
warto przyznać się
do swojego błędu,
ponieważ ta
sprawa może
ciągnąć się za
wami latami i
może się
skończyć bardzo
źle.
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Muzyka... czy potrafi
uszczęśliwiać?

Dlaczego warto
rysować?

PEGI to oznaczenie na grach wideo.

PEGI - czy na nie uważamy?

Muzyka to
dźwięki, które
mają w sobie
emocje. Każdy
z nas słucha
różnych
utworów, np.
pop, rap i

swoich
ulubionych
piosenkarzy lub
piosenkarek.
Dla mnie
muzyka to nie
są tylko emocje
- to

nas rozgrzewa.
Tak jak na
wojnie muzyka
dawała
żołnierzom
nadzieję.
Zawsze 11
listopada

śpiewamy 
pieśni
patriotyczne.
Polecam grać
na jakimś
instrumencie!

Kobra!!!

Są różne
powody. Ja
rysuję,
ponieważ jest to
moim hobby.
Najczęściej
rysuję lisy i koty,
ale można
rysować dużo
więcej (ale mi
ciekawostka).
Są też różne
przybory

do rysowania.
Akwarele to
farby w płynie,
więc jeżeli
nałożysz ich za
dużo, twój
obrazek będzie
tonął :D
Rysować
można również
mazakami
sharpie czy
promarkerami.

Prace związane
z rysunkami to
malarz czy
artysta plastyk.
Polecam kanały
z rysowaniem,
na przykład
„Olsikowa”,
ponieważ
można się
zainspirować.
Pola
Preobrażeńska

Zazwyczaj jest
umieszczone w
rogu
opakowania.
PEGI powinny
być
dostosowane
do zawartość
gier. Na
przykład kiedy

gra zawiera
wulgarny
sposób
mówienia, gra
będzie miała
PEGI 16 lub
inne. Ja sam
mam jedną grę
wideo, która ma
PEGI 16, lecz
gram w nią

tylko dlatego,
że rodzice mi
pozwalają.
Znam kilka
osób, które nie
stosują się do
tego
oznaczenia.
Jednak nie
jestem
szpiegiem,

a więc nie
wiem, czy mają
zgodę od
rodziców.

Mateusz
Wojdyła

PEGI16

:)

akwarele
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W tym artykule wymienię plusy i minusy monarchii, jako ruchu politycznego.

Monarchia – co o niej sądzę?

Plusy

Po pierwsze,
można
zaoszczędzić,
bo ze względu
na demokrację
utrzymanie
ponad 400
posłów i 100
senatorów
sporo kosztuje,
średnio każdy
dostaje pensje
w wysokości
ponad 10
tysięcy złotych
brutto
(oczywiście są
jeszcze różne
przywileje i
dodatki do
pensji). Przez to
pieniądze
zamiast trafiać
do skarbu
państwa,

są rozdawane
ludziom, którzy
jedyne co robią,
to podnoszą
ręce przy
głosowaniu i
czasem
udzielają
wywiadów.

Po drugie, to
przez
demokrację do
władzy doszedł
do władzy ktoś
taki jak Adolf
Hitler czy Benito
Mussolini.

Po trzecie, jeśli
w Polsce
panowałaby
monarchia
dziedziczna,
niemożliwe
byłoby

przekupienie
dziedzica, który
od dziecka
byłby uczony,
by kochać swój
kraj, bronić go
za wszelką
cenę, czy nie
dać się
przekupić. Nie
byłoby tak jak
teraz (czy za
monarchii
elekcyjnej)
przypadków,
gdy obce kraje
z łatwością
mogły przekupić
paru ludzi, by ci
wygrali wybory i
robili wszystko,
co dany kraj im
kazał.

Po czwarte,
wbrew pozorom
monarchia nie
jest systemem,
który morduje,
czy prześladuje
swoich
obywateli. Co
prawda, spora
część władców
innych państw
stosowała te
metody, ale w
historii Polski
takiego króla nie
było, a przez
monarchie na
pewno zginęło o
wiele mniej
ludzi, niż przez
nazizm czy
komunizm, który
w dzisiejszych
czasach jest
niestety coraz
bardziej
popularny.

