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WAKACJE, NIEBAWEM WAKACJE!

Już kwitną jabłonie

PRZEDWAKACYJNY NUMER
"NASZEGO ORLĄTKA" A W NIM:

święto szkoły
wywiad z...
nauka przez czytanie
recenzje
pszczoły
wzorce
akceptuj siebie
czy grozi man depresja?
uśmiech przez łzy
sport w czasie pandemii
spędzaj czas kwarantanny kreatywnie

KALENDARIUM PRZYJEMNYCH DNI:
10 maja - Polski Dzień Sauny
19 maja - Dzień Dobrych
Uczynków
26 maja - Dzień Matki
1 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Dziecka
2 czerwca - Dzień bez Krawata
3 czerwca - Dzień Dobrej Oceny
6 czerwca - Światowy Dzień
Pocałunku
9 czerwca - Dzień Przyjaciela
21 czerwca - Święto Muzyki
22 czerwca Dzień Kultury
Fizycznej
23 czerwca - Dzień Ojca
26 czerwca - Zakończenie roku
szkolnego
27 czerwca - Wakcje

A. Zając
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W TYM ROKU SZKOLNYM NIE POŚWIĘTUJEMY
W związku z pandemią COVID-19 zajęcia w szkole nie odbywają się dla większości uczniów. Z tego powodu
zostały odwołane również wszelkie wydarzenia. Jednym z nich jest Święto Szkoły.
Szkoła im. Orląt Lwowskich w tym roku 29 maja będzie obchodzić swoje 27-lecie. Odwołane zostały jednak
program słowno – muzyczny, wystąpienie Pocztu sztandarowego, wystawa, gry i zabawy dla uczniów.
Rocznica przebiegnie cicho, niezauważalnie.
Ósmoklasiści nie pójdą na komers, chociaż chcieliby uczcić osiem wspólnie spędzonych lat.
Jak się pożegnać w takiej sytuacji? „Pozostajemy w kontakcie przez internet, więc można zorganizować
spotkanie „na kamerkach” , nie wiemy, kiedy uda spotkać się „na żywo”.” – mówi jedna z ósmoklasistek. Jak
będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego? Również trudno powiedzieć. Choć wielu osobom –
zwłaszcza uczniom kończącym szkołę – jest przykro, teraz należy zawalczyć o zdrowie swoje i bliskich.
Przecież zdrowie to najcenniejszy dar.

red. Magdalena Gajda i Wiktoria Napora

WYWIAD Z... IGĄ SIEDLEWICZ

Zazwyczaj wywiady przeprowadzamy z nauczycielami, osobami dorosłymi, gdyż nam - młodym - często
wydaje się, że to właśnie oni są warci zainteresowania. Jednak nie tylko dorośli dokonują rzeczy wielkich.
Nasza szkoła szczyci się tym, że ma utalentowanych uczniów. Jedną z takich osób jest laureatka
Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego- Iga Siedlewicz. Czy wzorowa uczennica znajduje także czas na
pasje poza szkołą? Jak dużo poświęciła, aby osiągnąć ten sukces i czy było warto? Na te pytania i nie tylko
znajdziecie odpowiedzi w poniższej rozmowie z niezwykle utalentowaną uczennicą klasy ósmej naszej
szkoły.

