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 Z półek
sklepowych
zniknęło dużo
produktów, ale w
największej ilości
poznikały
makarony, ryż,
mydło i papier
toaletowy! Co
najważniejsze, nie
ma jeszcze w
naszym kraju
zakazu
całkowitego
wychodzenia z
domu (chyba, że
ktoś przebywa pod
dwutygodniową
kwarantanną),

więc w każdej
chwili można iść
do sklepu i
dokupić potrzebne
produkty. Zakupy
można robić
większe, lecz nie
przesadzajmy.
Papier toaletowy
stał się bardzo
pożądanym w
ostatnim czasie
produktem i
właśnie przez
chęć jego kupienia
w Australii doszło
do wręcz można
powiedzieć
komicznego

zdarzenia. Gdy
kobieta wybrała
się do marketu
właśnie po ten
produkt, zaczęła
się szarpać z
mężczyzną, po
czym wyciągnęła
nóż. Na szczęście
policja szybko
zainterweniowała i
obezwładniła
kobietę. Jak już
wiadomo i wydaje
się to w pewnym
sensie oczywiste,
papier toaletowy
nie pomaga w
zwalczaniu wirusa.

Jednak policja w
USA musiała
wstawić posta na
Facebook'a o
treści: "Ciężko
nawet uwierzyć,
że musimy o tym
pisać. Nie
dzwońcie na 911
tylko dlatego, że
skończył wam się
papier toaletowy.
Przeżyjecie bez
naszej pomocy".
Moim zdaniem
sytuacja w
Australii nie
powinna w ogóle
się zdarzyć,

a policja w USA
nie powinna nawet
wstawiać takiego
posta. Nie
dzwońcie na 112 z
powodu braku
papieru! Na
pewno mają teraz
dużo na głowie, a
możecie
zajmować linię,
gdy ktoś w tym
momencie będzie
potrzebował pilnie
pomocy.

Kinga Stachowska

Z powodu zamknięcia w ostatnim czasie szkół i epidemii koronawirusa, ludzie zaczęli robić większy
zakupy. Niektórzy nawet kupowali tak dużo rzeczy, że można byłoby pomyśleć, że zaczęła się już
apokalipsa.

Papier toaletowy - nowy produkt luksusowy
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Masz zapas papieru? Monika Żołud
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Społeczniaka

Jakiś dłuższy
czas temu
napisałam
artykuł, w
którym pisałam
o tym, czy warto
rozmawiać.
Skupiłam się
głównie na tym,
że zapominamy,
żeby
porozumiewać
się ze sobą w
jakikolwiek inny
sposób, niż
przez różnego
rodzaju
urządzenia.
Teraz jednak
problemem
wielu osób jest
rozmawianie ze
sobą na
konkretny
temat. Na temat
tego, co czują.
Często nasze
konwersacje nie
odbiegają
daleko od
schematów
takich jak
szkoła, zadania
domowe czy
sprawdziany i
bieżące sprawy.
To normalne. W
końcu chodzimy
do szkoły
codziennie i jest
to
pierwszorzędna
sprawa, jednak
czy nie warto
jest czasami
zadać komuś z
naszego
bliskiego

otoczenia
takiego
prostego
pytania, jak "co
u ciebie?".
Wydaje mi się,
że najczęściej
słyszymy te
słowa od
rodziców tuż po
powrocie ze
szkoły. Czy
zawsze
odpowiadamy
na nie
szczerze? Takie
zwykłe pytanie,
a można
odpowiedzieć
na nie na tyle
sposobów.
Myślę, że
większość z nas
odpowiada
jednym słowem,
może dwoma,
gdyż jest to dla
nas na tyle
rutynowe i
mamy tyle
innych rzeczy
na głowie, że
nie mamy kiedy
zastanowić się
nad naszymi
uczuciami, które
mogą dać znać
o sobie wtedy,
kiedy nie
będziemy mieli
akurat jak z
kimś
porozmawiać. 
Zazwyczaj
odpychamy od
siebie takie
"negatywne"
emocje, co na  

