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IDEALNY PREZENT
NA WALENTYNKI
Walentynki to święto zakochanych. Nie chodzi tu jednak tylko o zakochane pary, ale również o nieśmiałych,
którzy w tym dniu chcą dać o sobie znać
drugiej osobie. Prezenty nie muszą być
szczególnie duże czy drogie. Ważne, by
wywoływały uśmiech na twarzy ukochanej lub ukochanego.

Kolejną rzeczą jest biżuteria. Ważne jest, aby pamiętać, że dziewczyny w tym wieku nie gustują w klasycznej biżuterii, ze złota, srebra, z kamieniami ozdobnymi. To
powinno być coś dziewczęcego. Tutaj mogę polecić kolejną
stronę internetową www.bydziubeka.pl. Jest to marka,
która produkuje modną biżuterię, idealną dla młodych
dziewcząt. Jestem pewna, że każda z nas byłaby zachwycona takim prezentem.
O dobry prezent dla chłopaka nie jest łatwo. Może
to być na przykład ramka na zdjęcia. Niekoniecznie
w kształcie serca, ale ozdobna. W ramkę można włożyć
wasze wspólne lub swoje zdjęcie. Na pewno postawi sobie
je gdzieś w pokoju i będzie patrzył na nie całymi dniami.

Rys. Dominika Pachla

W Walentynki chodzi o to, aby
podarować coś drugiej osobie. Nie chodzi o rzecz, a o coś
więcej. W tym dniu warto przezwyciężyć samego siebie i
zaprosić gdzieś dziewczynę. Nie do restauracji na romantyczną kolację przy świecach. Wystarczy zaprosić ją na
spacer, porozmawiać z nią, być sam na sam, bez nikogo
więcej. Każda dziewczyna poczuje się wyjątkowa, kiedy
będzie ważniejsza od kolegów czy chociażby komputera.
Ale dziewczyny, pamiętajcie, że to nie tylko
chłopcy mają się starać. Wy też powinniście czasami
pierwsze wyciągnąć rękę, zasugerować wspólne wyjście.
Możecie zaproponować wspólne
oglądanie filmów. Chłopcy czasami
się wstydzą i nie zapominajcie o tym,
że wbrew pozorom, oni tez mają
uczucia i potrafią kochać.
Cieszyłabym się ze słodkiego prezentu. Mam tu na myśli słodycze. Może
być to bombonierka w kształcie serRys. Dominika Pachla
duszka czy ogromny czerwony lizak.
Osobiście uważam, że świetnym pomysłem są czekoladki
„czekoladowe telegramy” ze strony www.chocolissimo.pl.
Myślę, że czekoladki z napisami typu: „KOCHAM CIĘ”,
„UMÓWISZ SIĘ ZE MNĄ?”, „SZALEJĘ ZA TOBĄ!”, „JESTEŚ
MOIM CAŁYM ŚWIATEM” lub po prostu „SŁODKA WALENTYNKA DLA CIEBIE” to wspaniałe prezenty zarówno dla
dziewczyn jak i dla chłopców.

Kartka walentynkowa to właściwie element tradycji Walentynek. Można kupić taką w księgarni albo zrobić ją
własnoręcznie. Kartka zrobiona osobiście będzie świadczyła o tym, że włożyliśmy w to choć odrobinę serca. W
internecie można znaleźć wiele pomysłów na wykonanie oryginalnej walentynkowej kartki.
Złym prezentem, moim zdaRys. Dominika Pachla
niem, są na przykład perfumy i inne
kosmetyki, bo naprawdę trudno jest trafić w czyjś gust.
Dotyczy to zarówno dziewcząt i chłopców.
Misie i różnego rodzaju pluszaki, dla jednych są
urocze, dla innych dziecinne i mało kreatywne. Ale cóż.
Liczy się gest.
Myślę, że czas spędzony razem to najwspanialszy
prezent walentynkowy. ☺

Patrycja Rydzewska

PS. Idealny prezent? Kubek z bokserem?
Jak bowiem lepiej wyrazić miłość niż za
pomocą jej najczystszej postaci (psa)?