Redakcja: Igo, nauczyciele, koledzy, pewnie rodzina mówią o Twoim sukcesie. Czy sama uważasz, że
osiągnęłaś sukces?
 Iga: Uważam, że osiągnięcie tytułu laureata w konkursie organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w przedmiocie powszechnie uważanym za trudny jest sukcesem.  Jest on wynikiem mojej
wieloletniej pracy związanej z tym przedmiotem i uczestnictwem w innych konkursach o tematyce
przedmiotów ścisłych, np. konkurs kuratoryjny z fizyki, Ekotest, Meditest, Świetlik, czy Banachiada. Gdyby
nie to, że wiele razy próbowałam, to pewnie nigdy nie zostałabym laureatem.
Red.: W jaki sposób udało Ci się osiągnąć tak wiele?
I.S.: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że sukces nie jest wynikiem szczęścia, a jedynie pracy i
konsekwencji w działaniu. W moim przypadku było tak, że zawsze interesowała mnie przyroda. Już wówczas
brałam udział w konkursach z tej dziedziny, np. Ekoteście, Mediteście i Świetliku. Jak rozpoczęliśmy naukę
biologii w siódmej klasie, to już wtedy spróbowałam sił w kuratoryjnym konkursie z biologii. Jednak były to
początki mojej przygody z biologią i po prostu nie miałam wystarczającej wiedzy, więc moje uczestnictwo w
konkursie zakończyło się na etapie szkolnym. Chociaż niewiele punktów mi brakło, żeby awansować do
etapu rejonowego.
Zobaczyłam jak wygląda konkurs i jaką wiedzę trzeba mieć. Z Internetu ściągnęłam sobie testy z
poprzednich lat z różnych etapów konkursu i je przeanalizowałem. Gdy w lipcu ubiegłego roku pojawiły się
wytyczne do konkursu z biologii, zgromadziłam wymaganą literaturę i zaczęłam przygotowania zgodnie z
wytycznymi. W między czasie też uzupełniałam wiedzę przy pomocy Internetu, np. Wikipedii.
Red.: Czy aby zostać laureatem trzeba dniami i nocami siedzieć w książkach?
I.S.: Nie uważam, że trzeba dniami i nocami siedzieć nad książkami. Najważniejsza jest systematyczna
praca. Dzięki niej można nauczyć się wszystkiego i jednocześnie mieć czas dla siebie. Gdy
przygotowywałam się do poszczególnych etapów konkursu, rozplanowałam sobie tematy do opanowania.
Uczyłam się codziennie kilku zagadnień, najczęściej dwie godziny dziennie. Może się wydawać, że to dużo,
ale pozwoliło mi to na dobre przygotowanie się do konkursu. 
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Red.: Czym się interesujesz poza nauką?
I.S.: Moje zainteresowania są powiązane z nauką. Głównym hobby niezwiązanym z  szkolnymi
przedmiotami jest nauka języka francuskiego. Interesuję się też wszystkim, co dotyczy Francji, np. kulturą,
geografią, historią czy współczesnymi problemami tego kraju. Samego języka francuskiego uczę się już od 4
lat. Moje zainteresowanie tym krajem zrodziło się podczas pierwszego pobytu w nim i to właśnie
zainspirowało mnie do nauki języka.
Red.: W jaki sposób spędzasz wolny czas?
I.S.: W wolnym czasie lubię czytać książki, szczególnie fantastykę. Moje ulubione tytuły to ,,Gra o tron",
,,Wiedźmin" i ,,Władca Pierścieni". Ponadto lubię poczytać w Internecie o Francji oraz artykuły o tym kraju w 
"Poznaj Świat".
Red.: Jakie masz plany na przyszłość?
I.S.: Moim głównym planem na najbliższą przyszłość jest to, aby dostać się do klasy o profilu medycznym w I
Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Mam nadzieję, że fakt, że zostałam laureatem konkursu
biologicznego ułatwi mi realizację tego planu.
W dalszej perspektywie, będąc już uczennicą liceum, chciałabym spróbować sił w olimpiadach biologicznej i
chemicznej, ewentualnie innych konkursach powiązanych z tymi przedmiotami. Mam nadzieję, że uda mi się
w przyszłości zostać laureatem jednej z tych olimpiad na szczeblu ogólnopolskim. Jest to cel ambitny i
trudny do realizacji, ale uważam, że możliwy do osiągnięcia.
Wcześniej wspomniane plany są związane z głównym założeniem możliwym do wykonania w przeciągu
kilku lat, a którym jest dostanie się na medycynę na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Jednak najbardziej czekam na wakacje, żeby odpocząć. Mam nadzieję, że mimo obostrzeń, które nas
obowiązują w związku z pandemią koronawirusa, uda mi się wyjechać na wakacje, żeby zwiedzić jakieś
ciekawe miejsca, np. Sudety lub Mazury.
Red.: Jaka przyszłość Ci się marzy? 
I.S.: Moim marzeniem jest w przyszłości wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami. Uważam, że
łączenie pracy z pasją jest tym, co pozwoli mi się realizować. Chciałabym być lekarzem. Nawet już teraz
zaczynam myśleć o konkretnej specjalizacji, np. kardiochirurgia, czy neurochirurgia. Wiem, że brzmi to
strasznie poważnie, ale chcę swoje plany określać z długim wyprzedzeniem po to, aby odpowiednio dążyć
do ich realizacji.
Red.:Czy masz jakieś rady dla innych ambitnych uczniów?
I.S.: To, co mogę doradzić młodszym koleżankom i kolegom, którzy chcieliby uczestniczyć w konkursach
przedmiotowych, to przede wszystkim zaplanowanie pracy i następnie konsekwentna realizacja planu.
Trzeba wejść w określony rytm codziennej pracy, poświęcając np. jedną godzinę dziennie, a może co drugi
dzień. W konkursach tego typu nie można liczyć na szczęście, że przypadkiem uda się trafić w dobrą
odpowiedź. Ważna jest systematyczna praca i dobre przygotowanie.

red. Amelia Gronowska, Kaja Śnieżek
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Nauka przez czytanie - czyli jak urozmaicić naukę języków obcych

Kiedy uczymy się języków obcych, w pewnym momencie pojawia się problem - brak motywacji. Sprawia on,
że nie przykładamy się do pracy tak bardzo jak na początku i nie osiągamy wymarzonych rezultatów. Jak
przełamać ten kryzys? Czy istnieją łatwe i przyjemne rozwiązania tego problemu? Z pewnością można
znaleźć ich wiele. Jednym z pomysłów na urozmaicenie nauki i pożegnanie się z brakiem motywacji jest
czytanie książek w obcych językach.
Przede wszystkim poprzez czytanie poszerzamy swoje słownictwo. Nowo poznane słowa zawsze są
przydatne, szczególnie gdy dotyczą one tematu interesującego nas lub gdy można zastosować je w życiu
codziennym. Czytanie pozwala również na ćwiczenie umiejętności językowych. Możemy udoskonalić sposób
interpretacji i rozumienia tekstów, a czytając na głos -  płynność mówienia oraz dokładną wymowę wyrazów.
Jeśli nadal nie jesteście przekonani, kolejnym argumentem będzie to, że mamy szansę znaleźć nowe,
indywidualne zastosowania dla znajomości danego języka. Opcji wykorzystania tej umiejętności jest wiele.
Może zainspirujecie się do  pooglądania filmu bez dubbingu i napisów, a może zaczniecie czytać książki
zagranicznych autorów tylko w oryginale?
 Jak zacząć przygodę z książkami w języku obcym? Z pewnością wyobrażacie sobie, że czytacie i co kilka
zdań spoglądacie do słownika, szukając tłumaczeń nieznanych wyrazów. Byłoby to bardzo niewygodne i
zabierałoby dużo cennego czasu. Jeśli czytacie książki w oryginale, możecie sobie poradzić z taką
niedogodnością w prosty sposób. Zamiast za każdy razem spoglądać w słownik, podkreślajcie wyrazy,
których nie znacie. Po przeczytaniu kilku stron, sprawdzajcie tłumaczenia w słowniku papierowym lub
internetowym, jak wam odpowiada. Dzięki temu, czytanie będzie dla was niemal tak samo wygodne jak po
polsku.
 Jeśli nadal nie jesteście przekonani, mam dla was ciekawy zamiennik dla książek w oryginalnych wydaniach
językowych. Są to książki obcojęzyczne z tłumaczeniami słów i fraz. Na każdym marginesie poszczególnych
stron znajduje się mały słownik. Można w nim znaleźć wyrazy i frazy pogrubione w tekście, do których
dołączono tłumaczenie, najczęściej więcej niż jedno. Dzięki temu nie musicie się odrywać od lektury w celu
szukania znaczeń słów. Poza tym jest to bardzo dobre rozwiązanie przy nauce języków, ponieważ
pozostawia czytelnikowi interpretację znaczeń i kontekstów książek.
Czytanie w obcym języku  może stać się ciekawym doświadczeniem.  Z pewnością będzie to dla was więcej
niż pokonanie braku motywacji do nauki. Może stanie się waszą pasją?

