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Coroczny dylemat…

Prezenty- kupować czy robić?

Zbliża się okres
świąteczny, to
znaczy, że
będziemy musieli
kupić prezenty dla
najbliższych. Ale
czy opłaca się
wydawać na nie
pieniądze, skoro
możemy zrobić je
z materiałów,
które mamy w
domu? Czasami
nasz odbiorca
może się nawet
bardziej cieszyć i
potraktować
własnoręcznie
wykonany prezent

bardziej od serca.
Jednak nie
zawsze mamy
pomysł na taki
prezent, są one
zbyt trudne dla
nas do zrobienia
lub po prostu nie
da się ich zrobić
samodzielnie.
Dlatego zazwyczaj
kupujemy gotowy
prezent ze sklepu,
bo wtedy mamy
pewność, że nie
będzie on
nieestetyczny
bądź że zepsuje
się po tygodniu.

Prezenty
kupowane mogą
być również
bardziej
praktyczne, ale
nie zawsze. Aby
wykonać paczkę
dla przyjaciela
trzeba poświęcić
więcej czasu i
energii, niż wtedy,
gdy pójdziemy po
prostu do sklepu
czy zamówimy
coś w Internecie. 
Samemu możemy
zrobić: peeling,
pudełeczka
ozdobne, ramkę

ze wspólnymi
zdjęciami, albumy
pamiątkowe,
kapcie zrobione z
włóczki i inne
ubrania zrobione
na szydełku.
Jeżeli mamy czas
i materiały w
domu, warto
zrobić prezent od
serca, bo są one
bardziej cenione
przez
najbliższych,
jednak jeżeli
kupimy prezent w
sklepie, to nasz
prezent

będzie również
doceniony. Trzeba
tylko przemyśleć,
kto z czego się
ucieszy. A żeby
efekt był jeszcze
lepszy, warto
zadbać o ładne
zapakowanie
prezentu.

Kinga
Stachowska,
Milena
Kaczmarek 
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Recenzja filmu „#Jestem M Misfit” 

Ten film już od
dłuższego
czasu był
bardzo
promowany w
różnych social
mediach. Dzięki
temu produkcja
stała się bardzo
popularna
wśród
młodzieży i
wiele osób
chciało się na
nią
wybrać. Premiera
miała miejsce 8
listopada i aby
dodatkowo
rozpowszechnić
film, w dniu
pierwszego
pokazu
zorganizowano
spotkanie, gdzie
można było
zobaczyć 
aktorów z filmu.
Wszystkie
postacie to
osoby związane
z branżą
influencerską.
Główną
bohaterkę -
Julię Morską
gra Sylwia
Lipka. Cały film
opowiada o
szkole i
problemach
uczniów. Julia
mieszkająca
przez 10 lat w
Ameryce, nagle
dowiaduje się,
że musi
ponownie

przeprowadzić
się do Polski.
Trafia do nowej
polskiej szkoły.
Już w pierwszy
dzień spotykają
ją
niepowodzenia i
dostaje miano
Misfita, czyli
osoby
niedopasowanej
do reszty.
Uczniowie są
podzieleni na
grupy, np.
vlogerzy, gang
beauty czy
sportowców.
Najważniejszą
grupą były vipki,
czyli Wiktoria,
Ola i Ela, które
były najbardziej
rozpoznawalne
w tym liceum.
Już na początku
roku zostaje
ogłoszone
Szkolne „Mam
Talent”, gdzie
główną nagrodą
jest bilet do
Stanów
Zjednoczonych.
Julce bardzo
zależy na
wygranej, bo
chce wrócić do
USA. Film
został  nagrany
we Wrocławiu,
ale nie jest to do
końca polska
produkcja,
ponieważ fabuła
została
wymyślona

w Holandii,
potem Niemcy
wykupiły prawa
autorskie, a
później Polska
zrobiła to samo.
Naszym
zdaniem nie był
najlepszy.
Sceny były zbyt
chaotyczne,
montaż
wydawał się tani
i mocno
przypominał
kreskówki.
Fabuła nie była
zbytnio
interesująca,
lecz rozumiemy,
że dla osób
grających w tym
filmie była to na
pewno
niezapomniana
przygoda i
widać, że
wszyscy dobrze
się bawili na
planie. Nie
podobało nam
się także to, że
zwiastun za
dużo mówi o tej
produkcji. Cała
akcja jest w nim
zaprezentowana
i gdy udajemy
się w końcu na
ten film do kina,
to nie czujemy
żadnego
elementu
zaskoczenia,  bo
wszystko
wiedzieliśmy już
wcześniej. 

Kolejna
kontrowersyjna
sprawa, czyli
reklamy w
filmach. Jest to
zrozumiałe,
ponieważ
producenci
różnych
produktów chcą
zareklamować
artykuły w
wybranych
filmach. Jednak
w tym filmie jest
to bardzo
przesadzone,

gdyż maskota
pewnej firmy
sieci
telefonicznej nie
pojawia się tylko
miedzy
wierszami, tylko
występuje w
paru scenach
razem z
bohaterami.
Podsumowując,
film nie jest
arcydziełem
polskiego kina,
nie warto na
niego iść ze

względu na
wymienione
minusy. Chyba,
że jesteś fanem
jednego
youtubera
występującego
w „#Jestem M
Misfit”, wtedy
będziesz się
dobrze bawić na
tej produkcji.

Emilka Łagun i
Milena
Kaczmarek
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Czy zawsze myślimy 

o konsekwencjach naszych
działań? 

Perfekcjonizm… Czy jest
wymagany, aby funkcjonować?

