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Społeczna Szkoła
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Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 197 02/20

Pierwszym
sposobem na
poprawienie sobie
nastroju jest
skorzystanie ze
zbliżającej się
wiosennej pogody
i wyjście na
relaksujący
spacer. Jest to
wspaniałe
rozwiązanie na
oczyszczenie
umysłu. Spacer
pośród natury jest
korzystny dla
naszego
organizmu,
ponieważ

dotlenimy mózg i
dostarczymy sobie
dawkę witaminy
D3. Kolejnym
pomysłem na
poprawę humoru
jest zjedzenie
czegoś, co lubimy.
Gdy zjemy naszą
ulubioną potrawę,
to od razu
wytworzą nam się
endorfiny i
poczujemy się
lepiej. Kiedy
mamy zły dzień, to
ciekawym
sposobem na
lepszy nastój

jest rozmowa z
bliskimi.
Trzymanie
smutków w sobie
jest złym
pomysłem, bo
możemy czuć się
przytłoczeni i
jeszcze bardziej
przygnębieni.
Rozmowa z
mamą, tatą,
rodzeństwem czy
najlepszym
przyjacielem
pomoże nam
pozbyć się
problemów. Poza
tym

inni mogą nam
poradzić, jak
rozwiązać daną
zagwozdkę.
Ostatnią poradą
na polepszenie
sobie dnia jest
przytulenie się do
zwierzątka lub
pluszaka. Jak
wiemy, przytulanie
jest lekarstwem na
smutne dni.
Zwierzątka
domowe są
urocze i zabawa z
nimi na pewno
poprawi nam
humor. Jeżeli

nie mamy w domu
zwierzaka, to
zawsze możemy
przytulić się do
przytulanki. To są
najbardziej
uniwersalne
rozwiązania na
polepszenie sobie
nastroju po
nieudanym dniu. I
najważniejsze jest
pozytywne
nastawienie.
Każde zło kiedyś
minie i na jego
miejscu pojawi się
dobro.

Emilia Łagun

Czasami zdarzają nam się dni, kiedy jesteśmy źli i załamani, bo na przykład pokłóciliśmy się z kolegą
czy dostaliśmy złą ocenę w szkole. Są to dosyć częste sytuacje, które niestety nie są dla nas
przyjemne. Jak sobie z nimi radzić i jak poprawić sobie humor? 
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Takim murem
są nasze
codzienne
problemy,
których nie
potrafimy
rozwiązać albo
z którymi nie
potrafimy sobie
poradzić. Kiedy
ktoś jest takim
otoczony,
zawsze
możemy mu
pomoc w
wyjściu. Nie
każdy wie, że
czasami
zamiast pomóc
niszczyć komuś
wzniesioną
budowlę,
dokłada coraz
wyższe piętra,
czyli tym
samym jeszcze
bardziej
utrudnia tej
osobie
wydostanie się.
Zdarza się, że
robią to nawet
najbliższe nam
osoby. Nigdy
nie wiemy, czy
ktoś, z
kim właśnie
rozmawiamy,
przypadkiem
nie ma takiego
problemu, więc
możemy
nieświadomie
go skrzywdzić. 

Kiedy
będziemy dla
kogoś niemili -
dla nas może
to być nic, raz
zrobiliśmy
komuś
przykrość, to
wcale nie tak
dużo, ale dla
tej osoby może
to być kolejna
trudność.
Słysząc
krzywdzące
słowa od jednej
osoby, nie
czujemy się tak
źle, jak słysząc
takie słowa od
pięciu osób w
ciągu jednego
dnia, a w
dodatku osoba,

która nas
krzywdzi, nie
ma pewności,
kto jeszcze tak
zrobił. Niski,
cienki mur jest
łatwiej
zniszczyć, niż
ten wysoki i
mocny. W
takim razie, co
jeśli okrąża nas
ta
najmocniejsza,
najtrudniejsza
do przebicia się
ściana?
Wydaje mi się,
że niełatwo
będzie obejść
się bez
wsparcia
drugiego
człowieka.