 red. Iga Siedlewicz

,,Mitologia nordycka'' - nowe oblicze mitów

Każdy z nas na pewno kiedyś zetknął się z mitologiami Greków,
Rzymian, czy Słowian. Niestety, często zapominamy o tym, że
właściwie każdy naród na świecie ma swoje własne mity związane z
pierwotnymi wierzeniami. Jednymi z najciekawszych są nordyckie
opowieści. Można je znaleźć w książce pt. ,,Mitologia nordycka''
autorstwa Neila Gaimana.
Podróż rozpoczynamy w Asgardzie od zarania wszechrzeczy, czyli
powstania świata. Na początku panował chaos, z którego wyłonili się
bogowie. Przypominają oni ludzi w swej złośliwości, okrucieństwie i
zazdrości, ale mają również dobre cechy. W ten sposób poznajemy
barwne postaci Thora, Lokiego, Odyna czy Frei. Ich przygody
zabierają nas w niesamowitą wędrówkę po dziewięciu światach.
Poznajemy historie o skarbach bogów, miodzie poetów, aż po
Ragnarok będący zmierzchem bogów.
,,Mitologia nordycka" z pewnością jest książką wartą uwagi.
Trzymające w napięciu przygody bohaterów fascynują współczesnych
czytelników oraz zachwycają błyskotliwym językiem. Mity mogą
spodobać się zarówno miłośnikom fantastyki, jak i fanom komiksów
Marvela.

red. Iga Siedlewicz

RECENZJE KSIĄŻEK
W tym numerze proponujemy
Wam wyprawę do światów
nieznanych, odległych,
niewyobrażalnych.
Z Igą udacie się do krainy
mitycznych bogów. Ale nie będą
to ci sami bogowie, których
znacie z lekcji polskiego, choć
pewne podobieństwa, owszem,
istnieją.
Michał zabierze was na
poszukiwanie skarbów i
spotkanie z piratami, którzy stali
się pierwowzorem
zwariowanego Jacka Sparrowa,
Kapitana Haka i innych
plugawych gości herbu Trupia
czaszka.
Dajcie się porwać przygodzie,
poznajcie na nowo tajemnice
stare jak świat i jak złoto.
Przyjemnego czytania!

I.Z.
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,,Wyspa skarbów”
  Wszystkie znane filmy i książki o pirackich przygodach mają w sobie coś niezwykłego. Życie na pokładzie
statku z szemraną załogą, poszukiwania ukrytego skarbu, abordaże i bitwy morskie to klasyka opowieści o
rabusiach siedmiu mórz, lecz podstawą dla wielu znanych reżyserów bądź autorów musiała być jedna
książka - ,,Wyspa skarbów”. Nie znam bardziej kultowej, a zarazem ciągle aktualnej powieści o piratach.
Drewniana noga, papuga na ramieniu, flaga ,,Wesołego Rogera” powiewająca na maszcie – to musi być coś
ciekawego!
  Powieść autorstwa R. L. Stevensona rozniosła się dużym echem wśród zagorzałych czytelników i
szanowanych autorów. Opowiada o przygodach kilkunastoletniego Jima Hawkinsa i starego wyjadacza
okrętowego – Johna Silvera. Czy niedołężny kapitan może kryć jakieś tajemnice? Czy z pozoru miły i
przyjacielski John może okazać się postrachem oceanów? Tego można dowiedzieć się w tylko jeden sposób
– przeczytać książkę.
  Piraci piratami, ale przecież tu idzie o skarb! Skarb ukryty na tajemniczej wyspie! Młody Jim dopiero
kosztuje, czym jest życie, a już wplątuje się w niezłe kłopoty. Akcja książki rozwija się stopniowo i coraz
bardziej podnosi napięcie. Przecież to w końcu ,,perła literatury młodzieżowej”. Dla fanów Jacka Sparrowa i
jego Czarnej Perły lektura obowiązkowa.
  Warto przenieść się do świata bezludnych wysp i pirackich podbojów chociażby dlatego, by dać się porwać
wirowi ciekawości. Mam nadzieję, że lektura ta będzie dla was idealna na zbliżające się wakacje. Cóż więcej
dodać: "(...) piętnastu chłopa na umrzyka skrzyni, ahoj! (...)".

red. Michał Tkaczyk

Wyspa skarbów M. Tkaczyk
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POROZMAWIAJMY O PSZCZOŁACH
Jest pełnia wiosny, z oknami kwitną drzewa, krzewy i kwiaty, coraz częściej spotykamy latające
owady i słyszymy brzęczenie koło uszu. W sklepach rozglądamy się za świeżymi owocami, które
występują tylko sezonowo. Dlatego dziś rozmawiamy o pszczołach z jednym z podkarpackich
bartników.

Redaktor: Pszczoły to bardzo ważne i pożyteczne owady. Co pan może o nich powiedzieć?
Pan Pszczelarz: Cóż. Dzięki nim tak naprawdę żyjemy. Kiedyś Karol Darwin stwierdził, że gdy umrze
ostatnia pszczoła, człowiekowi zostaną cztery lata życia. Powiedział tak dlatego, gdyż ten owad zapyla
większość roślin, a co za tym idzie, dzięki niemu mamy na przykład owoce, które jemy i którymi się żywią się
zwierzęta.

