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 Istniało i nadal istnieje przysło-
wie — aforyzm obyś żył w ciekawych 
czasach, traktowane i stosowane jako swe-
go rodzaju przekleństwo. Obecnie obser-
wujemy te właśnie ciekawe czasy i musi-
my się jakoś w nich  odnaleźć. Nie jest to 
łatwe, jednak te czasy kształtują naszą 
osobowość, osobowość młodego człowie-
ka początku XXI wieku, którą nazwano - 
 

    -  pokoleniem płatków śniegu.  
 
 Największy wpływ na charakter 
śnieżynek mieli ich często nadopiekuńczy 
rodzice, choć nie tylko. Równie istotnym 
czynnikiem są media społecznościowe, któ-
re pojawiły się w ich okresie nastolatko-
wym. 
Śnieżynkom towarzyszy duże poczucie lęku, 
bywają nadmiernie emocjonalne, mają też 
problemy z wzięciem odpowiedzialności za 
własne czyny. Narzucone obowiązki często 
przerażają je już na początku zawodowej 
drogi. Przekonani o własnej wyjątkowości 
niekiedy przeceniają posiadane kompeten-
cje i już „na starcie” oczekują zbyt dużo – 
w stosunku do wiedzy i umiejętności. 

Na pomoc  
Ukrainie 

 
Pierwszaki  

o szkole 
 

Rodzice i my 
 
 

Zwycięstwa  
sportowe 

 
 

Mindfulnes 
 
 

Klub skrzywdzo-
nych serc cz.II 

 Przede wszystkim, słowo “płatek śnie-
gu” odnosi się do ich oryginalności, ponieważ 
nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. 
Mają też liczne zalety: 
 

 są młodzi, a mimo to mają ustalone 
poglądy na wiele spraw, 

  Są bardzo odporni na typowe 
sztuczki reklamowe, 

 mają bardzo silne nastawienie proe-
kologiczne, 

 Korzystają ze smartfonów i interne-
tu niczym z dodatkowych zmysłów, 

 chętniej wybierają treści wideo, 

  mają tendencję do sprawdzania 
faktów i podważania wszystkiego, co 
słyszą,  

 są bardzo empatyczni i tego też wy-
magają od innych wobec siebie. 
 
Pokolenie płatków śniegu  -  

To My!!! 
 
Korzystaliśmy z: https://pieknoumyslu.com  
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Jesteś   

Agresja na Ukrainę 

   

 

 Wojna to czas strachu, niepokoju, klęski. Nikt 

nie chciałby się obudzić ze świadomością, że świat 

obrócił się o 360 stopni. Sama myśl o niej wywiera w 

nas strach, lęk. Wojna to głód, bratobójstwo i inne 

rzeczy, których nikt nie chciałby przeżyć. Jest mi bar-

dzo szkoda ludzi przebywających teraz na Ukrainie, 

którzy muszą się z tym wszystkim zmagać każdego 

dnia, nie wiedząc, jak ich życie będzie wyglądało za 

godzinę. Codziennie muszą słuchać dźwięków wybu-

chów i grających syren. Przerażające jest to, że jeden 

człowiek może decydować o losie tysięcy ludzi. Nie-

samowite jednak jest także to, jak ludzie potrafią 

złączyć, zbliżyć i zmobilizować się do pomocy innym, 

tak jak robią to teraz Polacy.              

Wiktoria  Katner IIIap 

Gdyby ktoś mi powiedział rok temu ze za naszą granicą będzie 
wojna  - nie uwierzyłbym. Świat już dużo przeszedł w ostatnim cza-
sie. Sam uważam, że obecna wojna na Ukrainie to niespełnione 
ambicje Putina i nie mają one żadnego sensu. Ludzie giną bez 
żadnego powodu. Jest to tragedia nie do opisania.  

XX 

 Wojna na Ukrainie to niewątpliwie jedna z najwięk-
szych tragedii i niesprawiedliwość naszych czasów. Jaka oso-
ba jeszcze kilka miesięcy temu pomyślałaby, że w XXI wieku 
będziemy mieć do czynienia z dyktatorem, który postawi na 
szali życia milionów dla swoich chorych ambicji. Jest to nie-
wątpliwie straszne, jednak nawet przy tak tragicznych wyda-
rzeniach kiedy można zwątpić w ludzkość, widzimy też pięk-
ny pokaz ludzkiej dobroci serca, która jest pokazywana po-
przez wielką pomoc okazywaną Narodowi Ukraińskiemu 
przez ludzi z zagranicy. Tak drobne gesty  mogą choć trochę 
ulżyć w cierpieniu naszym wschodnim sąsiadom. Właśnie na 
tym przykładzie widać, że ludzie w trudnych chwilach potra-
fią pokazać najpiękniejsze oblicze.  

