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Czy nuda jest potrzebna?

Co zrobić, żeby się nie nudzić? 

Każdy z nas ma
wiele codziennych
zajęć. Wielu ludzi
jest bardzo
zajętych i
zmęczonych
codziennością.
Niejeden człowiek
nie może znaleźć
czasu na swoje
hobby, ale i tak
czasem się nudzi.
Zazwyczaj kiedy
jesteśmy
znudzeni,
marudzimy że nie

mamy co robić, a
już następnego
dnia zamartwiamy
się, że nie
zdążymy czegoś
zrobić. Tak więc
pierwszym
pomysłem na
zwalczenie nudy
jest nauka, praca
lub zrobienie
czegoś, co mamy
zaplanowane do
zrobienia na
następny dzień.
Osoby, które

mają dużo
obowiązków,
spędzają mało
czasu z bliskimi.
Chwilami nie
mogą nawet z
nimi porozmawiać.
Kiedy nie wiemy,
co ze sobą zrobić,
możemy
porozmawiać lub
po prostu spędzić
czas z rodziną.
Ale czy na pewno
nudę trzeba
zwalczać?

Uważam, że
czasami trzeba nic
nie robić. W takim
czasie można
odpocząć i
zastanowić się
nad swoim
postępowaniem.
Można po prostu
popatrzeć w okno
i zauważyć coś,
czego się
wcześniej nie
widziało. Piękny
zachód słońca,
albo kwiaty

na balkonie
sąsiada. :)
Uważam, że nudę
można zastąpić
wieloma
ciekawymi
rzeczami, ale
niekiedy warto po
prostu nic nie
robić.
 
Ala Starzec
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Przygoda 
w hali RCS

 Co to właściwie są
Święta?

Czy słyszałeś 
o "Team Trees"?

Święta to
naprawdę
najlepszy czas
dla dzieci i dla
dorosłych. Jest
tak dlatego, bo
można dostać
wspaniałe 
prezenty i jeść
do woli

wszystkie
przysmaki. Ale
nie tylko o to
chodzi w
Święta,
naprawdę
chodzi o to, aby
spędzać czas z
dziadkami i
rodziną. Można

wtedy pograć w
różne gry
planszowe,
pobawić się ze
zwierzątkami.
To są
prawdziwe
Święta.

Kobra!!!

Niedawno
 rozpoczęła się
ekologiczna 
akcja „Team
Trees”, której
celem jest
posadzić około
dwadzieścia
milionów drzew
do końca tego
roku. Youtuber
„Mr Beast”
opublikował
filmik na ten
temat. On sam
chciał zasadzić

dwadzieścia
milionów drzew,
ale mu się to nie
udało, więc
wsparł właśnie
tę akcję.
Powiedział, że
za każdego
dolara można
kupić jedno
drzewo. Do tej
działalności
charytatywnej
dołożył się
nawet właściciel
Tesli Elon
Musk. Do tej

pory uzbierali
już około 13
milionów drzew.
Zachęcam do
wsparcia tej
inicjatywy,
ponieważ wtedy
ratujesz naszą
planetę.

Jakub
Lewandowski

30 października
klasa 6a i 5a
wyszły z
wuefistami na
spotkanie z
zawodnikami
Zagłębia Lubin
w lubińskiej hali
sportowej RCS.
Najpierw klasy
zwiedzały
budynek, a
potem spotkały
się z

zawodnikami i
przeprowadzili z
nimi
rozgrzewkę.
Rozgrzewka
składała się z
zabawy w różne
odmiany berka,
potem panie
zorganizowały
stacje ćwiczeń.
Następnie
rozdano nam
plakaty

z zawodnikami
drużyn kobiet i
mężczyzn. Na
koniec
ustawiliśmy się
do zdjęcia ze
sportowcami.
Wielu osobom
się podobało. 

Mateusz
Wojdyła

Sadźmy drzewa!

:)

Święta

JZ

Paweł Gałczyk

geralt/Pixabay
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Czy rzucasz słowa 
na wiatr?

Czy powinniśmy chodzić do
cyrku lub na pokazy delfinów?

Dotrzymywanie
słowa… Często
coś
obiecujemy,
jednak czasami
zdarza się, że o
czymś
zapomnimy. W
tym artykule
napiszę,
dlaczego nie
należy rzucać
słów na wiatr.
Powiedzmy, że
obiecujemy
coś. Na
przykład
mówimy, że na
jutro
przyniesiemy
kolorowe kartki.
Przy założeniu,
że jeśli ich nie
przyniesiemy,

to nie będziemy
w stanie zrobić
projektu z
polskiego.
Dodajmy
jeszcze, że
pracujemy w
grupie lub
parze. Na
następny dzień
zapominamy o
obiecanych
materiałach i
wtedy
zawodzimy
naszą grupę
czy parę. W ten
właśnie sposób
rzuciliśmy
słowa na wiatr
(nie
dotrzymaliśmy
obietnicy).
Takie

zachowanie
może
spowodować,
że na następny
raz te osoby nie
będą nam ufać
w sprawie
takich zadań.
Inni będą
zawiedzeni, a
nasza reputacja
spadnie.
Właśnie dlatego
nie należy
rzucać słów na
wiatr, czyli
warto zawsze
dotrzymywać
słowa.

