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20 marca klasa Ic pojechała na Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytetu Łódzkiego na warsztaty o kobietach w czasach
międzywojennych. Na początku zajęć wysłuchaliśmy bardzo
ciekawego wykładu na temat pierwszych feministek w Polce –
dowiedzieliśmy się z niego wielu interesujących faktów. Pani
prowadząca zajęcia była bardzo miła i przejawiała dużą pasję do
historii, czym też nas próbowała zarazić i w jakimś stopniu na pewno
jej się to udało. Wykład nie opierał się tylko na mówieniu o kobietach
w czasach międzywojennych i prezentacji, ale też na aktywizowaniu
nas - sami mogliśmy się wykazać i przedstawić swoje zdanie o
feministkach, rewolucjonistkach lub o chrześcijańskiej demokracji.
Wszyscy wyszliśmy z warsztatów bardzo zadowoleni i bogatsi o nową
wiedzę.
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JAK POKONAĆ LENISTWO?
Na początku zacznijmy od tego, czym jest
lenistwo? Jest to niechęć oraz celowe unikanie
danej pracy. Zapewne każdy z nas wie, jakie to
uczucie: nie chcesz robić jakiejkolwiek czynności
i masz ochotę tylko posiedzieć, poleżeć,
wszystko byleby nie musieć się w nic
angażować.
Co tak naprawdę się z nami dzieje, gdy nam się
nie chce? Powiedzmy, że leżysz na łóżku i
myślisz o piątkowym teście. Zaplanowałeś sobie,
że po powrocie do domu weźmiesz się za naukę.
Jednak odczuwasz zmęczenie i brak chęci. W
głowie zaczynasz toczyć bitwę: „Wiem, że
powinienem się uczyć, ale jestem zbyt
zmęczony”, „Pewnie zdążę nauczyć się tego
jutro, mam czas”. Toczysz wewnętrzną walkę i
masz natłok myśli. Dalej leżysz i jedyne, co się
zmieniło, to myśli o zaplanowanej nauce, ale
realizacje nie chce dojść do skutku. W końcu się
poddajesz i postanawiasz odłożyć naukę na jutro.
Jednak zaczynasz czuć wyrzuty sumienia i
niepokój. Jednak nie chcesz się tak czuć, więc
zaczynasz oglądać film lub słuchać muzyki.
Robisz wszystko, żeby tylko uciec od myślenia i
wyrzutów sumienia.

Lenistwo

BB

Czy lenistwo można uznać za coś złego?
Na pierwszy rzut oka nie. Żyjemy sobie w
naszym komfortowym świecie, gdzie nie trzeba
wykonywać żadnych dodatkowych czynności, bo
wystarczają nam te podstawowe. Lenistwo
pozbawia nas jednak szansy przeżycia czegoś
nowego, wyjątkowego. Możemy zmarnować
nasze talenty. Jeżeli nie pokonamy lenistwa, to
staniemy się bierni, pogorszy się nasze
samopoczucie.
Kroki do pokonania lenistwa
Ważną rzeczą w pokonaniu lenistwa jest wzięcie
odpowiedzialności za swoje życie. Musisz sobie
uświadomić, że niepodejmowanie decyzji też jest
decyzją i Twoim wyborem. Kluczem do
pokonania lenistwa jest pozytywna i wewnętrzna
motywacja. Jeżeli robisz coś, na co nie masz
ochoty, „zżera” to Twoją energię. Jednak kiedy
zaczniesz robić coś, co sprawia Ci przyjemność,
to sam czujesz, jak ta energia się w Tobie
tworzy. Dlatego zacznij robić coś, w czym
czujesz się dobrze, co Cię relaksuje i umila czas.
Kolejną rzeczą są cele. Możliwe, że już je masz,
ale z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie ich
zrealizować.

Powodem może być to, że tak naprawdę cele,
które posiadasz nie są Twoje. Dlatego najpierw
zastanów się, do czego chcesz dążyć i co chcesz
osiągnąć. Kieruj się swoimi pragnieniami.
To co ma ogromne znaczenie w pokonaniu
lenistwa, to nawyki. Załóżmy, że po powrocie ze
szkoły włączasz komputer i siedzisz przy nim do
wieczora. Tracisz przez to czas na zrobienie
czegoś bardziej pożytecznego. Jednak możesz
ten nawyk zacząć ograniczać i wykorzystać
wolny czas na zrobienie innych, bardziej
pożytecznych czynności. Zacznij robić małe
kroczki w pokonaniu tego nawyku, aż w końcu
zauważysz jaki zrobiłeś postęp.
Z lenistwem trzeba walczyć. Będzie Ci potrzebna
silna wola. Gwarantuję Ci, że po pokonaniu
lenistwa Twoje życie zmieni się zdecydowanie na
lepsze i znacznie poprawisz sobie
samopoczucie.
Zuzia, Ic