www.sosbokserom.com.pl
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Z życia szkoły
Góra Grosza!
Jak co roku w naszej szkole przeprowadzana została akcja "Góra Grosza". Uczniowie wzięli udział w XIII edycji tejże akcji, zbierając pieniądze, tzw. "drobniaki", które zostaną przekazane na rzecz najbardziej potrzebujących domów dziecka, rodzinnych domów
dziecka i rodzin zastępczych. Akcja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
I tym razem uczniowie wykazali się zrozumieniem i empatią dla najbardziej potrzebujących dzieci. Łącznie w naszej szkole
zebraliśmy 360,05 zł. Serdecznie dziękujemy za otworzenie Waszych wielkich serc i pomoc.
Eliza Surowiec
IA - 37,87 zł
IIB - 123,50 zł
IIIA - 52,55 zł

IC - 26,62 zł

IIIB - 39,73 zł

IIIC - 21,59 zł

IIA - 39,12 zł

IB - 19,07 zł

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

Za nami już I semestr ciężkiej pracy, zbliżają się ferie czas odpoczynku, aby po dwóch tygodniach wrócić i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników z pierwszego półrocza.
Gratulujemy uzyskanych sukcesów, oraz zachęcamy do dalszej pracy i mobilizacji, aby oceny na świadectwie
były jeszcze lepsze ;]

Osoby ze 100% frekwencji:

Uczniowie ze średnią ocen 4,75 i więcej:

W tym numerze:
Idealny prezent na Walen- 1
tynki

Dominik Dolecki IC

Alicja Stefaniak IB (średnia ocen 5,43)

Katarzyna Jocek IA

Magdalena Wasilewska IIIC (średnia ocen 5,3)

Z życia szkoły

Łukasz Kędra IIB

Karolina Rak IIIC (średnia ocen 5,23)

Paulina Lisek IA

Aleksandra Chmielewska IIIB (średnia ocen 5,14)

Sebastian Odrzywolski IIA

Justyna Maciąg IIIB (średnia ocen 5,14)

Grzegorz Suszek IIB

Paulina Lisek IA (średnia ocen 5,07)

Magdalena Staniec IIB

Krystian Dziewa IIA (średnia ocen 5,0)

Piotr Szymański IIA

Aleksandra Kuryło IIIB (średnia ocen 5,0)

Marlena Tarkowska IIIB

Sandra Sosnówka IIIB (średnia ocen 5,0)

Paweł Wojciechowski IC

Daria Suchora IB (średnia ocen 5,0)

2-3

Dzień Bezpiecznego Inter- 3-4
netu
Czy jesteś odporny na 4
stres?
Zalety bycia singlem

5

Aleksandra Mazur IIA (średnia ocen 4,94)
Rok Juliana Tuwima

Kącik twórczości

Sebastian Odrzywolski IIA (średnia ocen 4,94)

5

6-7

Rady nie od parady na 7
stres egzaminacyjny
Wielka Orkiestra Świątecz- 8
nej Pomocy

Uczeń potrafi#

Magdalena Staniec IIB (średnia ocen 4,94)

Krwinki krwi mogą być szare i żółte.

Anna Kamińska IIA (średnia ocen 4,88)

Grupa krwi: C+

Joanna Kuzdralińska IIIC (średnia ocen 4,86)

Kleszcze przenoszą sepsę.

Damian Szmit IIB (średnia ocen 4,81)
Agata Szmit IIIA (średnia ocen 4,79)
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Ranking klas wg średnich

Ranking klas wg frekwencji

Zachowanie

Co zrobić, aby uczyć się lepiej i szybciej?

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień

Bezpiecznego

Często w uczeniu się kłopoty sprawia zmęczenie,
więc po pierwsze, zawsze powinniśmy w miarę wypoczęci zabierać się za naukę. Miejsce, gdzie mamy
zamiar poszerzać swoją wiedzę, powinno być sprzątnięte, aby nic nie zakłócało naszej uwagi. Dodatkowo
powinniśmy wykorzystywać wszystkie zmysły.
Gdy np. uczymy się obcych słówek najlepiej, jeśli się
da robić ilustracje do nich i je podpisywać. Kojarzyć
sobie przedmioty, osoby z danymi tematami.
Jeżeli nie przepadacie za nauką w ciszy, możecie
włączyć muzykę, lecz nie może być to typowa piosenka z tekstem, gdyż będziemy skupiać się na jego znaczeniu, a nie na tym, czego chcemy się nauczyć. W
grę nie wchodzi również punk rock, czy heavy metal.
Jeżeli już, to spokojne dźwięki gitary.
Większość uczniów nie przepada za muzyką barokową,
ale udowodniono naukowo, że to właśnie przy niej uczymy
się najlepiej. Warto powtarzać materiał, przy najzwyklejszych czynnościach, gdy sprzątamy, biegamy, leżymy.

