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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 186 12/19

Ekologia jest ważna, więc nasza szkoła postanowiła się tym zająć. 

Akcja ekologia!!!

W wielu miejscach
w naszej szkole
zawisły
sugestywne 
karteczki
nawołujące np. do
oszczędzania
wody podczas
mycia rąk czy
gaszenia światła
po wyjściu z
danego
pomieszczenia.
Są na nich
napisane
zabawne

rymowane teksty
typu: "Zakręć
wodę - zmienisz
pogodę". Od
dawna w naszej
szkole są też
śmietniki do
segregacji
odpadów, a nad
nimi kartki
wyjaśniające co
wrzucać, a czego
nie, do danego
pojemnika. Co
jakiś czas
organizowane

są zbiórki
makulatury lub
elektrośmieci.
Podczas ostatniej
zbiórki makulatury
uczniowie
przynieśli bardzo
dużo tektury,
starych książek
czy gazet.
Wszystko ledwo
mieściło się w sali
pani Magdy.
Elektrośmieci też
przyniesiono
sporą ilość. Nasza

szkoła staje się
coraz bardziej
ekologiczna, tak
jak nasze miasto.
Zamiast zwykłych
śmietników, w
miejscach
publicznych jest
coraz więcej
pojemników do
segregacji. Na
lustrach w
łazienkach
publicznych, tak
jak w szkole,
przyklejone

są karteczki
przypominające o
zakręceniu wody.
Chociaż jest to tak
naprawdę tylko
kropla w
ogromnym
oceanie, to jeśli
takich będzie
więcej, to w końcu
uzbiera się ocean.
Rozpoczynamy
akcję segregację,
jesteście ze mną?

Alicja Fijołek

Chrońmy przyrodę!

W tym
numerze:

Egzamin
Ósmoklasisty - jak
go przeżyć?
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Dlaczego warto
dbać o lasy?

Black Friday w
Polsce... czy
warto polować na
okazje?

Julia Maćkowiak



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 186 12/2019 | Strona 2 
www.juniormedia.plExpress

Społeczniaka
Każdy z nas przeżyje ten moment…

Egzamin ósmoklasisty

Dzień 1
Język polski -
120 minut

Pierwsza
lekcja, potem
przygotowanie
sali, 5 minut
poza nią, bo
musi się ona
wywietrzyć.
Wszystko
gotowe. Stoimy
lekko
zestresowani i
podekscytowani;
w kolejce -
ustawieni
numerami z
dziennika, by
okazać
legitymację w
celu
wylosowania

numeru
miejsca, na
którym mamy
usiąść. Gdy
wszyscy są na
miejscach,
wchodzi pani
wicedyrektor i
rozdaje
arkusze.
Kodujemy je i
mamy 120
minut na
pisanie.
Podczas nich
pojawiają się
nerwy
spowodowane
to
niezrozumieniem
czegoś w
tekście do
zadania, to
czymś innym.

Po zebraniu
arkuszy
mogłem
porozmawiać z
kolegami i coś
zjeść. Na
szczęście
podczas
egzaminu
mogliśmy pić
wodę (ale
butelka musiała
leżeć przy
ławce na
podłodze), co
pomagało
zwalczyć nagłe
swędzenie w
gardle. Do
ósmej lekcji
nadal przed
oczami latają
mi jakieś literki
od zadań

i tekstów, bo
czytania było
strasznie dużo.
Pisać trzeba
było tylko w
dwóch czy
trzech
zadaniach
otwartych i
wypracowaniu.

Dzień 2
Matematyka -
100 minut

Ten sam rytuał
początkowy.
Dostajemy
arkusze i
piszemy. Uczucie
- mieszanka
stresu ze
strudzeniem,
towarzyszy

jak zwykle, gdy
nie mogę
rozwiązać
zadania. Test
był trudny. Nie
potrafiłem
rozwiązać
dwóch zadań,
których moi
lepsi z
matematyki
koledzy też nie
potrafili
rozwiązać.  
Potem tylko
koniec lekcji,
jeszcze tylko
angielski i
koniec cyklu.

(cd. na str. 3.)

Po reformie
edukacji każdy
ósmoklasista
będzie musiał
go napisać.
Egzaminy
próbne, które
odbywały się w
dniach 20, 21 i
22 listopada,
miały być
podobno
trudniejsze, niż
te kwietniowe,
więc pisząc
wstępnie ten
artykuł dnia 19
listopada
postanowiłem
spisać
wszystkie
wrażenia w
formie
dziennika z tych
trzech dni
egzaminów
próbnych oraz
części dnia
poprzedzającego
egzaminy.

Dzień przed 
(dzień 0?)

Dzień dość
spokojny. Po
powrocie ze
szkoły trochę
odpoczynku,
akurat mało
lekcji, więc
można
powtórzyć
lektury i kilka
zapomnianych
rzeczy na polski
i to tyle. Koniec
na dziś.
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Ład czy nieład? Oto jest pytanie!
O dziwo
uczucie stresu
było dość słabe,
co pozwoliło w
100% skupić
się na pisaniu
tego niełatwego
egzaminu.
Teraz kilka
lekcji i wracam
do domu, został
już tylko
angielski.