Jak je
otrzymać?
Najtrudniej jest
poprosić. Mało
kto potrafi
przyznać, że
potrzebuje
pomocy. Nie
zawsze
wszyscy mają
siłę, żeby to
zrobić.
Niektórzy
myślą, że
proszenie o
pomocną dłoń
jest za każdym
razem
bezbolesne, a
to przecież
nieprawda. W
niektórych
sytuacjach,
żeby komuś

pomóc,
musimy jakoś
pierwsi
zaoferować
swoje
wsparcie.
Niekoniecznie
możemy się
spodziewać
tego, jak wiele
znaczy to dla
jakiegoś
człowieka,
kiedy zrobimy
to za niego.
Niby błaha
różnica, a
wbrew
pozorom może
zmienić
naprawdę,
naprawdę
dużo. W końcu,
co jest

łatwiejsze?
Przyznać
wprost, że ma
się problem i
nie wie się, jak
go rozwiązać
czy z pomocą
drugiej osoby
dojść do jego
źródła małymi
krokami? Po co
rzucać sobie
nawzajem
kłody pod
nogi? Zamiast
niemiłych
komentarzy
mówmy
komplementy,
oczywiście
szczere. 

(cd. na str. 3.)

Czy kiedykolwiek poczułeś się tak, jakby otaczał cię wysoki mur, którego nie możesz przeskoczyć,
zniszczyć, czy zrobić czegokolwiek, co pomogłoby ci się stamtąd wydostać?

Bezsilność
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Społeczniaka
Zima powoli dobiega końca, robi się coraz cieplej, więc warto wyjść z domu.

Wiosenne przechadzki
A jeśli nie
chcemy
sprawiać
nikomu
radości, to nie
sprawiajmy mu
też smutku.
Wolałbyś się
ucieszyć, a
później
zasmucić, czy
nie odczuć ani
tego, ani tego?
Jak mówi
przysłowie: „nie
rób drugiemu
tego, co tobie
niemiłe”. Nie
rób komuś tego,
czego sam nie
chciałbyś
doświadczyć.
Brzmi
sprawiedliwie,
prawda? Nie
popychajmy
innych w stronę
przepaści, nikt z
nas nigdy nie
chciałby spaść
w dół. Czując
się bezbronni,
bezradni,
najprawdopodobniej
bez żadnego
wsparcia,
poddamy się,
bo nie wiemy,
jak zrobić coś,
żeby było nam
lepiej. Każdy
kiedyś zazna
bezsilności,
chociaż na
chwilę. Może
na krótką
chwilę, może
na dłuższy
czas, jednak
nikt nie chciałby
się tak poczuć.

...

Większość
nastolatków
woli siedzieć w
swoim pokoju i
robić to, co
według nich
jest ciekawe,
m.in. grać,
rysować czy
przeglądać
social media.
Dorośli często
zachęcają nas,
abyśmy wyszli
na dwór, lecz
często nie
traktujemy tego
poważnie.
Wydaje nam
się, że oni cały
czas się
czepiają i nie
dają nam
odpocząć.
Tymczasem
odpoczynek to
nie jest jedynie

przesiadywanie
całego czasu
wolnego w
domu.
Zazwyczaj
kiedy już
pójdziemy na
spacer,
okazuje się, że
jest on dużo
lepszą formą
spędzania
wolnych chwil,
niż siedzenie w
zamkniętym
pokoju z dużo
mniej świeżym
powietrzem.
Wszyscy
powtarzają
nam, że warto
wyjść na
spacer,
ponieważ jest
to korzystne
dla zdrowia,