Internetu obchodzony jest
Karolina Jaworek

w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na
kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu
organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK,
odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce.

Zmagania konkursowe - Monte Cassino

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest
5 lutego pod hasłem: „Serfuję. Respektuje”.
Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje
pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały

W dniu 23 stycznia odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Monte Cassino. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów naszego gimnazjum. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych inter-

Sebastian Odrzywolski IIA

nautów.

Ola Chmielewska IIIB
Więcej informacji o obchodach Dnia Bezpiecznego

Internetu znajdziecie na stronie programu "Safer Internet"

Ola Kuryło IIIB
Życzymy powodzenia!

http://dbi.saferinternet.pl
Cd. na str. 4

P.S. Główną nagrodą jest wyjazd do Włoch:D
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CZY JESTEŚ ODPORNY NA STRES? - na początek mały teścik
Wyobraź sobie, że około 10% ludzi ma niską odporność na stres, żyje w ciągłym stresie. Sprawdź, czy należysz
do tej grupy, jak bardzo jesteś odporny na stres. Może niektóre z cech Twojego charakteru są po prostu objawem stresu? Zaznacz zdania, które określają właśnie Ciebie.

1. Jesteś bardzo ambitny.

13. Najczęściej to ty masz rację.

2. Kiedy dostajesz dobrą ocenę, wiesz, że to nie fuks,
że zapracowałeś na nią solidnie.

14. Chętnie bierzesz udział w konkursach i zawodach. Zawsze chcesz wygrać. Stajesz na głowie, by
być pierwszym. A kiedy się tak nie dzieje- masz doła.

3. Nie masz jednego określonego celu, do którego
dążysz. Wszystkie przedmioty są dla Ciebie równie
ważne.
4. Tak naprawdę nie wiesz, dlaczego się uczysz.
Pewnie dlatego, że tak trzeba, że wszyscy tak robią.
5. Zawsze starasz się uważać – na ulicy, na lekcjach,
kiedy oglądasz film.
6. Uważasz, że dzień bez spotkania z przyjaciółmi
jest dniem straconym.
7. Wiesz, że oceny zawdzięczasz tylko sobie. Raczej
nie ściągasz, ale czasami prosisz rodziców lub kolegów by Ci coś wytłumaczyli.
8. Łatwo Cię wyprowadzić z równowagi.
9. Wiesz, że z pewnego przedmiotu nie jesteś najlepszy, ale za to doskonale radzisz sobie z innymi.
10. Mówią, że jesteś bystry, masz dobry refleks.
11. Po lekcjach właściwie nie myślisz o szkole.
Umiesz się wyłączyć.
12. Nigdy nie chciałeś być przewodniczącym klasy
lub kapitanem drużyny.

Cd. ze str. 3

,etykieta (net (ang.) – „sieć” i etiquette (fr.) –
„formy zachowania się”) – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci.
Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych
zasad przyzwoitości lub są
odzwierciedleniem

niemożli-

wych do ujęcia w standardy
ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi
Internetu.
Zasady każdej netykiety niezależnie od daty jej napisania są aktualne! To, że
czasem coś gdzieś w sieci zauważyłeś, nie oznacza wcale, że
to jest dobre i poprawne. Trzy główne zasady każdej netykiety:
MYŚL (!)
,IE DZIAŁAJ ,A CZYJĄŚ SZKODĘ
,IE ,ADUŻYWAJ
Krystian Dziewa