Dzień 3
Język
angielski - 90
minut

O procedurach
wstępnych
pisać już chyba
nie muszę. Od
końca
egzaminów
dzieli mnie już
tylko kilka
słuchanek, 3
zadania otwarte
i...
wypracowanie!
Test był łatwy i
szybko dało się
go rozwiązać.

KONIEC
EGZAMINÓW
PRÓBNYCH

I wyniki. Wcale
nie było źle.

WNIOSEK: Nie
warto się
stresować
przed ani w
trakcie
Egzaminu
Ósmoklasisty w
kwietniu.

Maciej
Makowski

Jako ludzie
różnimy się
pod wieloma
względami.
Odmienne są
na przykład
nasze
preferencje
odnośnie ładu
naszego
otoczenia.
Każdy
człowiek jest
inny, jeden
potrzebuje
mieć porządek,
a bałagan mu
przeszkadza,
natomiast
drugiemu jest
wszystko
jedno. Jednak
większość
ludzi woli

porządek, ale
często jest zbyt
leniwa, aby go
utrzymać.
Trzeba
przyznać, że
kiedy wracamy
do czystego
domu i
wchodzimy do
naszego
pokoju, w
którym panuje
harmonia, jest
nam bardziej
wesoło lub
czujemy się
"świeżej".
Kiedy
przebywamy w
pokoju, w
którym rzeczy
nie są
posegregowane,

a np. ubrania
przekładamy
wyłącznie z
krzesła na
łóżko i
odwrotnie,
jesteśmy
bardziej
przygnębieni.
Duży wpływ na
produktywność
naszego
mózgu i na
nasze
samopoczucie
ma to, czy w
pokoju
powietrze jest
świeże. Jeżeli
chociaż raz
dziennie
otworzymy
okno i
wpuścimy

świeże
powietrze,
zaczniemy
chętniej tam
przebywać,
ponieważ nie
będziemy się
tak szybko
męczyć.
Szczególnie
zimą, kiedy do
pokoju
wpadnie
chłodne i
orzeźwiające
powietrze,
przebywając w
takim
pomieszczeniu
nie będziemy
przytłoczeni i
tak śpiący.
Oczywiście nie
każdy musi

mieć takie
odczucia, tak
jak już
wcześniej
napisałam
ludzie różnią
się od siebie,
co sprawia, że
preferują różne
typy otocznia.

Julia Banasiak

Kontrast ;) Julia Banasiak
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Płoną lasy 
w Australii!

Black Friday 
w Polsce...

Ostatnio  w
wiadomościach
można usłyszeć
o pożarze w
tamtejszych
lasach, w
wyniku właśnie
takich pożarów
zmarły
zagrożone
gatunki
zwierząt .
Ostatnio na
kółku
przyrodniczym
„Eko hej”
zobaczyłam
film, w którym
pewna kobieta
uratowała

jedno zwierzę,
a mianowicie
koalę. Film
według mnie był
dosyć
drastyczny,
gdyż koala nie
miała gdzie
uciec, prawie
się tam spaliła.
Dobrą
wiadomością
na temat takich
pożarów jest to,
że połowa
lasów została
ugaszona. Z
całego mojego
artykułu wynika,
że warto dbać

o lasy,
oczywiście nie
tylko te
australijskie,
ponieważ u nas
również żyje
 mnóstwo
gatunków
zwierząt, np.
wiewiórki, dziki i
lisy.

Pola
Preobrażeńska

W dzisiejszym
artykule
napiszemy o
Black Friday,
czyli dniu, w
którym we
wszystkich
sklepach są
promocje i
obniżki cen.
Jednakże
większość z
was wie, jak
wygląda polskie
Black Friday.
Przed tym
piątkiem w
sklepach ceny
są
podwyższane,
załóżmy, że
początkowa
cena wynosiła
5.99,

po podwyżce
6.99 a na Black
Friday cena jest
taka sama, jak
na początku.
Natomiast w
USA ceny
naprawdę są
obniżane o 50%
lub 70%, a w
Polsce
promocje
wyglądają tak,
że w promocji
za jeden grosz
mamy drugą
cebulę w
Biedronce. W
naszym kraju
jest nawet Black
Weekend, a to
nie jest to samo,
co zagraniczny
tzw. Czarny

Piątek, bo jak
wcześniej
wspomniałyśmy,
ceny są
oszukane. Tak
więc Black
Friday nie jest
zbyt atrakcyjny
w Polsce,
ponieważ
obniżki są
minimalne, a w
Stanach
Zjednoczonych
drogie rzeczy
można wtedy
kupić za
bezcen.

Amelia Ekiert,
Kinga
Stachowska
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