Mikołaj Szajna

Jak wie
większość z
was,  w cyrku
są zwierzęta,
więc ktoś je
musi nauczyć
tych sztuczek,
które wykonują.
Możliwe,  że nie
lubicie uczyć się
do
sprawdzianów, 
a więc
 pomyślcie - dla
zwierząt w
cyrku lub
delfinów
nauczenie się
tych sztuczek to
taka sama
udręka.
Jeżeli
kiedykolwiek

byłeś/ byłaś na
pokazie
delfinów,  to na
pewno
widziałeś/
widziałaś,  że
większość z
tych „basenów”, 
jeżeli można to
tak ująć, jest
okrągłych,  co
źle wpływa na
samopoczucie
zwierząt. Jakby
tego było mało,
są one
wsadzone z
innymi
delfinami, co w
najgorszych
przypadkach
doprowadza do
bójek między

nimi. Jeżeli
chodzi o cyrk,
zwierzęta takie
jak małpy,
tygrysy, lwy i
słonie w niewoli
żyją dużo, dużo
krócej,
ponieważ są
one tam
zamknięte,
choć  może to
nie brzmieć jak
powód śmierci,
to im tam jest
również bardzo
źle.

Pola
Preobrażeńska

:(

Obiecuję...

christels/Pixabay

un-perfect/Pixabay
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Najpierw
wyjaśnię, czym
w ogóle jest
gotówka. Są to
pieniądze w
formie realnej,
czyli te, które
widzimy -
monety i
banknoty.
Ostatnio głośno
jest o programie
„Polska
bezgotówkowa”.
Co tu dużo
mówić, rząd
daje firmom
darmowe
terminale
płatnicze,
oczywiście
wszystko w
dobrych celach.
Po co ci
gotówka? Może
się zgubić, a tak
to masz kartę i
możesz sobie
wszędzie nią
płacić. Jednak
jak wszędzie, tu
również jest
czarna strona,
która mocno
zasłania
pozytywy. Ty
płacisz kartą, a
banki i rząd

mają piękny
wgląd w to, co
kupujesz, kiedy
kupujesz i gdzie
kupujesz. W
dodatku moim
zdaniem, gdy
zabraknie
rządowi
finansów, ktoś
będzie mógł
wejść sobie na
Twoje konto,
zabrać Twoje
oszczędności, a
gdy zgłosisz na
policję, to Ci
powiedzą, że
był to jakiś
haker i
pieniędzy nie
odzyskasz. I nie
będzie ważne,
jaki to będzie
rząd, czy PiS,
czy PO, czy
Lewica, bądź
ktokolwiek inny.
Nie mogłem
znaleźć nigdzie,
żeby jakiś
poseł/posłanka
się temu
sprzeciwili, a
nawet jeśli, to
jest o tym
bardzo cicho.
Dodatkowo
udowodniono,

że pieniądze,
które mamy w
ręku, jest nam
trudniej wydać
na byle co (sam
również tak
mam). Jest to
dość
pesymistyczny
widok, ale
realny, bo w
każdej chwili
może nastąpić
kryzys i
obudzisz się z
pustką na
koncie. Kilka
cyferek w
Internecie
podczas
kataklizmu jest
z pewnością
mniej warte od
np. złotówki,
która jest
zrobiona
chociaż z
malutkiej ilości
srebra. Boję się,
że niedługo
zaczną się
pojawiać
sklepy, gdzie
będzie można
płacić tylko
kartą, a że
prawie każdy
dorosły ma
kartę lub
telefon, nikomu 

nie będzie to
przeszkadzać i
stopniowo
rozpocznie się
proces
zabierania
gotówki z
obiegu. I
załóżmy, że
sprzedajesz
sobie starą
konsolę,
przyjeżdża
człowiek,
ogląda, mówi że
spoko i
szybciutko
wysyła
pieniądze na
twoje konto.

Myślisz, że
wszystko fajnie,
nie musiał tu
targać
konkretnej sumy
pieniędzy, ale
patrzysz na
konto, a tam
zamiast
załóżmy 800 zl
jest 680, bo 20
zabrał bank
jako prowizję, a
resztę rząd,
żeby opłacić
różne programy
socjalne. Z
pewnością
spora część
osób uzna to za

jakieś wymysły
lub teorie, ale
tak naprawdę
może być.
Niech zostanie
jak będzie, jak
ktoś chce, to
niech płaci
kartą, jak nie
chce, to nie i
tyle. Dziękuję
Wam i
powtarzam - nie
wolno dopuścić
do wycofania
gotówki z
obiegu!

Kuba Gromek

Witajcie, ten artykuł nawiązuje do poprzedniego  „Nadchodzi koniec prywatności". Opiszę Wam moim
zdaniem jedną z najważniejszych rzeczy, a mianowicie plany wycofania gotówki.

Nie pozwólmy na wycofanie gotówki!
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