15. Nie umiesz wolno odrabiać prac domowych. Jeśli
masz się czegoś nauczyć- nie odkładasz tego na
potem.
16. Wiesz, że ludzie są różni. Lubisz pogadać z każdym.
17. Lubisz pracę w grupie, np. wspólne przygotowanie przedstawienia na polski to też dobra zabawa.
18. Nie lubisz prac w zespole. Inni zawsze nawalają.
Najlepiej robisz wszystko sam.
19. Wiesz, po co chodzisz do szkoły. Wiesz, co
chcesz robić po szkole i które przedmioty są dla Ciebie najważniejsze.
20. Masz zawsze pozapinane guziki i nie wyjdziesz z
domu bez uczesania się.
21. Często myślisz, co będzie w przyszłości, po gimnazjum. Rozmawiasz z ludźmi z ogólniaka, interesujesz się, jak tam jest.
22. Po sprawdzianie nie pytasz, kto co dostał.
Rozwiązania testu szukaj na stronie 7.

1. Dbaj o język. Nie używaj wulgaryzmów.
2. Staraj się pisać zgodnie z zasadami języka polskiego.
3. Nie nadużywaj liter drukowanych. Nie zniekształcaj
słów.
4. Nie obrażaj innych w Internecie. Pamiętaj, że każdy ma
prawo do własnego zdania, nawet jeśli jest ono inne od
naszego.
5. Dbaj o swoje dane i o dane innych użytkowników. Nigdy nie podawaj informacji zawierających adresy, telefony,
jeśli ktoś Ci na to nie dał przyzwolenia.
6. Nie zasypuj innych powtórkami treści bądź zbędnymi
linkami, mailami zawierającymi reklamy czy informacje
nieużyteczne.
7. Nie przesyłaj „łańcuszków szczęścia”, nie mają one
odzwierciedlenia w rzeczywistości.
8. Nie kopiuj czyjejś własności: tekstów czy fotografii,
a jeśli już to robisz, pamiętaj, aby podać źródło.
9. Nie otwieraj linków niewiadomego pochodzenia i nie
przekazuj ich dalej. Mogą one zawierać treści niedozwolone oraz ściągać wirusy na twój komputer.
10. Staraj się nie łamać prawa. Nie namawiaj innych do
popełniania czynów niedozwolonych. Sam staraj się kontrolować, co robisz w internecie i w razie wątpliwości
zapytaj kogoś dorosłego o opinię.
11. Jeśli coś Cię zaniepokoiło w internecie, nie czekaj,
zgłoś to rodzicom bądź komuś dorosłemu.
12. Zawsze czytaj regulamin, zanim zalogujesz się do
jakiegoś serwisu.
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Zalety bycia singlem

Zbliżają się walentynki, święto zakochanych. Wszędzie wokół nas pojawiają się czerwone serduszka, amorki i tysiące innych symboli miłości. Niektórzy z utęsknieniem odliczają dni do 14 lutego,
ale są także ludzie, których zupełnie nie porusza atmosfera tego święta. Nie zawsze są to osoby samotne, ale bardzo często zdarzają się takie przypadki. Ale przecież nikt nie powiedział, że single mają
gorzej, a nawet jestem skłonna stwierdzić, iż mają oni lepiej. Dlaczego?
1. Są singlami. To dumnie brzmi.
2. Nie muszą dzielić z nikim kanapek.
3. Mogą spędzać przerwy z koleżankami/ kolegami.
4. Kłócą się tylko z rodzicami.
5. Mogą bezkarnie oglądać mecze piłki nożnej/seriale bez strachu, że chłopak/dziewczyna będzie zazdrosny/a o dwudziestu dwóch innych biegających po murawie/piękną aktorkę.
6. Mogą zmieniać sobie co tydzień statusy na facebooku. Nawet na 'wdowa' czy 'rozwiedziony' i nie
będzie to w złym guście.
7. Płaczą tylko ze szczęścia.
8. Kupują prezenty tylko sobie.
9. Robią wszystko tylko dla siebie.
10. Nie mają dla kogo się odchudzać, więc mogą jeść wszystkie słodycze tego świata.
11. Nie muszą znosić niczyich dąsów ani humorów.
12. Mogą kibicować, komu chcą i nie martwić się, że ich chłopak/dziewczyna lubi Real, a oni Barcelonę.
13. Nie muszą kłamać, kręcić ani koloryzować.
14. Oszczędzają na rachunkach telefonicznych.
15. Na szkolnych dyskotekach mogą tańczyć, z kim chcą.
16. Nikt nie zaśmieca im albumu ze zdjęciami.
17. Oszczędzają pieniądze na prezentach walentynkowych.
18. Nie muszą szukać z nikim kompromisu.
19. Debel dzieli między siebie pieniądze z wygranej, singiel zgarnia wszystko.
Alicja Stefaniak