Red: To w takim razie jak mamy dbać o pszczoły, żeby nie wyginęły?
P. P.: Jeśli w ogrodzie, na łące lub w jakimkolwiek innym miejscu posiadamy pszczoły, trzeba zapewnić im
zbiorniki lub poidełka z wodą i rośliny, np. kwiaty, które mogą zapylać. Na łące raczej nie będzie to problem.
Jeśli jesteśmy bartnikami, wymieniamy plastry na miód. Trzeba pamiętać też, aby co jakiś czas sprzątać ul.
Oczywiście, co siedem, osiem dni sprawdzamy ich dom, ponieważ pszczoły lubią zmieniać miejsce
zamieszkania.

Red: Skoro już mowa o domu pszczół… Z czego składa się ul?
P.P.: Styropianowy ul posiada dwa korpusy. W jednym, górnym znajduje się miodnia, czyli miejsce, w którym
pszczoły produkują miód. W drugim korpusie, który oddzielony jest plastikową kratką od pierwszego,
znajduje się rodnia. W tym właśnie korpusie przebywa królowa – matka, która rodzi pszczoły. Przez kratkę
mogą przelatywać robotnice i trutnie, ale matka się nie przeciśnie ze względu na to, że jest trzy razy większa
niż normalna pszczoła.

Red: Jakie role mają pszczoły i czy to prawda, że trutnie to lenie?
P.s: Pszczoły mają cztery role. Pierwsza i najważniejsza to oczywiście rola królowej – matki, która rodzi
pszczoły. Druga rola to truteń. Rzeczywiście jest to leń, ponieważ jego zadanie w ulu polega tylko na tym, by
zapłodnić królową.  Truteń nawet nie umie zebrać samodzielnie pożywienia. Bazuje na tym, co zbiorą inne
pszczoły. Na okres jesieni wszystkie trutnie są wyganiane z ula, a następnie giną w zimie. Kolejna rola to
rola zbieraczki. Jak sama nazwa wskazuje pszczoły te zbierają pyłek, nektar i pożywienie do ula. Ostatnia
rola pszczół to rola robotnicy. Czyści ona ul i komórki, opiekuje się larwami, zasklepia komórki, wyrzuca
trupy pszczół z ula. Tak naprawdę jest to pszczoła od tak zwanej „brudnej roboty”.

Red: Czy pszczoły mogą być niebezpieczne dla człowieka?
P.P.: Jeśli ma się odpowiedni sprzęt, to nie powinny być niebezpieczne. Tak samo jak nie jest niebezpieczne
ukąszenie pszczoły, chyba że ktoś jest uczulony na ich jad. Szacuje się, że zdrowego człowieka może zabić
dopiero około stu ukąszeń. A pszczoły nie są skore do żądlenia, ponieważ wtedy same giną.

Red: A człowiek? Może być niebezpieczny dla tych owadów?
P.P.: Dla pszczół najgroźniejszym przeciwnikiem jest właśnie człowiek. Może on zabić każdą pszczołę, nie
mam tu na myśli wyłącznie zabijania przez uderzenie, ale zatrucie środowiska, cywilizowanie każdej dzikiej
przestrzeni, technologię. Oczywiście, pszczoły posiadają też  innych wrogów, jak niedźwiedzie, które potrafią
wspiąć się na drzewo i zniszczyć rój dzikich pszczół. Jak można wywnioskować, skoro misiek umie wejść na
drzewo, to ule zrobione przez człowieka też nie będą dla niego żadną przeszkodą, jednak niedźwiedzi jest
mniej niż ludzi. Dla pszczół niebezpieczne są też choroby. Jest ich sporo, przykładem może być choćby
zgnilec.

Red: Dziękuje panu za rozmowę. Życzymy obfitych zbiorów miodu.
P.P.: Ja również dziękuję za rozmowę.

red. ŚMX



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 12 06/2020 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Nasze

Orlątko

Gdy zginie ostatnia pszczoła...
Drodzy Uczniowie!
Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest ochrona pszczół. Czy zastanawialiście się kiedyś,
co by było gdyby pszczoły wyginęły? Niektórym może się wydawać, że nic. Znajdą się tacy, którzy owadów
nie lubią i nawet by tego chcieli.
Prawda jest jednak bolesna: gdy wyginą pszczoły, w ciągu 5, 6 lat wyginą zwierzęta, rośliny i ludzie.
Powszechnie wiadomo, że pszczoły zapylają rośliny, a ich widok na kwiecistych rabatach nie należy do
rzadkości. Jednak ich praca nie opiera się jedynie na zapylaniu ozdobnych kwiatów. W końcu kwitną także
jabłonie, śliwy, pomidory i wiele, wiele innych roślin, z których później rozwijają się owoce czy warzywa.
Proces zapylenia sprawia, że kwiaty zamieniają się w pożywienie. Gdyby pszczoły tego nie robiły, nie
moglibyśmy jeść soczystych owoców i. Wystarczy tylko pomyśleć, o ile uboższa byłaby nasza dieta, gdyby
nie mnogość naturalnych przysmaków. Ludzie nie mieliby skąd czerpać witamin i mikroelementów
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Można założyć, że wraz ze zniknięciem
pszczół rozpocząłby się powolny proces wymierania życia na planecie. W końcu nie tylko ludzie żywią się
roślinami, ale także zwierzęta.
Według badań ekspertów co sekundę w Polsce ginie około 150 pszczół. Masowe wymieranie rozpoczęło się
w Stanach Zjednoczonych w latach 60 ubiegłego wieku, do Europy kryzys dotarł w 2008 roku.
Czy zastanawialiście się jak technologia oddziałuje na pszczoły? Otóż ostatnie badania wykazały, że
pszczoły robotnice tracą swój zmysł orientacji, gdy znajdują się pod wpływem mikorfali wytwarzanych np.
przez telefony komórkowe. Co to oznacza? Pszczoły, które opuściły ul nie bardzo wiedzą, jak do niego
wrócić.
Warto zastanowić się, w jakiej mierze za wymieranie pszczół odpowiedzialny jest człowiek a na ile jest to
proces samoistny. Czy naprawdę nie jesteśmy w stanie temu zaradzić?
Zrób pszczole prezent z okazji jej święta, które przypada na 8 sierpnia i zadbaj o dobre warunki dla jej
ochrony. Posiej miododajne kwiaty, nie używaj pestycydów, nie noś wszędzie komórki.

red. Karol Reguła

rój A. Zając
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CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE...