ale bardzo
rzadko
dokładnie
słyszymy,
dlaczego 
spacer sprzyja
zdrowiu. Ludzi,
którzy
spacerują, są
bardziej
odporni na
choroby. Jest
to
spowodowane
tym, że
podczas
marszu nasze
komórki oraz
nasz mózg
dotleniają się.
Myślę, że to
oczywiste, ale
warto o tym
pamiętać, poza
tym
energicznie
chodząc

spalamy
kalorie, więc
możemy
pozwolić sobie
na np. jeden
smakołyk
więcej. Dzięki
regularnym
spacerom
poprawia się
jakość snu.
Wstajemy
wtedy
wypoczęci i
pełni energii.
Motywacją do
spacerów
może być nasz
pupil. Spacer
to duża dawka
pozytywnych
wrażeń dla
psa, więc
zróbmy mu tę
przyjemność i
dla zdrowia
wspólnie z nim

wybierzmy się
na
przechadzkę
po okolicy.
Nawet z kotem
można
spacerować.
Obecnie w
większości
sklepów
zoologicznych
można znaleźć
smycz oraz
szelki dla kota,
szczura czy
chomika.
Korzystajmy ze
sprzyjającej
pogody i dla
swojego
zdrowia oraz
samopoczucia
chodźmy na
spacery.

Julia Banasiak
 



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 197 03/2020 | Strona 4 
www.juniormedia.plExpress

Społeczniaka

Ten konkurs
składa się z
dwóch części.
Problemu
długoterminowego
oraz spontana.
Na problem, jak
sama nazwa
mówi, jest dużo
czasu, można
go wybrać już w
listopadzie i od
tego czasu
wymyśla się
przedstawienie
do tego
problemu. Są
zawarte
poszczególne
wytyczne do
każdego
wybranego
tematu.
Problemów jest
w sumie 5, co
daje 5 drużyn w
naszej szkole.
Część
spontaniczna
dzieli się na trzy
rodzaje. Słowny,
manualny oraz
słowno-
manualny. Po
wyjściu z sali ze
spontanem
zabronione jest
mówienie o nim,
w innym

wypadku
drużyna
zostanie
wykluczona z
konkursu. W
sobotę
wszystkie grupy
wyjechały ok.
godziny 7.00
jednym
autobusem. Na
miejscu byliśmy
ok. godziny 9.00
i zaczęliśmy się
przygotowywać
do występów.
Wszyscy sobie
nawzajem
kibicowali i
trzymali za
siebie kciuki.
Każda drużyna
wyszła świetnie,
lecz niestety na
5 drużyn w
naszej szkole
do następnego
etapu dostały
się tylko 2.
Eliminacje
krajowe odbędą
się w Gdyni. O
wynikach
dowiedzieliśmy
się na gali, 

która odbyła się
o godzinie
18.30. Wszyscy
byli
zestresowani i
bardzo
podekscytowani
wynikami.
Moment, kiedy
dowiadywaliśmy
się, która
drużyna
przeszła, był
podobny do
zawału serca.
Na sali był taki
hałas, że ciężko

było się skupić,
jednak jeżeli
ktoś bardzo
wyczekiwał, był
w stanie się
skoncentrować.
Jako pamiątkę
można było
sobie kupić
koszulkę,
plecak, torbę,
długopis,
ołówek, notes i
wiele, wiele
innych rzeczy w
sklepiku
odysejowym.

Maskotką
konkursu jest
Omer, czyli
szop pracz,
który rozwesela
i robi sobie
zdjęcia ze
wszystkimi.
Naszym
zdaniem ten
konkurs jest
bardzo
ciekawym
przeżyciem i
warto było
wziąć w nim
udział oraz

poświęcić czas
na
przygotowanie
się do niego.

Kinga
Stachowska,
Milena
Kaczmarek

W ostatnią sobotę, a dokładniej 29 lutego odbyły się eliminacje regionalne do następnego etapu Odyseji
Umysłu w 2020 r.

Odyseja Umysłu - eliminacje regionalne we Wrocławiu
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