Rok Juliana Tuwima

Uchwałą Sejmu VII kadencji z 7 grudnia 2012 rok 2013 ogłoszony został rokiem Juliana
Tuwima.
Tuwim urodził się 13 września 1849 r. w Łodzi. Był polskim poetą żydowskiego pochodzenia, pisarzem, autorem wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Tłumaczył
poezję rosyjską, francuską, niemiecką oraz łacińską. Jest jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego
Był współzałożycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Blisko współpracował z tygodnikiem „Wiadomości Literackie”.
Julian Tuwim nie był jedynym utalentowanym literacko, członkiem swojej rodziny. Jego siostra Irena również
tworzyła literaturę oraz tłumaczyła literaturę obcą. Jego krewnym był też bardzo popularny w tym czasie aktor i kabareciarz Kazimierz Krukowski, znany jako Lopek.
Ukończył łódzkie gimnazjum i studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.
Poślubił Stefanię Marchew. Razem adoptowali córkę Ewę, która 2006 roku założyła „Fundację im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim”. Jej cele to pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i nieuleczalnie chorej oraz sprawowanie
opieki nad dorobkiem artysty i jego siostry.
W czasie II wojny światowej przebywał na emigracji - w Rumunii, Francji, Portugalii i Brazylii, skąd w 1942 przybył do Nowego Jorku. W czerwcu 1946 wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Prowadził pracę literacką, przekładową i edytorskią.
Napisał wiele popularnych wierszy dla dzieci, m.in. „Lokomotywa”, „Ptasie radio”, „Pan Hilary”, „Słoń Trąbalski”, „Bambo”.
Krystian Dziewa
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KĄCIK TWÓRCZOŚCI

- Mhm. Jasne. I śmiał się z kolegami też przez przypadek.
A z resztą skończmy ten temat, bo się jeszcze pokłócimy o tak
nieważny temat.
- Masz rację nie kłóćmy się.

… I że Cię nie opuszczę …
Z bardzo głębokiego snu obudził mnie budzik. 7:00,
no nie … Był czwartek, tego dnia miałam aż trzy sprawdziany.
Hmm, a może tak zignorować hałaśliwy przedmiot tortur, zasnąć spokojnie, a mamie wytłumaczyć , że go nie usłyszałam.
No tak, ale potem zaległości, nadrabianie testów, spisywanie
lekcji. Dobra, rezygnuję, wstaję. Na wpół przytomna zeszłam
na dół zrobić sobie cos do jedzenia. Spojrzałam na kalendarz,
hmm.. 14 lutego, dla mnie, mało popularnej w szkole kujonki,
z niezbyt wyróżniającą się urodą, beztalencia sportowego był to
dzień jak co dzień. Jednak dla tych „popularnych” to był dzień
sądu ostatecznego mówiący o tym, ilu konkretnie chłopaków się
w każdej z nich buja. Oczywiście można wywnioskować, że ta,
która zdobędzie najwięcej walentynek, wygrywa tę nieoficjalną
konkurencję. Mnie jednak to nie interesowało, ja zapewne jak
zwykle nie dostanę ani jednej. Bo kto by się mną interesował.
Ale mniejsza o to, w końcu musiałam się jeszcze poduczyć na
test z polskiego, a nie byłam z tego przedmiotu geniuszem,
moją mocną stroną za to była chemia. I oto kolejny powód, dla
którego nikt nie wysyła mi walentynek. Ech! Dlaczego ja się
tym w ogóle przejmuję. Skarciłam się w myślach za bezsensowne użalanie się nad sobą i poszłam na górę przygotować się do
wyjścia do szkoły. Cały czas na szczęście myślałam jedynie
o teście, a nie o tym pechowym, jak przypuszczałam dniu, który
dopiero się zaczynał.
W szkole było dość normalnie, nie wliczając serduszek i wierszyków miłosnych na gazetkach w co drugiej klasie.
Moja przyjaciółka Nikola, była takim samym typem jak ja mało popularna kujonka, zakochana w biologii. Tak, dobrałyśmy się. Ale może to i nawet dobrze, miałyśmy dużo wspólnych
tematów, wiedziałyśmy o sobie wszystko, mimo że znałyśmy
się dopiero od początku roku.
- Hej Lena!
- O! Cześć… Co tam?
- Jak to co? Dzisiaj są walentynki! Może dostanę od kogoś
walentynkę? Najfajniejszy dzień w roku!
- Tsa… I że niby ktoś taki jak my miałby się spodobać chłopakowi… Bez złudzeń, kobieto.. Co takiego my mamy, czego
ONE nie mają…- powiedziałam, wskazując palcem na jedna
z plastikowych gwiazd naszej szkoły.
- Co masz na myśli mówiąc „ktoś taki jak my”? Ech! Jesteś
straszną pesymistką… Jest wielu chłopaków, którzy patrzą na
osobowość, a nie na wygląd …
- Na przykład? Podaj mi imię chociaż jednego chłopaka, któremu bym się spodobała …
- Noo, to na przykład ten… no … yyym.. O! Wojtek z naszej
klasy!
- Wojtek?! Żartujesz sobie … Ten Wojtek, który przy całej
szkole upokorzył mnie SPECJALNIE, oblewając zupą na stołówce? O tym Wojtku mówisz?