Każdy z nas potrzebuje wzorców ludzi odważnych, gotowych zrobić wszystko, żeby być lepszymi. Zależnie
od wieku te osoby się zmieniają.
Gdy jesteśmy dziećmi, naszymi wzorcami, idolami są postacie z kreskówek albo komiksów. Chcemy tak jak
oni mieć supermoce lub ratować ludzi. Jako nastolatkowie pragniemy być popularni, żeby rozpoznawano
nas na ulicy i mieć szerokie grono znajomych. Wtedy wzorujemy się na celebrytach, ludziach sławnych.  Z
wiekiem zaczynamy rozumieć, co tak naprawdę jest ważne w życiu, zaczynamy być sobą naprawdę. Wtedy
naszymi wzorcami stają się nasi rodzice, dziadkowie, osoby sukcesu. Chcemy dokonywać rzeczy wielkich,
żeby nas zapamiętano.
Wzorcami nie musza być ludzie historii, celebryci czy inni sławi ludzie. Wartościowe osoby są wśród nas
.Może być to ktoś z rodziny lub osoby nam bliskie, które pomogły i wniosły coś istotnego do naszego życia.
Kogo wybieramy sobie za wzór do naśladowania, to nasza sprawa, jednak nasz wybór determinuje to, czy
sami staniemy się dla kogoś wzorem.

red. Wiktoria Napora

CZY POTRZEBUJEMY AKCEPTACJI?

Samoakceptacja to postawa zaufania, wiary i szacunku dla samego siebie. Stanowi ona emocjonalny
komponent poczucia własnej wartości i wyraża się w uczuciach, jakie do siebie żywimy.

Skąd problemy z samoakceptacją?
1. Pierwszym powodem, przez który masz problem z zaakceptowaniem siebie, jest to, że nie widzisz "całego
siebie". Rozbijasz się na kawałki i w każdym z nich dostrzegasz coś, co ci się nie podoba. Skupiasz się na
swoich wadach, ignorując wszystkie zalety.
2. Stawiasz sobie warunki, pod którymi będziesz mógł zaakceptować te złe - twoim zdaniem - elementy.
Mówisz sobie, że zaakceptujesz siebie, kiedy schudniesz, urosną ci włosy, znikną pryszcze, wyćwiczysz
mięśnie… To nie wspiera zmian, za to dolewa oliwy do ognia konfliktu pomiędzy tym, czego chcesz a tym co
jest tu i teraz.
3. Kolejną rzeczą, która może napędzać twój brak samoakceptacji jest przyjęcie standardów społecznych
jako swoich własnych. Nie wszystkie standardy są oczywiście złe. Jednak część z nich sprawia, że czujesz
presję i chcesz się dostosować do reszty społeczeństwa.
Od czego zależy akceptacja samego siebie?
Akceptacja siebie u każdego działa indywidualnie. Najczęściej wpływa na nią atrakcyjność fizyczna,
charakter czy spektakularne sukcesy. Często naciska na nas reputacja jaką mamy lub możemy mieć. Wtedy
próbujemy zadowolić wszystkich dookoła, co jest niemożliwe.

Akceptacja vs rezygnacja
W pewnym sensie akceptacja jest poddaniem się temu, co jest tu i teraz, ale nie poddaniem się w ogóle. To
jest bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki niej przestaniesz wzmacniać rzeczy, których do tej pory nie
akceptowałeś przez walkę z nimi. Walka wzmaga poczucie braku akceptacji.
Rezygnacja od akceptacji różni się tym, że kiedy się jej poddajesz, zamiast powiedzieć – akceptuję w tym
momencie fakt, że mam trądzik, mówisz: akceptuję to, że mam trądzik w ogóle. Pierwsze zdanie sugeruje, że
może się to zmienić. To drugie wpaja przekonanie, że nie da się zmienić sytuacji, tak jest koniec i nie ma co
nawet podejmować działania. To jest właśnie rezygnacja – z faktu, że mam trądzik teraz, robi fakt
niezmienny na zawsze.

Co się zmieni, jeżeli się zaakceptujesz?
1. Przede wszystkim uwolnisz masę energii, którą teraz marnujesz na skupianiu się głównie na złych
rzeczach. Możesz ją zainwestować w zmiany albo w cieszenie się tym, kim jesteś teraz. Pewnie często
przyglądasz się rzeczom, których nie akceptujesz, wyolbrzymiasz je a one zasłaniają ci wszystko, co dobre.
Akceptacja tego, co jest, odsłania to, co dobre.

cd. str. 9.
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2. Staniesz się wolny od potrzeby żeby inni ludzie ciebie akceptowali. To przestanie być ważne, dlatego że
oczekiwania ludzi wobec ciebie stają się drugorzędne. Będziesz miał swoje własne normy i własne cele,
których realizację ocenisz sam, według własnych kryteriów. Pamiętaj, że przede wszystkim powinieneś dbać
o siebie.
3. Akceptacja da ci spokój wewnętrzny, pozwoli na wybaczenie sobie różnych rzeczy, nie będzie już
potrzeby rozpamiętywania ich.
4. Łatwiej akceptować innych ludzi. Kiedy przestaniesz odrzucać jakieś części siebie a jednocześnie
przestaniesz się na nich obsesyjnie skupiać, łatwiej ci będzie przyjmować ludzi takimi jacy są, ze
zrozumieniem. Kiedy nie akceptujesz siebie, stanowisz dla siebie problem, a przez to z dużym
prawdopodobieństwem jesteś też problemem dla innych.

