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Dzień Edukacji Narodowej Nowa rzeczywistość  

Do dzieła!

C.A.

Dnia 13
października 2017
roku w naszej
szkole odbyły się
uroczyste
obchody Dnia
Edukacji
Narodowej.
Podczas akademii
pan dyrektor
Andrzej Szyszko
wygłosił
przemówienie, a
następnie wręczył
nagrody
nauczycielom,

którzy w ubiegłym
roku szkolnym
odnieśli wiele
sukcesów
zawodowych.
Wyróżnieni zostali
także uczniowie,
którzy za wysokie
wyniki w nauce
otrzymali
stypendia
naukowe. Po
części oficjalnej
mogliśmy
obejrzeć występ
szkolnego

koła teatralnego
oraz chóru w
specjalnie
przygotowanym
na ten dzień
programie. Tego
dnia wszystkim
towarzyszyła
odświętna
atmosfera.
R.J.

Zmiany, zmiany,
zmiany...
Otóż od tego roku
szkolnego wiele się
zmieniło. Nasze
gimnazjum
połączyło się ze
szkołą podstawową
i jesteśmy Szkołą
Podstawową nr 6
im. Janusza
Korczaka z
oddziałami
gimnazjum.
Wspólnie budujemy
nową
rzeczywistość:-)

C.A.

Już od września w
naszej szkole wiele
się dzieje. Mamy za
sobą kilka
szkolnych etapów
konkursów
kuratoryjnych,
zmagania z okazji
Dnia Tabliczki
Mnożenia, Dzień
Edukacji
Narodowej,
wdrażamy nowy
projekt FitEdukacja,
uczestniczymy

w wielu zawodach,
konkursach, ale też
świetnie się bawimy
podczas dużych
przerw w taneczne
czwartki.
Obchodziliśmy też
Święto Drzewa i
Tydzień Kariery
Zawodowej. Wiele
też przed nami... I
kto powiedział, że w
szkole jest nudno?:-
)
XYZ

Cyryl Augustyniak

C.A.
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Problemy nastolatków

Grafika

Anoreksja i bulimia to częste problemy odżywiania
młodych ludzi. Jest to dość duży problem, który
wymaga długiego i wieloetapowego leczenia oraz
odpowiedniego nastawienia osoby chorej i jej
otoczenia, dlatego warto o tym rozmawiać.
Postanowiliśmy zatem zająć się tym tematem w naszej
gazecie. W kolejnych numerach natomiast będziemy
pisać o wielu innych problemach współczesnych
nastolatków.                        R.Z.

Wielu młodych
ludzi poznaje
znajomych
przez internet.
Można tam
poznać dużo
wspaniałych
osób, ale
zdarzają się
przypadki, że po
drugiej stronie
komputera
czekają na nas
np. hakerzy ,
oszuści i
pedofile.

Niektórzy
rodzice nie
popierają takich
znajomości,
ponieważ
martwią się o
swoje pociechy.
Jest to
zrozumiałe,
ponieważ za ich
czasów nie było
takiego
zjawiska.

Dużo mówi się o
oszustwach i
kradzieżach
właśnie przez
internet.
Oczywiście
trzeba być
ostrożnym i od
razu po
poznaniu nowej
osoby nie
podawać jej
swoich danych
osobowych,
miejsca
zamieszkania,

a tym bardziej
haseł do kart
bankowych itp.
Moim zdaniem 
znajomości
przez internet
mogą być
bezpieczne,
jednak przy
zachowaniu
zdrowego
rozsądku.
Wróbel,
Pruchnik,
Cyprych

Internetowe
znajomości - czy
zawsze są
bezpieczne?

grafika

Grafika
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Anoreksja - zaburzenia odżywiania

Na anoreksję
chorują
najczęściej
dziewczyny w
wieku od 13-25
lat. Ta choroba
dotyczy
jadłowstrętu
psychicznego.
Charakteryzuje
się umyślną
utratą wagi.
Leczenie
anoreksji
wymaga

pomocy
psychiatry,
gdyż w
rzeczywistości
jest to choroba
psychiczna,
która prowadzi
do zaburzenia
postrzegania
samego siebie.
Tej chorobie
często
towarzyszą
depresja, niska
samoocena,
trauma

psychologiczna
lub fizyczna.
Aby rozpoznać
anoreksję,
muszą być
spełnione
następujące
warunki:

zmniejszenie
masy ciała
do
wartości
wskaźnika
masy ciała
BMI, 
czynności,

prowadzące
do
zmniejszenia
masy
ciała, 
zaburzony
obraz
własnego
ciała-
postrzeganie
siebie  jako
osoby
otyłej
(chociaż
jest się
chudym),

strach
przed
przytyciem,
zaburzenia
miesiączkowania
u kobiet, 

Kanapeczka

Złota Rada!
Zrób
wszystko,
byś był
szczęśliwy i
nie żałował
każdego
przeżytego
dnia.
Spraw, by
ludzie wokół
ciebie się
uśmiechali.
Myśl
pozytywnie!

openclipart.org
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Bulimia - zaburzenia odżywiania

Na bulimię,
podobnie jak na
anoreksję,
 najczęściej
chorują
dziewczyny w
wieku od 13-25
lat. Ta
przypadłość
jest
stosunkowo
niedawno
wyodrębnionym
zaburzeniem
psychicznym.
Choroba polega

na
przyjmowaniu
dużej, niekiedy
olbrzymiej,
ilości pokarmu
w krótkim
czasie -
niekiedy
wartość
kaloryczna
takiego posiłku
kilkakrotnie
przekracza
dzienne
zapotrzebowanie.
Napady

obżerania
mogą
występować
raz na kilka dni,
mogą też być
inicjowane kilka
razy dziennie. 
 Aby rozpoznać
bulimię, muszą
być spełnione
następujące
warunki:
· 
prowokowanie
wymiotów po
obfitych
posiłkach,

·  używanie
środków
przeczyszczających,
·  używanie
środków
moczopędnych,
·  intensywne
ćwiczenia
fizyczne,
·  intensywna
dieta lub
głodówka
między
napadami
Wykonały:
W.Toporowicz,

N. Lorek, J.
Hawryszko

Złota rada!
Nie
przejmuj
się, że nie
jesteś
idealny, nikt
nie jest.
Media
kształtują
często
fałszywy
obraz nas
samych.
Wartością
człowieka

grafika grafika