Reszta dnia przebiegała spokojnie. Nikola poduczyła
mnie z polskiego, bo trzeba było przyznać, była ode mnie lepsza w tej dziedzinie. Później po klasach chodziły dziewczyny
rozdające koperty z kartkami na walentynki, przerywając nauczycielowi lekcję, która właśnie szczególnie mnie zainteresowała. Później na przerwie ogłaszane były wyniki walentynkowego konkursu, mającego wyłowić dziewczynę i chłopaka
z największą ilością walentynek. Wygrała oczywiście Malwina,
zjawiskowo piękna, z nadzianej rodziny i dwucyfrowym IQ
poniżej 50, jednak to już chłopakom nie przeszkadzało.
Po tym „ekscytującym” dniu wróciłam do domu.
Wysiadając z autobusu, zauważyłam listonosza wrzucającego
koperty do naszej skrzynki na listy. Podeszłam bliżej i wyjęłam
koperty. Rachunek za wodę, rachunek za gaz, pocztówka od
kuzynki z Norwegii, mnóstwo ulotek i… jakaś czerwona koperta. Hmm, od kiedy rachunek za internet przychodzi w czerwonych opakowaniach. Kiepski żart, dołujący dla kogoś takiego
jak ja. Ale zaraz, to nie był rachunek. To była walentynka…
Pomylili adresy? Nie, na kopercie widniało moje imię i nazwisko oraz adres, mój adres. Więc listonosz się nie pomylił. Czyżby Nikola wysłała mi pocztówkę na pocieszenie? Zdziwiona
weszłam do domu i od razu pobiegłam do pokoju. Nie mogłam
i nie chciałam ukrywać satysfakcji z otrzymanej kartki. Otworzyłam ją… Piękna, zdobiona walentynka, ze srebrnym otoczonym diamencikami sercem na czerwonym tle, nie musiałam jej
otwierać, żeby poczuć radość, jednak chciałam się dowiedzieć,
co jest w środku. Powoli przeczytałam zawartość koperty, jednak nie przeczytałam jej raz tylko dwadzieścia razy może nawet
więcej. Widniało tam bowiem coś pięknego, o wiele ważniejszego niż wyznanie miłosne, jakiegoś chłopaka z klasy, a był to
wiersz napisany pozłacanymi literami z podpisem – „Od zawsze
kochającego tat”…
Od taty… Ja nigdy nie wiedziałam co to znaczy wychować się i co to znaczy mieć tatę. Mój ojciec zginął w wypadku samochodowym, dziewięć lat temu, gdy miałam pięć lat.
Samochód znaleziono doszczętnie zniszczony. Do wypadku
doszło w dniu moich urodzin. Tata wracał z pracy i chciał jak
najprędzej przybyć na moje przyjęcie urodzinowe, ja również
czekałam. Przyszło mnóstwo gości, jednak nie czułam satysfakcji z przyjęcia bo mój tata jeszcze nie dotarł. I tej satysfakcji nie
zaznałam nigdy, bo mój tata nie przyjechał nigdy. Z czołowego
zderzenia z ciężarówką raczej nikt nie wyszedłby cało. Więc
mój tata też nie. Jednak najdziwniejsze jest to, ze nigdy nie
znaleziono jego ciała. Znaleziono samochód, zniszczony prezent, który miałam od niego dostać, ale nie znaleziono mojego
ojca.
Wiec jakim cudem mogłam dostać walentynkę od
taty. Minęło dziewięć lat… To niemożliwe. Czy to jakiś żart?
Obróciłam kopertę… I zamarłam. Widniał tam bowiem adres
zwrotny z imieniem i nazwiskiem mojego ojca… To mogło
znaczyć tylko jedno, że mój ojciec ocalał… A więc musiałam
go jak najszybciej odnaleźć…
Patrycja Jabłońska