Jak w takim razie zaakceptować siebie?
1.  Warto spojrzeć na siebie jako na całość, czyli wpasować te rzeczy, których nie akceptujesz w kontekst
całości ciebie jako człowieka. Czy one obiektywnie stanowią 90% ciebie, jak ci się może wydawać, czy są po
prostu pewnymi elementami, którym nadałeś takie znaczenie, że przesłoniły wszystko inne.
2. Odejdź od warunkowej akceptacji, bo po jednym warunku zawsze pojawi się kolejny. To się nie skończy,
nigdy nie dojdziesz do momentu “zero”.
3. Zrozum też, że często rzeczy, których w sobie nie akceptujesz powstają z powodu automatycznych
schematów myślenia w głowie, które generują określone działania. To mogą być schematy związane z jakąś
cechą charakteru albo zachowaniem, na przykład generowaniem negatywnych myśli: to się nie uda, nie
mam szans, to nie ma sensu, itd., zanim w ogóle zacząłeś coś robić. Nie powinieneś akceptować takiego
negatywnego myślenia u siebie. Wszyscy guru od rozwoju osobistego mówią, że nie wolno myśleć
negatywnie, trzeba podejmować pozytywne działania.
4. Może być też tak, że rzeczy, których chcesz się pozbyć, na które się w sobie nie zgadzasz, mają coś
wspólnego z tym, czego oczekuje od ciebie społeczeństwo. Może masz poczucie, że coś jest z tobą nie tak,
bo nie spełniasz powszechnych standardów. Tylko czy naprawdę musisz spełniać wszelkie standardy?
Zobacz to, zidentyfikuj i zrozum. To jest podstawa.

red. Magdalena Gajda

Depresja - choroba psychiczna, której można nabawić się podczas kwarantanny

Depresja to choroba, która może dotknąć osoby w każdym wieku. Smutek czy dołek psychiczny, w jaki
zdarza nam się wpadać od czasu do czasu to normalne elementy codziennego życia emocjonalnego. To
naturalna reakcja organizmu na niepowodzenia czy rozczarowania. Kiedy jednak uczucie pustki i rozpaczy
zawładnie tobą, nie mija i nie pozwala ci cieszyć życiem jak dotychczas, może się okazać, że cierpisz na
depresję.

Jakie są objawy depresji?
- smutek, płaczliwość,
- utrata zainteresowań (nic mnie nie cieszy),
- zmniejszenie aktywności, apatia,
- zmęczenie, brak energii,
- zmiana apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie),
- zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, budzenie się nad ranem, nadmierna senność),
- niepokój, lęk lub podniecenie,
- trudności z koncentracją i zapamiętywaniem,
- poczucie bezużyteczności, bezsensu, poczucie winy, niska samoocena,
- napięcie wewnętrzne,
- myśli samobójcze,
- dolegliwości bólowe (głowy, brzucha, w klatce piersiowej, nerwobóle).
cd. artykułu, str. 10 
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Czy można nabawić się depresji podczas kwarantanny?

  Odpowiedź brzmi: tak. Kiedy widzisz, że mimo braku możliwości wyjścia z domu twoi znajomi utrzymują ze
sobą kontakt, a ty nie należysz do tego grona - możesz poczuć się przybity. Masz już dość spędzania czasu
tylko z rodzicami i chcesz porozmawiać z kimś, z kim jeszcze niedawno chodziłeś codziennie do McDonalda.
Czy wszyscy o mnie zapomnieli? Czemu nikt nie chce utrzymywać ze mną kontaktu? Przecież wszyscy ze
sobą rozmawiają i pomagają sobie!

Co zrobić w sytuacji, kiedy czujesz się samotny?

 Dobrą opcją jest rozmowa z zaufaną osobą i poinformowanie jej, że coś jest nie tak. Warto zwierzyć się,
wyrzucić to, co leży na sercu, a jest duże prawdopodobieństwo, że poczujesz się lepiej.
  Spróbuj poznać nowych ludzi. Pomyśl o tych, których słabo znasz, może warto się do nich odezwać i
pogłębić znajomość. Warto wejść do grupy o podobnych zainteresowaniach i wspólnie coś robić – nawet
przez internet. Ważne, aby sprawdzić, czy to bezpieczna grupa.

Co zrobić, kiedy jesteś atakowany przez otoczenie?

  Ludzie mogą być wobec siebie naprawdę okrutni. Potrafią niszczyć osobę od środka, nie zważając na jej
uczucia i problemy. Czasu się nie cofnie, a osób, które mają słabą psychikę jest wiele. Czasami jedno słowo
możne zniszczyć komuś życie i nieść za sobą straszne konsekwencje. Należy uważać na swoje czyny i
słowa, gdyż ludzie są różni i tak naprawdę nie wiemy, jak zareagują. Jedni zniosą żarty i krytykę bez
problemu, ale drudzy mogą czuć zupełnie inaczej.
  Łatwo jest o depresji pisać, trudniej mierzyć. Jest to bardzo poważny problem, z którym zmaga się miliony
osób, w tym duża część nastolatków.
  Pamiętaj, dla ludzi zawsze będziesz za gruby, za chudy, za głupi, za mądry, zawsze będziesz ,,za".
Najłatwiej powiedzieć: ,,Nie przejmuj się tym", ale wiemy, że to nie jest takie proste. Jednak jest to najlepsza
opcja. Tak więc staraj się nie zwracać uwagi na opinie innych, podnieś się, popraw swoją koronę i idź
dumnie przez świat. A gdy spotkasz na swojej drodze kogoś przygnębionego…

Jak się zachowuje osoba z depresją?