Każdego dnia
człowiek ma
dużo okazji,
żeby pokazać,
jaki jest.
Otwarty, miły,
pomocny.
Czasami
niestety
pokazujemy
swoje złe cechy
charakteru.
Niedobrze jest
być skąpym lub
niekulturalnym.
Kiedy ktoś jest
w trudnej
sytuacji, ludzie
nie zawsze
chcą mu
pomagać.
Niekiedy
wyśmiewają
albo po prostu
ignorują czyjeś
potrzeby. Lecz
warto pamiętać,

że za każdą
rzecz, jaką
zrobimy, czeka
nas
odpowiedzialność.
Nierzadko jest
tak, że po
krótkim czasie
potrzeba nam
pomocy, a
osoba, dla
której byliśmy
niemili, traktuje
nas tak samo.
Gdy
zachowujemy
się
nieodpowiednio
i niemiło, to
możemy
oczekiwać tego
samego.
Pozornie
wszyscy o tym
wiedzą, lecz nie
zawsze się do
tego stosują.

Wiemy też,
czego nie
powinniśmy
robić.
"Powtarzają"
nam to również
liczne
regulaminy i
przepisy.
Każdemu
jednak zdarza
się łamać
zasady. Moim
zdaniem
najważniejsze
jest umieć 
przyznać się do
winy i
przeprosić.
Trzeba
zrozumieć, co
się zrobiło źle i
już więcej nie
popełniać tego
błędu.

Ala Starzec

Wiele osób
stara się być
perfekcjonistami.
Jednak nie
każdemu się to
udaje. Żaden
człowiek nie jest
idealny i każdy
popełnia błędy.
W tym artykule
zamierzam
zastanowić się,
czy w życiu
trzeba być
perfekcjonistą.
Zacznijmy od
pojęcia słowa
„perfekcjonista”.
Perfekcjonista
to osoba
perfekcyjna,
osoba, która się
nie myli i nie
popełnia
błędów. Moim
zdaniem

perfekcjonizm
nie jest
najważniejszą
 rzeczą w życiu,
a nawet
powinien być on
rzeczą, której
powinniśmy
unikać.
Perfekcjonizm
oznacza
również dążenie
do sukcesu za
wszelką cenę, a
kiedy się nam to
nie uda, może
to źle wpłynąć
na nasze
zdrowie
mentalne.
Przykładowo,
kiedy
dostaniemy złą
lub gorszą
ocenę ze
sprawdzianu,

nasze
samopoczucie
może
drastycznie się
pogorszyć.
Dlatego właśnie
sądzę, że
dążenie do
perfekcji nie jest
zawsze
najlepszym
rozwiązaniem,
człowiek nie jest
istotą
perfekcyjną i
popełnia błędy,
dlatego nie
powinniśmy się
niepotrzebnie
krytykować.

Mikołaj Szajna

Co ja zrobiłam?

Czy wszystko musi być idealne?

Julia Banasiak

Julia Banasiak
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Grudzień w szkole zawsze ma inny klimat!

Klasowe Święta

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Emilia Łagun, Kinga Stachowska, Milena Kaczmarek, Amelia Ekiert, Alicja Starzec,
Mikołaj Szajna
Zdjęcia: Julia Banasiak, Justyna Olejnik, Justyna Zaryczańska
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Jak już wiemy,
niedługo są
Święta Bożego
Narodzenia,
więc warto by
było
tematycznie
ozdobić klasę.
Wspólne
ubieranie
klasowej
choinki,
ozdabianie
ścian to dobry
sposób na
spędzenie
czasu z klasą.
Można wtedy
włączyć kolędy
lub inne
świąteczne
piosenki i
godzina
wychowawcza

albo długa
przerwa mijają
bardzo
szybko! Do
tego sala
nabiera
odpowiedniego
klimatu i gdy
później do niej
wchodzimy,
nawet jeśli
czeka nas
kartkówka, to
pojawia się
nam uśmiech
na twarzy,
ponieważ
patrzymy na
świątecznie
dekoracje i nie
możemy
doczekać się
Wigilii.
Tradycją

klasową jest
dawanie sobie
nawzajem
drobnych
upominków.
Wylosowana
osoba na
pewno ucieszy
się z
podarunku i
jeszcze
bardziej
przeniesie ją
to w klimat
Świąt. Kolejna
sprawa to
Jasełka i
Wigilia
Klasowa.
Dzień przed
przerwą
świąteczną
zazwyczaj
młodsi

uczniowie
występują w
jasełkach
szkolnych,
odbywa się
również
wspólnie
śpiewanie
kolęd i na
końcu Wigilia
Klasowa,
podczas której
uczniowie
zajadają się
przekąskami i
rozmawiają.
Najbardziej
popularne są
pierogi i uszka,
do tego
barszcz, ale
też ciasta,
owoce i inne
przysmaki.

Czasami młodzież
organizuje z
nauczycielami
także
dodatkowe
wyjścia, na
przykład do
kina na
świąteczny film
lub na pizzę.
Jest też czas
na
wymienienie
się
prezentami.
Jednak nie jest
ważne, jak
drogi prezent
dostaniesz
tego dnia,
najważniejszy
jest
odpowiedni
nastrój.

Nie warto się
w ten dzień
kłócić i
niepotrzebnie
sprzeczać ze
sobą. Naszym
zdaniem
Święta to
magiczny czas
i odpowiedni
klimat jest
niezbędny. 

W imieniu
całej redakcji
życzymy
Wam
Wesołych
Świąt!

Amelia Ekiert i
Emilka Łagun 

Ozdoby w LubinieJarmark we Wrocławiu JZJulia Banasiak
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