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Numer 302 05/22

Czy Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie 
jest dobrą szkołą?

Mówiąc szczerze,
nasza szkoła, czyli
Społeczna Szkoła
Podstawowa w
Lubinie, jest jedną
z lepszych szkół,
tylko że jest droga
i rodzice
zaczynają
wypisywać swoje
dzieci, żeby nie
stracić pieniędzy.
Nasza szkoła jest
bardzo przytulnym
miejscem, bez
stresującego

głośnego dzwonka
i z korytarzami
wyglądającymi jak
w budynku
mieszkalnym.
Mamy dobrego
pedagoga i
psychologa w
porównaniu do
niektórych szkół,
których
pedagodzy są
leniwi i nie chce im
się załatwiać
problemów, a
czasem

psychologów
nawet nie ma. Na
stołówce są spoko
obiady i miłe
kucharki, które jak
znają Twoje imię,
to mówią do
Ciebie, jakbyś był
miłym chłopcem,
który zawsze
mówi “dzień
dobry” na klatce.
Niestety, nasza
szkoła to nie raj i
są w niej również
negatywy,

np. długie kolejki
na stołówce,
przedłużanie lekcji
przez nauczycieli,
uwagi dosłownie
za nic, brak
pielęgniarki, która
mogłaby się
przydać oraz
podnoszenie
czesnego :/.
Czasami
nauczyciele
trafiają się średni,
którzy nie umieją
tłumaczyć,

mają różne
problemy głęboko
w nosie oraz tacy,
którzy zganiają
wszystko na całą
klasę. Szkoła
jednak jest dobra i
sama polecam ją
moim znajomym.
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Społeczniaka

"Wilk"
rozdział drugi, część piąta

Ciekawe kanały
edukacyjne

1. "Opowiedz nam historię"
Ten kanał prowadzi sympatyczna pani, która
opowiada w zrozumiały i ciekawy sposób historię o
różnych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce
i na świecie.

2. "Pi-stacja matematyka"
Co, nie rozumiesz matematyki? Pi-stacja przychodzi
z pomocą!
Jest to kanał, który tłumaczy różne tematy z
matematyki. 
(Jeśli nie rozumiesz matmy tak jak my, to ten kanał
jest wprost stworzony dla Ciebie!) 

3. "Tomasz Gwiazda"
Jest to również kanał na temat matmy. Działa on na
podobnej zasadzie co Pi-stacja, tylko ma trochę
starsze filmy.

4.  " emce□ " 
Najbardziej polecam z tego kanału filmiki, gdzie jego
prowadząca tłumaczy rysując, wtedy można sobie
bardziej wyobrazić to, co mówi. 

Mały cytacik na koniec :)
- Puk, puk. 
- Kto tam? 
- Matematyka. 
- Nie rozumiem.

sonikson, heleczek

Już od roku byłam w domu człowieka. Zdążyłam już
się przyzwyczaić do obecności ludzi w moim
otoczeniu. Przyzwyczaiłam się również do chodzenia
na lince dla psów oraz tak zwanej "Karmy dla psów".
Nie była najlepsza, ale dało się ją zjeść. 
Najbardziej lubiłam, gdy moja dziewczynka wracała
ze swojej szkoły, ponieważ zawsze dawała mi coś
dobrego do jedzenia. Oczywiście jej mama jej na to
nie pozwalała, ale dziewczynka nie przestawała mnie
karmić. 
Któregoś dnia, zaraz po tym, jak moja dziewczynka
dała mi smaczną przekąskę, rozbolał mnie brzuch.
Zaczęłam skomleć, a dziewczynka pobiegła po swoją
mamę. Mama dziewczynki zadzwoniła po lekarza, a
ten przyjechał od razu. Na początku trochę się mnie
bał, ale gdy dziewczynka mnie pogłaskała, zaczął
mnie badać. 
Okazało się, że przysmaki, które dawała mi
dziewczynka, były co prawda dla psów, ale nie dla
wilków. Lekarz zlecił mi kilka ohydnych tabletek, które
miałam zażywać przez miesiąc. Powoli dochodziłam
do siebie.

Niedługo ciąg dalszy!

Helena Żarska

Wilk!

Warto sprawdzić!

Pixabay
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Czas nam ucieka!
Dlaczego wszystko zdaje się szybsze?