  Ta choroba jest bardzo trudna do wykrycia. Takie osoby cierpią, ale nie dają po sobie tego poznać. Przy
innych ludziach zakładają maskę ze sztucznym uśmiechem i udają, że wszystko jest w porządku. Kiedy
zostają same, ich życie wygląda zupełnie inaczej.

Jak pomóc takiej osobie?

  Z osobą, której grozi depresja należy spędzać jak najwięcej czasu, rozmawiać, znaleźć wspólne zajęcie,
dać poczuć, że jest nam potrzebna, ale przede wszystkim zaproponować pomoc specjalisty. Ta pomoc jest
bardzo ważna. Depresja jest chorobą, nie możemy bawić się w lekarzy. Osobie z depresją nie wolno
sprawiać przykrości i twierdzić, że udaje i nic jej nie jest.

Jeżeli masz objawy depresji lub czujesz, że coś jest nie tak, porozmawiaj z zaufaną osobą lub
zadzwoń Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Jest on anonimowy - 116 111

red. Magdalena Gajda, Wiktoria Napora
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     Uśmiech przez łzy

Koronawirus niesie ze sobą duże zmiany dla wszystkich. Dla jednych jest to tylko pobyt w domu i
lekcje on-line, dla drugich czas zmartwień i obaw o bliskich, jeszcze dla innych czas choroby, a
zdarza się że żałoby. Chociaż większości z nas nic złego się nie dzieje i zaczynamy luzować
narzucone ograniczenia, musimy pamiętać o zdrowym rozsądku, który bardzo może przydać się w
dobie pandemii. Niech poniższa historia będzie przestrogą dla tych, którzy uważają, że drobne
kłamstwo nie ma wielkiego znaczenia.

  Obudziłam się rano, gdy mama wychodziła do pracy. Jak zwykle pocałowała mnie i przytuliła na
pożegnanie. Uśmiechnęłam się, ale był to uśmiech przez łzy. Od dnia, gdy do Polski dotarła pandemia
koronawirusa, stale pojawiała się w mojej głowie ta sama myśl: czy mama wróci dziś do domu? Jestem
świadoma, że jeśli do przychodni, gdzie pracuje jako lekarz rodzinny, przyjdzie pacjent zarażony COVID-19,
to trafi na kwarantannę. I nie będziemy się widzieć przez 2 tygodnie. Wciąż pamiętam historię cioci Krysi,
która miała miejsce w pierwszych dniach pandemii w naszym kraju.
  Krysia to najlepsza przyjaciółka mojej mamy. Obie studiowały w Katowicach i przez 6 lat mieszkały w
jednym pokoju w akademiku. Razem dzieliły  troski i radości. Po skończonych studiach mama wróciła w
rodzinne strony, a Krysia związała swoje życie ze Śląskiem. Mimo odległości i upływu czasu, przyjaźń
przetrwała. Ciocia jest częstym gościem u nas i my z mamą też systematycznie ją odwiedzamy.
Krysia pracuje w szpitalu w jednym ze śląskich miast. Podczas dyżuru na SOR (Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym) zgłosiła się do niej pacjentka skarżąca się na bóle w klatce piersiowej i duszności.
Zaprzeczyła, aby miała kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub powracającą z zagranicy. Ciocia osłuchała
ją dokładnie i zleciła niezbędne badania. Wykonane zdjęcie rentgenowskie płuc pokazało zmiany zapalne.
Krysia wezwała więc na konsultację pulmonologa. W tym samym czasie pacjentka ,,przypomniała” sobie, że
wcześniej miała gorączkę i bóle mięśni, a osoba z nią mieszkająca przebywa w kwarantannie. Wykonano
więc test na COVID-19. Niestety, okazał się on dodatni. Krysia oraz około 20 innych osób mających kontakt
z pacjentką nie wróciło już do domu po dyżurze, tylko trafiło na kwarantannę.
Były to jedne z najgorszych dni w życiu cioci. Lęk, niepewność, szukanie u siebie objawów choroby. A
później nerwowe oczekiwanie na wynik testu. Przez cały ten trudny czas mama i Krysia pozostawały w
kontakcie telefonicznym. Aż w końcu nadeszła upragniona wiadomość. Krysia, płacząc z radości,
powiedziała, że test wyszedł ujemny! Jest zdrowa! Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wielką
poczułyśmy ulgę!
  Oderwałam się od wspomnień. Nadchodził czas lekcji on-line z języka polskiego. Po zajęciach odrobiłam
zadania z innych przedmiotów. W końcu usłyszałam, że ktoś otwiera drzwi. To wróciła mama. Odetchnęłam
z ulgą. Dziś już mogę być spokojna. A jutro znów będę się o nią martwić. Dlatego proszę: nie okłamujcie
służby zdrowia. Jeśli mieliście kontakt z kimś chorym na koronawirusa, wy, lub ktoś z domowników
przebywa w kwarantannie- powiedzcie o tym. Otrzymacie pomoc, tylko lekarz, ratownik czy pielęgniarka
muszą się wcześniej odpowiednio przygotować. W przeciwnym razie trafią na kwarantannę. A przecież na
wielu z nich czeka w domu mały człowieczek.