Pracowitość

BB

www.dzienniklodzki.pl

Dziennik Łódzki | Numer 60 06/2019 | Strona 3

Z Archiwum
XX

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Internet to nie wszystko
Coraz częściej jesteśmy świadkami cyberprzemocy i
innych niewłaściwych zachowań w Internecie. W czasach,
w których żyjemy, Internet ma duży wpływ na nasze życie,
korzystamy z niego podczas codziennych czynności. W
wielu sytuacjach jest on nam bardzo przydatny i pozwala
zaoszczędzić czas. Jednak nie powinniśmy stawiać go na
pierwszym miejscu. W niektórych sytuacjach możemy go
zastąpić czymś innym, np. zamiast szukać przepisu w
Internecie, możemy go znaleźć w książce kucharskiej lub
zapytać kogoś o radę. Musimy jeszcze pamiętać o naszym
zachowaniu w sieci globalnej. Wiele osób w wirtualnym
świecie nie odczuwa żadnych zahamowań. Skutkiem
czego jest cyberprzemoc, która przybiera różne formy, np.
podszywanie się pod inną osobę, robienie
kompromitujących zdjęć, zastraszanie i nękanie. Niestety,
związane są z tym przypadki samobójstw w Polsce i na
świecie. Nie zawsze jesteśmy świadomi, jaki wpływ nasze
zachowanie wywiera na drugą osobę. Cyberprzemoc nie
jest jedynym zagrożeniem w sieci. Internet może mieć
negatywny wpływ na relacje między ludźmi. Często
znajdujemy znajomych, jak i przyjaciół w wirtualnym
świecie, a zapominamy o najważniejszych relacjach, jakie
powinno się mieć w rzeczywistości. Przez to, że spędzamy
tak dużo czasu w sieci, nie umiemy nawiązywać nowych
znajomości i rozmawiać w realnym świecie.
Mimo że Internet daje nam wiele możliwości, to jednak
zabiera nam to, co najważniejsze w życiu. Powinniśmy
umieć korzystać z Internetu tak, by pozwolił nam
zaoszczędzić czas, aby później spędzić go z innymi
ludźmi.
Paulina Ic
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ŚWIAT KSIĄŻKI - CO WARTO
PRZECZYTAĆ?
Kolejną książką, którą chciałabym Wam polecić,
jest saga ,,Wybrani". Składa się z kilku części,
więc na pewno szybko nie skończycie jej czytać.
Jest to bardzo interesująca powieść, która
zawiera dużo ciekawych tajemnic zachęcając
czytelnika do dalszego czytania. Większość z
nas na pewno będzie zainteresowana intencjami
bohaterów i skrywaną przez nich prawdą.

Bardzo polecam Wam tę książkę i przyznam się,
że wywołała we mnie bardzo silne emocje –
sprawiła, że się popłakałam. Byłam zadowolona
z zakończenia (choć spodziewałam się innego),
którego oczywiście nie zdradzę, bo cały urok
czytania tej książki sprowadza się do
towarzyszącego nam nastroju tajemnicy. Życzę
Wam miłego czytania! Uwierzcie mi, że książka
jest tego warta.

Książka opowiada o dziewczynie, która została
wysłana do Akademii. Początkowo wie tylko tyle,
że do tej szkoły chodzą wyłącznie mądrzy
uczniowie z bogatych domów. Główna bohaterka
wydaje się nie pasować do otaczającego ją
towarzystwa. Powstaje pytanie – czemu jest w tej
szkole? Dziewczyna poznaje dwóch bardzo
przystojnych chłopaków, którym oczywiście się
podoba. Będą ze sobą rywalizować o jej względy,
ale którego z nich wybierze? W toku rozwoju
fabuły główna bohaterka odkrywa też wiele
tajemnic, o których nie miała pojęcia. To, czego
się dowiaduje, zmienia całe jej dotychczasowe
życie. Wszystko to, co wiedziała, okazało się
jednym wielkim kłamstwem.

Martyna, Ib

Zbliżają się wakacje, więc każdy z nas jest
przemęczony 9 miesięczna pracą i naukś w
szkole. W związku z tym najlepszym sposobem
na regenerację sił jest odpoczynek. Dobrym
sposobem jest spacer, który pozwoli oderwać
myśli od rzeczywistości i wyciszyć umysł. Drugim
jest położenie się wygodnie na kanapie bądź
łóżku, zamknięcie oczu i próba wyobrażenia
sobie przyjemnych rzeczy, np. wyjazdu nad
morze, śpiewu ptaków. Bardzo ważne w tym
czasie jest kontrolowanie oddechu, aby nie był
zbyt płytki, ani zbyt głęboki. Trzecim pomysłem
jest zjedzenie zdrowej potrawy, ponieważ kiedy
zaspokoimy swój głód, jesteśmy bardziej
szczęśliwi. Dla osób lubiących aktywność
fizyczną wskazany jest lekki trening lub
marszobieg. Takie czynności dobrze dotleniają
mózg i powodują wydzielanie się endorfin hormonów szczęścia.
Jest wiele sposobów na relaks i odpoczynek.
Wybór tych czynności zależy od indywidualnego
podejścia każdej osoby do danych aktywności.
Natalia, IIb
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