Minusy

Po pierwsze,
jest szansa, że
jednak trafi się
dziedzic, który
okazałby się
zbrodniarzem,
który będzie
chciał siłą
wprowadzić
porządek, ja
bym
proponował
wtedy, żeby
była "zapasowa"
linia królewska,
która
obejmowałaby
władzę, gdy

dziedzic umrze
bezdzietnie,
zacznie się nie
odpowiednio
zachowywać lub
sam odmówi
przejęcia tronu.
Przy takiej
"wymianie"
króla, nowy
władca
wybierałby
nową
"zapasową" linię
królewską.

Po drugie, na
pewno będą
takie przypadki,
że ludziom nie
spodoba się
decyzja króla,
czy będzie miał
inne poglądy niż
obywatele. Tak
samo było w
nazistowskich
Niemczech czy
Komunistycznym
ZSRR i nadal
jest w RL Chin,
gdzie za
powiedzenie
złego słowa o
władcy ludzie
trafiają do
więzień, czy
obozów i
niestety nie
interesuje to
prawie nikogo.
Ludzie
przeważnie
godzą się, że
nie mają
wpływu na
władzę i powinni
dalej żyć w

spokoju, chyba
że decyzja
władcy jest zła,
np. państwo
wprowadza
zakaz
protestowania i
każdego
uczestnika –
protestanta
chce od razu
zatrzymywać, a
jak będzie
stawiał opór,
otworzyć do
niego ogień.
Wtedy ludzie
powinni zacząć
protestować czy
nawet wywołać
rewolucję.

Podsumowując,
moim zdaniem
monarchia jest
dobrym
rozwiązaniem,
ale oczywiście
zrozumiem, jeśli
ktoś powie, że
monarchia to
system
totalitarny albo
że jest to zwykła
dyktatura.
Zgadzam się z
tymi zarzutami,
bo w niektórych
przypadkach tak
faktycznie jest,
ale czy są
rzeczy bez
wad?

Kuba GromekMoże monarchia? OpenClipart-Vectors/Pixabay
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Nowe osoby, na
których
spoczywa
obowiązek
opiekowania się
sztandarem to:
Milena
Kaczmarek,
Julia Banasiak
oraz Paweł
Bilicki. Ten
artykuł ma na
celu
zobrazowanie,
jak wygląda
uczestnictwo w
poczcie
sztandarowym i
reprezentowanie
szkoły. Wbrew
pozorom nie jest
to tak proste, jak
się wydaje.
Można by
pomyśleć, że
naszym
zadaniem jest
jedynie stać
oraz ładnie i
podobnie
wyglądać, lecz
kiedy
przychodzi co
do czego, to
zaczyna robić
się „pod górkę”.
Jeszcze trudniej
ma chłopak,
który musi przez

cały czas
trwania
ceremonii
trzymać ciężki i
masywny
sztandar oraz
nauczyć się
komend i
postaw. Przed
oficjalnym
przekazaniem
sztandaru
musieliśmy
przejść wiele
prób, aby
wszytko wyszło
zgodnie z
planem.
Utrzymywanie
prostej postawy
ciała przez długi
czas
uroczystości jest
bardzo trudne.
Szczególnie nie
jest łatwo, gdy
znajdujemy się
w
pomieszczeniu,
gdzie w
galowych 
strojach jest
nam bardzo
gorąco i
duszno. Każda
z nas
doświadczyła
już tego na
własnej skórze, 

mimo krótkiej
kadencji. Na
razie mamy za
sobą dopiero
dwie
uroczystości,
na których
miałyśmy

okazję
reprezentować
naszą szkołę.
Jesteśmy
bardzo dumne,
że przypadł
nam ten
niewątpliwy

zaszczyt, ale
chciałybyśmy
uświadomić
wszystkich, że
wbrew pozorom
- jest to ciężka
praca.

Milena
Kaczmarek,
Julia Banasiak

Na zakończeniu ubiegłego roku sztandar naszej szkoły został przekazany nowemu pocztowi
sztandarowemu.

Za kulisami sztandaru

Nowy i stary poczet sztandarowy! JZ
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