red. Hanna Amarowicz

Jak uprawiać sport w czasie pandemii?
Aktywność fizyczna jest dla człowieka bardzo ważnym elementem codziennego funkcjonowania.
Ograniczając ją, narażamy się na rozwój chorób różnego typu, m.in. cukrzycę lub choroby układu krążenia.
Tak więc ruch to zdrowie. Jak możemy ćwiczyć, skoro w obecnej chwili mamy ograniczoną możliwość
poruszania się? To nic trudnego, o ile naprawdę chcesz trenować.
Możesz ćwiczyć w domu. Wystarczy, że włączysz komputer, telefon i wyszukasz kilka prostych ćwiczeń.
Pamiętaj, aby pracować przynajmniej 20 minut, aby był efekt. Jeśli brakuje ci większej motywacji, możesz
włączyć sobie muzykę w tle. Wtedy lepiej utrzymasz rytm podczas niektórych ćwiczeń. Gimnastykować
możemy się też na świeżym powietrzu, o ile mamy dostęp do własnego podwórka! Osoby mieszkające w
blokach mogą jedynie ćwiczyć w domu lub w przestrzeni publicznej, np. w parkach, ale wtedy trzeba
zachować należną ostrożność! Jeśli masz w domu rower stacjonarny lub bieżnię elektryczną, możesz
ćwiczyć na tych przyrządach.
cd. artykułu, str. 12
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Jeśli posiadasz psa, to wyjdź z nim na dłuższy spacer, człowiek powinien przemierzać 10 000 kroków
dziennie. Można też wsiąść na rower, pojechać na długą przejażdżkę. Warto też wspomnieć o jeźdźcach,
którzy podczas pandemii musieli porzucić jazdę konną, jak i ważne dla nich zawody. Jednak w domu też
można ćwiczyć, aby zachować harmonię z koniem. Najważniejsze ćwiczenia to te, które pomogą utrzymać
nam równowagę i dosiad. Są to m.in. brzuszki, skłony w tył w płaszczyźnie strzałkowej, podpór przodem na
dłoniach, wznos bioder, ćwiczenia na piłce, jeżyku lub taśmie i wiele, wiele innych.
Pamiętaj, aby nie ćwiczyć zbyt długo! Zacznij od rozgrzewki, nie wykonuj ćwiczeń ponad miarę i takich,
których prawidłowości wykonania nie jesteś pewny, zrób sobie przerwę, gdyż twój organizm też musi
odpocząć, pij wodę.
Pandemia nie zabiera nam wszystkiego. Pomimo ograniczeń wiele możemy zrobić: na zewnątrz z dala od
innych ludzi, podwórku, w domu przy otwartym oknie. Wystarczy chcieć. Chcesz być w formie? To do dzieła.

red. Gabriela Sochran

Kreatywnie w czasie kwarantanny

Nudzisz się i nie możesz sobie znaleźć miejsca? Masz dość izolacji i wydaje ci się, że niebawem
zwariujesz? Nasi redaktorzy podsuwają parę pomysłów na kreatywne spędzanie czasu kwarantanny.
A może tobie przyjdzie coś ciekawego do głowy?

Naucz się gotować potrawy kuchni różnych narodów, codziennie innych, np. greckiej, włoskiej, itp.
Eksperymentuj z przepisami na proste ciasta bez pieczenia - twórz własne przepisy na słodkości.
Pobaw się w fotografa - umieszczanie zdjęć stworzonych przez siebie potraw można przekształcić
w przyszłości w oryginalną fotoksiążkę. To byłby niezwykły prezent dla kogoś bliskiego.
Stwórz rodzinny film - wcielenie się w rolę reżysera, nagrywanie ciekawych i śmiesznych momentów
może sprawić, że film stanie się oryginalną rodzinną pamiątką i niepowtarzalnym hitem.
Relaksuj się przy muzyce- twórz piosenki do znanych utworów z własnymi słowami.
Zwiedzaj muzea on-line – niebawem możesz nie mieć takiej szansy.
Naucz się nowego języka, choćby kilku zwrotów - to bardzo poszerzy twoje horyzonty.
Napisz książkę – zacznij od pierwszego rozdziału.
Poeksperymentuj z makijażem – może odkryjesz w sobie nieznane talenty.
Uszyj strój ulubionej gwiazdy – wykorzystaj to, co masz w domu (ścinki, plastik, gazety…).
A może nowa fryzura – co tam, jak nie wyjdzie, i tak nikt cię nie zobaczy.
Daj się ponieść naszej duszy artystycznej i namaluj ciekawy obraz.
Przemebluj swój pokój - dzięki temu nabierze nowoczesności i będzie jeszcze bardziej przytulny.
Zrób segregację rzeczy, przedmiotów, których już nie używasz i daj później bardziej potrzebującym.
A może remont? – jeśli masz w domu farbę, tapetę, szablony oraz otrzymasz zezwolenie rodziców warto
pomyśleć nad czymś odjazdowym.
Szałas zamiast łóżka - wygodne łóżko to podstawowe wyposażenie pokoju, jednak możesz wprowadzić
trochę szaleństwa i na środku pokoju zbudować szałas.
Załóż hodowlę ziół na balkonie – zachwycisz się ich zapachem w ciepłe letnie dni.
Skontaktuj się z tymi, dla których zwykle brakuje ci czasu i podziel się swoimi pomysłami – możesz też
wymyślić dla nich obrazkowy kod.

red. M. Srogi, H. Amarowicz, W. Napora 

Ósmoklasiści odchodzą, ubędzie nam więc kilku rzetelnych redaktorów. Za Waszą pracę, Kochani,
bardzo dziękuję. Bez Was nie byłoby "Naszego Orlątka".

Iwona Zając
Przedwakacyjny numer "Naszego Orlątka" przygotowali: Hanna Amarowicz, Miłosz Srogi, Gabriela Sochran,
ŚMX, Magdalena Gajda, Wiktoria Napora, Amelia Gronowska, Iga Siedlewicz, Kaja Śnieżek, Karol Reguła,
Michał Tkaczyk. Redaktor naczelny: Iwona Zając

Do zobaczenia w innym składzie, w przyszłym roku!
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