
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4
Sienkiewicza 10/12
97-300, Piotrków Trybunalski

Numer 42 10/20

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski
Red.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 42 11/2020 | Strona 2  

www.juniormedia.plSpinacz

Dzień 
Edukacji Narodowej

Zwycięzcą jest ...

.

 
      W połowie października Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na
przewodniczącego szkoły. Wygrał je Arkadiusz Zawisza z klasy II TG.
Dołączył do grona kandydatów pod koniec kampanii wyborczej, ale nie
przeszkodziło mu to pokonać wszystkich (i to w dodatku samych
dziewczyn). Z pewnością pomogła w zwycięstwie nietuzinkowość i
rozpoznawalność kandydata, a może nasze środowisko nie jest jeszcze
gotowe na przekazanie sterów w kobiece ręce :)
Co przyniesie nam przyszłość pod przewodnictwem nowego
przewodniczącego szkoły? Jak to zawsze bywa z nową władzą wiążemy
wielkie nadzieje. pamiętajmy, że ważna jest jednak nie tylko działalność na
rzecz wszystkich uczniów, ale także poważne, godne reprezentowanie
szkoły na zewnątrz. 
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"Julka", "koronka", "foliarz", a może "rzepiara"? 

  
     Jak czytamy na stronie  Wydawnictwa
Naukowego ruszyła akcja zgłaszania
„kandydatów” do tytułu Młodzieżowego Słowa
Roku. Wśród nich pojawiły się wyrazy: "Szur",
"foliarz", "julka", "rel", "sztywniutko. Pojawiają się
też propozycje związane z epidemią i protestami
w sprawie aborcji. 
Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku
organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe
PWN. Zgłoszenia można przesyłać do 30
listopada za pośrednictwem formularza na
stronie sjp.pwn.pl. Zwycięskie słowo wyłoni jury
plebiscytu. Poznamy je na początku grudnia.
"Koronka", "lockdown" i słowa związane z
bieżącą sytuacją polityczną
"Z pandemią związane są nie tylko słowa nowe i
slangowe, jak 'koronalia' czy 'koranaferie',
'koronaparty', pieszczotliwa "koronka", a nawet
'koronaselfie'. Są też słowa, które zwiększyły
częstość w języku ogólnym jak 'pandemia',
'lockdown' czy "zdalne nauczanie".
Wśród zgłoszeń jest bardzo dużo haseł
 z protestu kobiet oraz innych słów związanych
z bieżącą polityką. 
Bardzo często zgłaszane są słowa 'szur' i 'foliarz'
w odniesieniu do negacji pandemii, a także
poglądów politycznych. Liczne są zgłoszenia
rzeczownika odimiennego 'julka' (pisane małą
literą jak nazwa pospolita), oznaczającego młodą
egzaltowaną aktywistkę".
Oprócz polityki i pandemii język młodzieży
wyraża głównie emocje. Optymistycznie brzmią
wyrazy emocji pozytywnych: 'baza', 'srogo', 'rel',
'igła', 'sztywniutko'".
Są też nowe pożegnania i powitania. Między
innymi znana z zeszłego roku 'eluwina' czy stare
'nara' w nowej formie 'naura' i 'narua'. Nierzadkie
są nazwy osób, w tym wiele nazw kobiet. " 
Bardzo popularne jest w tym roku określenie
'boomer' i 'OK boomer'. Za słowo potrzebne i
celnie nazywające zjawisko jest nazwa postawy
życiowej 'tozależyzm'".
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Noszenie maseczek na niby

Kubek w kubek 
jak nasza Pani

   Wbrew zaleceniom dyrektora szkoły, a przede
wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi, wielu
uczniów chodzi bez maseczek. Nie pomagają
żadne prośby czy uwagi – grupa „twardzieli”
udaje, że nie wie, o co chodzi. Pytani o powód tej
niefrasobliwości, czynią „wyznanie wiary”, czyli
powtarzają bzdury, że nie wierzą 
w koronawirusa, a epidemia to ściema. Inni w
ogóle się nie tłumaczą – no i może tak lepiej ...
Tym, którym zależy na zdrowiu swoim i bliskich
ręce już opadają. 
    Każdy tydzień nauki w szkole zdaje się być
darowany przez los, ale wyczuwa się jakiś
niepokój i niepewność co do najbliższej
przyszłości. 

Coś wisi w powietrzu ...
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     Dzień Nauczyciela obrodził w tym roku 
w kubki "uszanki" z dedykacjami różnego
rodzaju. Nas najbardziej rozczulił wytwór
porcelanowej sztuki z inskrypcjami, których
źródłem były ulubione powiedzonka nauczycielki
przedmiotów zawodowych. Jest to dowód na to,
że, wbrew powszechnie przyjętej opinii,
uczniowie jednak uważnie słuchają tego, co
wykłada im na zajęciach nauczyciel.

Świetny pomysł i duża dawka humoru!
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