- Aj! Przestań .. To był wypadek. Zdarza się.
C.D.N.
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i te niebieskie oczy... Gdy mijaliśmy się, on też równie głęboko patrzył mi w oczy i przestawał dopiero, gdy mnie minął.
Pamiętam, jak pewnego razu szłam pod klasę i zatrzymałam się, żeby porozmawiać z jego koleżanką z klasy
- a on się dołączył i nie chciał się `odkleić` - jego kolega wołał
go, zaczął go szarpać, żeby gdzieś z nim poszedł, ale on wolał
zostać obok mnie... I w drugiej klasie gimnazjum już nie chodziliśmy razem na język angielski, dlatego się popsuło. Nie
rozmawialiśmy już tak często. A później kontakt się urwał
całkowicie. Jego najlepszy kolega zawsze szedł z nim i zatrzymywał się przy naszej paczce znajomych, a on szedł dalej i nie
zwracał na mnie uwagi. I tak było już do końca.
Może on traktował mnie tylko jako koleżankę, a to
ja sobie wymyśliłam, że to coś więcej. Nie wiem i pewnie się
tego nie dowiem, ale na pewno nigdy o nim nie zapomnę, bo
to moja prawdziwa pierwsza miłość…

Zaczęło się wszystko w piątej klasie podstawówki.
Dużo rozmawialiśmy i stało się - padłam w sidła miłości, a on,
nie wiem. Chociaż sądzę, że było coś niezwykłego między nami. Była to moja pierwsza prawdziwa miłość. Zawsze szukaliśmy swojego towarzystwa - dobrze nam się rozmawiało. Na
wycieczkach klasowych zawsze chodziliśmy razem, on przychodził do mojego pokoju i długo siedział. Dał mi walentynkę.
śmiał się z moich żartów, które czasem nie były zabawne, bo
większość towarzystwa się nie śmiała, przyznaję.
Był bardzo nieśmiały. Ja dawałam mu wiele znaków, ale on
chyba nie umiał ich odczytać, a może nie chciał? W gimnazjum
już nie chodziliśmy do jednej klasy, ale mieliśmy razem język
angielski i złożyło się, że siedziałam za nim. Na każdej lekcji
dużo rozmawialiśmy. Na każdej. Nie było innej opcji. Odwracał
się i rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. On miał świetne
poczucie humoru i naprawdę dobrze mi się z nim rozmawiało.
Gdy prowadziłam z nim te konwersacje, on patrzył mi głęboko
w oczy... to było niezwykłe. Miał takie wyjątkowe spojrzenie
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Niestety – stres na razie z Tobą wygrywa. Nie
radzisz sobie z nim. Za dużo od siebie wymagasz.
Spasuj – to nie tak, że wszystko musisz zrobić najlepiej. Nic się nie stanie, jeśli czasami nie będziesz
pierwszy. Ciągle starasz się siebie ulepszać. Stop!
Jeśli tylko człowiekiem, nie maszyną. Masz prawo do
drobnych potknięć.
Spróbuj ,,przywłaszczyć” sobie kilka cech – przeczytaj zdania, jakich nie wybrałeś. Postaraj się kilka
z nich wcielić w życie. Inaczej będziesz wtedy patrzył
na życie i będzie Ci prościej walczyć ze stresem.
Grunt to pozytywne nastawienie. ,,Dam radę” - powtarzaj co rano, zamiast jęczeć, że jest trudno... Nie
wszyscy muszą myśleć tak jak Ty. Nie zazdrość więc,
że chłopaki z klasy mają czas na deskę czy rower,
kiedy Ty musisz się uczyć. Czy faktycznie cały czas
się uczysz? Raczej myślisz o tym. Stop! Zrelaksuj się,
wyciągnij rower, idź na spacer właśnie teraz!