Czas upływa nam nieubłaganie.
Nie tak dawno żyliśmy jeszcze pod
przykryciem pandemii, obecnie
nasze oczy są skierowane na
wschód, gdzie trwa wojna rosyjsko-
ukraińska. Wszystko to tak szybko
leci, ale prawda jest taka, że wojna
trwa już 84 dni. Jeszcze pamiętam
moją kampanię wyborczą, jakby
była z miesiąc temu, obecnie klasa
siódma i kadencja zmierzają ku
końcowi. U mnie podczas lekcji
sami często zwracamy na to
uwagę. W takim tempie egzaminy i
wybór szkoły średniej będą lada
moment. Co ciekawe, gdy byliśmy
młodsi, całość zdawała się
wolniejsza niż obecnie. Sam
pamiętam czasy czwartej klasy,
gdzie miesiąc zdawał się być
całym rokiem. Obecnie jakimś
tygodniem lub nawet dniem. 

Zastanawiać może, czym jest to
spowodowane. Aby to opisać,
muszę zacząć od przybliżenia
innej prawdy. Im mamy więcej
bodźców, więcej przeżywamy,
jesteśmy w nieznanym środowisku,
poznajemy więcej rzeczy, tym
wolniej czas nam płynie. Dzieje się
tak, gdyż kiedy dostajemy większą
ilość informacji, to trzeba wtedy
więcej ich przetwarzać, co nasz
umysł robi jednak szybko, ale my
świadomie tego nie dostrzegamy.
Przez to zdaje nam się, że więcej
czasu upłynęło, bo byliśmy szybsi
niż nam się zdawało że jesteśmy. 

Połączmy to teraz ze starzeniem
się. Kiedy jesteśmy mali, wszystko
jest dla nas obce i musimy więcej
analizować i poznawać. Potem
wszystko staje się dla nas jasne, o
nowych rzeczach dowiadujemy się
bardziej sporadycznie. Wtedy nie
musimy tak wiele przetwarzać i
możemy lecieć "normalnym"
tempem. Ale czy wiecie, że zmiana
naszej percepcji czasu jest
możliwa? Po pierwsze, otwórzcie
się na nowe doświadczenia.
Czymś takim może być egzotyczna
podróż, poznawanie nowych ludzi
czy próba wykonywania jakiejś
aktywności po raz pierwszy. 

Czas upłynie wtedy "wolniej"
aniżeli wtedy, gdybyś siedział w
rutynie. Innym sposobem jest
zmiana sposobu myślenia. Co
robisz, o czym myślisz, gdy np.
wracasz do domu? Spróbuj wtedy
zająć się czymś zupełnie innym.
Mózg będzie potrzebował trochę
nad tym się nagłowić, dzięki czemu
spowolni tą analizą czas, jaki
odczuwasz. Pamiętaj jednak, czas i
tak ucieknie, dlatego staraj się, by
każda chwila była taką, by nie
trzeba było sięgać po te dawne,
których przypominanie sobie też
zmienia percepcję czasu.

Krzysztof Kurzydło

Czas! Pixabay
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Rasy kotów

Koty syjamskie

Jest to zdecydowanie moja
ulubiona rasa kota, jaka istnieje.
Szczerze mówiąc, nie mam w
domu żadnego kota, ale lubię
sobie wyobrażać: "Co by było,
gdybym miała?". 

Ile żyją i ważą?

Jeśli chodzi o samą rasę, to te koty
żyją przeważnie 15-20 lat. Kotki
ważą od 2,5 do 3,5 kilograma, a
kocury od 3,5 do 4,5 kilogramów. 

Wygląd

Z wyglądu są raczej smukłe. Ich
umaszczenie jest jasne i mają
charakterystyczne czarne, bądź
ciemnobrązowe plamy na
pyszczku, łapkach, uszach i
ogonie. Koty te mogą się
poszczycić pięknymi, niebieskimi
oczyma.

Charakter

Te koty są bardzo przyjazne i
towarzyskie wobec ludzi. Lubią
gości i łatwo im przychodzi
nawiązanie kontaktu z innym
zwierzęciem czy z człowiekiem. Są
bardzo przywiązane do swoich
właścicieli. Cechuje je również
inteligencja, która wpływa na  ich
chęć do uczenia się sztuczek.

Ciekawostki

1. Kocięta po urodzeniu są zupełnie białe, dopiero po około drugim
tygodniu zaczynają się pojawiać plamki.

2. Koty tej rasy dość szybko zyskują dojrzałość. Występuje to często w
ok. 5. lub 7. miesiącu życia.

3. Jedna kotka może urodzić do siedmiu kociąt za jednym razem.

Ala:)

Kot syjamski!
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