pewno nie
pomaga nam w
mówieniu o
nich.
Zastanówmy
się więc, czy
kiedy ktoś zada
nam takie
pytanie, to czy
nie lepiej byłoby
pomyśleć nad
tym dłużej i
odpowiedzieć
to, co
rzeczywiście
czujemy. Może
to jest okazja,
żeby zacząć
mówić o swoich
emocjach, jak
najbardziej
otwarcie. Jak
nie z rodzicami,
to może

z przyjaciółmi,
oni chyba
zrozumieją nas
w każdej
sprawie. Kiedy
dojdzie do
tematu tego, co
czujemy, bywa
tak, że
próbujemy jak
najszybciej od
niego uciec. Ta
druga osoba
zazwyczaj
będzie
próbowała
zmienić temat,
obejść go jakoś
na około.
Przyjemniej jest
się śmiać niż
płakać. Zawsze
tak było, ale
czasami warto

zderzyć się z
tymi
negatywnymi
myślami, to
zapewne ułatwi
nam ich
zrozumienie.
Jest też
czasami tak, że
ludzie zadają
takie pytanie w
celu
rozpoczęcia
zwykłej
rozmowy. Nie
jest to
oczywiście zły
pomysł, jeśli
faktycznie
obchodzi nas
odpowiedź
drugiego
człowieka. Jeśli
nie mamy

zamiaru go
słuchać, to
witajmy się w
inny sposób.
Może to zranić
czyjeś uczucia,
jeśli z początku
będziemy
udawać, że
chcemy
posłuchać o
tym, jak się
czuje, a później
czym prędzej
będziemy próbowali
zakończyć
temat. Takie
zwykłe pytanie,
a może tyle
zmienić. Nie
ignorujmy tego,
że ktoś ma
gorszy dzień, 
(cd. na str. 3.)

Rozmowa przede wszystkim opiera się na zaufaniu i szczerości. Polega na wzajemnym słuchaniu się.
Często zapominamy o tym, jak ważna ona jest i jak bardzo może pomóc nam, czy innym.

Jak rozmawiać?

... (...)
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a lubimy
rozmawiać z
nim tylko wtedy,
kiedy jest
szczęśliwy.
Starajmy się go
wysłuchać
zawsze, nie
tylko kiedy my
mamy dobry
humor albo
kiedy osoba, z
którą
rozmawiamy,
ma nam do
powiedzenia
tylko "łatwe" do
wysłuchania
rzeczy. A może
chcemy
rozmawiać ze
sobą otwarcie.
Co więc nas
powstrzymuje?
Boimy się.
Czego? Oceny.
Ocenianie
kogoś innego
zawsze
przychodzi
łatwiej, niż
zastanowienie
się nad samym
sobą. Łatwiej
jest kogoś
wyśmiać niż
pocieszyć.
Łatwiej jest nie
robić nic, niż
pomagać sobie
nawzajem.
Wybieramy
zwykle to, co
łatwiejsze.
Może
wybraniem tej
trudniejszej
drogi damy radę
komuś pomóc?
Te "złe" emocje
są zwykle
głównym
powodem
naszych

zmartwień, więc
przez to, że o
nich nie
rozmawiamy,
odbiegają
gdzieś one od
naszych myśli w
ciągu dnia, ale
wracają trochę
później. Można
tak w
nieskończoność.
Każdy czasami
ma gorsze dni,
nie da się temu
zapobiec, ale
można o tym
porozmawiać, to
nie zaszkodzi.
Powinniśmy
znaleźć w
swoim życiu
czas na takie
rzeczy.
Niewypowiedziane
słowa będą w
nas siedziały,
dopóki nie
wypuścimy ich
na światło
dzienne i dopóki
nie damy ich
komuś
wysłuchać, a
przede
wszystkim
zrozumieć. Nie
działoby się tak,
gdyby rozmowa
o
"negatywnych"
jak i
"pozytywnych"
emocjach była
dla nas rzeczą
normalną i
codzienną.
Może nie jest to
jednak takie
zwykłe pytanie?
...