B

Radzisz sobie ze stresem całkiem dobrze. Twoje
podejście do siebie i innych też jest w porządku –
wiesz, że może być różnie, a to, że komuś czasem
coś nie wyjdzie, nie świadczy o tym, że ta osoba do
niczego się nie nadaje. Jesteś racjonalistą. Umiesz się
wyluzować. Przed egzaminem robisz co możesz,
uczysz się ile możesz. A potem to już – wola nieba.
Wiesz, że jest czas na wszystko – na naukę
i odpoczynek. Zamiast rozmyślać o jutrzejszym sprawdzianie, po prostu się do niego przygotujesz, a wcześniej łapiesz oddech (bo, jak wiadomo, po lekkim wysiłku fizycznym, odpoczynku, szare komórki lepiej pracują). Masz sprawdzone sposoby na odstresowanie –
spacer, dłużysz kąpiel w wannie czy maseczka.
Zobacz, jakich zadań nie zaznaczyłeś. Przeczytaj je jako przestrogę. Nie wcielaj ich w życie, bo to
by znaczyło, że poddajesz się niezdrowemu stresowi.
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RADY NIE OD PARADY
NA STRES EGZAMINACYJNY
Dnia 11 stycznia przeprowadziliśmy naszej
szkole ankietę, której wyniki zostały wykorzystane do
realizacji projektu ,,Jak sobie radzić ze stresem
przedegzaminacyjnym?”. W jednym z pytań ankietowani mieli napisać, czym jest stres. Otóż jest on naturalną
reakcją naszego organizmu. To stan napięcia spowodowany napotkanymi trudnościami, z którymi nie potrafimy
sobie poradzić.
Dla większości naszych kolegów powodem
stresu są szkoła i egzaminy. Napięcie wywołuje bóle
głowy i brzucha oraz pocenie się rąk i drżenie kończyn.
Stresowi możemy przeciwdziałać przez robienie bardzo
prostych rzeczy. Mówią ,,śmiech to zdrowie” Ta metoda
rozładowuje też napięcie. Warto też wziąć gorącą, aromatyczną kąpiel lub wypić kubek gorącej czekolady.
Jest w niej magnez i endorfiny, które są powszechnie
znanym hormonem szczęścia. Niestety, niektórzy nie
potrafią sobie radzić z stresem i sięgają po używki. Długotrwały stres prowadzi do chorób. U młodzieży skutkiem konfliktów w rodzinie lub braku akceptacji wśród
rówieśników jest nerwica. Objawia się ona rozdrażnieniem, trudnościami z koncentracją i uczeniem się,
a także bólami głowy i żołądka. Nadmiar stresu prowadzi również do depresji, czyli stanu silnego przygnębienia.
Stosujcie się więc do powyższych rad i nie
stresujcie się!
Magda Staniec
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZNÓW ZAGRAŁA!
Dnia 13.01.2013 roku odbył się 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi uczniowie jak co roku
z wielką chęcią pomagali w ratowaniu życia dzieci i zapewnieniu godnej opieki medycznej seniorów. Oczywiście najważniejszą rolę odegrały osoby, które wrzucały pieniążki do puszek. Od początku zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP odbywała
się przy kościołach na terenie całej gminy. Proboszczowie poszczególnych parafii życzliwie przyjmują wolontariuszy, a
wierni otwierają serca i portfele. W akcję włączyli się także nasi rodzice, dowożąc nas na miejsce zbiórki z termosem pełnym ciepłej herbaty. :]
W tym roku zebraliśmy kwotę: cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych.
Na zakończenie tego dnia zorganizowano Turniej Siatkówki, z której nagrody zostały przekazane na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zdjęcia: archiwum LOP

Klaudia Stola
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