To coroczne
wydarzenie
promuje
postawę
proekologiczną,
która przejawia
się szacunkiem
do praw
przyrody. Dużo
mówi się, żeby
dbać o naszą
planetę, bo
naszemu
środowisku
zagrażają nie
tylko globalne
ocieplenie i
smog, ale też
pożary,
powodzie oraz
wycinka drzew.
Ale jak to
zrobić?
Wiadomo, że
najszkodliwszym
tworzywem
sztucznym jest

plastik. Bardzo
długo ulega on
rozkładowi, od
100 do 1000 lat
w zależności
od rodzaju.
Dlatego tak
ważne jest to,
aby
segregować
śmieci. Ważne
jest też, żeby
oszczędzać
wodę i energię.
Właśnie po to
na ulicach
coraz częściej
są stawiane
lampy solarne,
a w łazienkach
w miejscach
publicznych
krany są na
czujnik.
Natomiast w
domach ważne
jest, by gasić

światło w
pomieszczeniach,
w których nie
przebywamy i
zamykać kran,
np. podczas
mycia zębów.
Dobre dla
naszej planety
jest też
wybieranie
ekologicznych
środków
transportu,
takich jak np.
rowery. Dla
Ziemi bardzo
szkodliwe są
też baterie.
Czasami w
szkołach lub
przedszkolach
organizowane
są zbiórki
baterii, ale nie
tylko - często
na takie akcje

można też
przynieść
zakrętki,
makulaturę lub
stary sprzęt
elektryczny.
Moim zdaniem
każdy ma wiele
możliwości na
to, by dbać o
środowisko. To
bardzo ważne,
dlatego że
nasza planeta
daje nam wiele
cennych
rzeczy, za co
powinniśmy
odwdzięczyć jej
się dobrem.

Ala Starzec

22 marca obchodzi się Dzień Ziemi. Pierwszy raz obchodzono go w
1970 roku, a w 1990 został uznany na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Plakaty z okazji Dnia Ziemi Alicja Starzec
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Jak sądzicie,
które religijne
święto jest
lepsze:
Wielkanoc czy
Boże
Narodzenie?
Podstawowa
różnica między
tymi świętami to
ich czas w roku.
Boże
Narodzenie
odbywa się
zimą, natomiast
Wielkanoc, jak
wiemy, jest
wiosną.
Obydwie te pory
roku mają swój
urok, między
innymi zimą
możemy bawić
się rodzinnie w
śniegu,
uprawiać sporty
zimowe, a
wiosną wyjść na
spacerek czy
wspólnie sadzić
rośliny. Kolejną
kwestią są
potrawy, jakie w
tych dniach są
podawane. W
Wielkanoc
stawiamy na
surowe,
warzywne

i raczej lekkie
potrawy,
natomiast w
Boże
Narodzenie
jemy raczej
tłustsze i
większe porcje
jedzenia, niż na
Wielkanoc.
Tradycją
Bożego
Narodzenia jest
dawanie
prezentów
naszym bliskim.
Podczas
Wielkanocy nie
jest to aż tak
popularne, aby
dawać sobie
upominki w tym
dniu. Jednak
ciekawym
zwyczajem
święta Wielkiej
Nocy jest
chowanie
czekoladowych
jajek przez
dorosłych, a ich
pociechy
szukają
słodkości
pośród
przyrody, na
przykład w
trawie czy
krzakach. 

Jeszcze innym
ciekawym
aspektem do
przeanalizowania
(bardzo
istotnym) jest
długość przerw
świątecznych
dla uczniów.
Zimowa
przerwa

świąteczna jest
dużo dłuższa
niż ta wiosenna.
Trwa ponad
tydzień. W tym
roku oczywiście
jest trochę
inaczej, bo
jesteśmy w
domach, ale i
tak mamy lekcje

zdalne, więc
przerwa
świąteczna też
będzie nam
potrzebna.
Pomimo wielu
różnic,  oba
święta są
wyjątkowe, miłe
i
niepowtarzalne

i każdy z nas
uwielbia je
obchodzić.

Milena
Kaczmarek i
Emilia Łagun

Zbliża się czas, kiedy będziemy praktykować obrzędy Świąt Wielkanocnych. Tym razem pewnie trochę
inaczej, ale tym razem nie o tym.

Świąteczne dylematy
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