Mateusz Hejduk IId 

 Solidarni z Ukrainą! W dniach 1 - 4 
marca tego roku miała miejsce w naszej szkole 
zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy.  
Dzięki hojności całej społeczności II LO udało 
się zebrać kilkadziesiąt pudełek darów (m.in. 
żywność, środki higieniczne, chemię gospodar-
czą, ubrania). 
 Dary zostały przekazane do Miejskiego 
Punktu Zbiórki mieszczącego się w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych przy ulicy Bro-
niewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.  
 W akcję  czynnie zaangażowało się wie-
lu uczniów i nauczycieli, zaś koordynacją na-
szych działań zajmowała się Pani Profesor 
Blanka Ciechanowska.  

Na zdjęciach: Pani Blanka Ciechanowska, Pan 
Paweł Jonczyk oraz przedstawiciele klasy IIIap 

Do naszych uszu i oczu docierają od kilku tygodni 
przerażające obrazy działań wojennych. Po raz 

pierwszy w naszym życiu jesteśmy tak blisko kon-
fliktu zbrojnego  -  to nie pozostaje bez wpływu na 

naszą świadomość i stan psychiczny. Chcielibyśmy, 
aby ktoś nas wysłuchał i zrozumiał. Dlatego też, 

poprosiliśmy uczniów naszej szkoły, aby spróbowa-
li wyrazić swoje uczucia i myśli związane z toczącą 

się za naszymi granicami wojną  - być może  
to przyniesie nam ulgę.  



Str. 3 

Rok szkolny 2021/2022,  numer 11  

 

 Czym jest wojna? Czy kiedykolwiek my, jako 
młode pokolenie zagłębialiśmy się w jej istotę czy pozo-
stawiliśmy w swojej wyobraźni tylko podręcznikowe 
informacje?  

 Każdy z nas zna pojęcie wojny, które oznacza 

konflikt wytworzony między poszczególnymi państwa-

mi, narodami czy grupami etnicznymi, i który powoduje 

duże straty w liczebności ludności czy środkach mate-

rialnych. Jednak teraz, w dobie XIX wieku, kiedy wyda-

wałoby się, że na świecie panuje pokój i nie grozi nam 

niebezpieczeństwo, zjawił się ktoś, kto rozpoczął trage-

dię na nowo. Dziś nikt nie wie, w jakim kierunku się ona 

skieruje i jak bardzo się rozprzestrzeni, ale już teraz 

można powiedzieć ,co złego przyniosła. Jako młody czło-

wiek, który dopiero poznaje życie i w nie wkracza, mogę 

śmiało powiedzieć ,że perspektywa niepewnej przyszło-

ści budzi we mnie strach i niepokój. Każdy z nas planuje 

życie, wyobraża sobie różne jego wariacje i oczekuje 

jego spełnienia, ale patrząc na to, co się dzieje, nie wie, 

czy będzie to możliwe. Spójrzmy chociażby na ludzi 

uciekających z Ukrainy do Polski. Część tych ludzi z dnia 

na dzień straciła dach nad głowa, mężów, braci czy są-

siadów. Stracili swój dobytek ,który być może był kumu-

lowany kilkadziesiąt lat czy też swoje  marzenia. 

Relacja z ZEBRANIA SAMORZĄDU Uczniowskiego  -  01.03.2022 i 8.03.2022 
Omówiliśmy następujące tematy: 
 

- Dzień solidarności z Ukrainą – uczniowie oraz nauczyciele 2LO ubierają się na czarno i przypinają do ubrań wstążki w 
barwach Ukrainy, aby wyrazić solidarność z krajem, w którym aktualnie panuje wojna.  

- Zbiórka darów dla ludzi przybyłych z Ukrainy – 4 marca uczniowie i nauczyciele segregowali i pakowali jedzenie, środki 
higieniczne i inne potrzebne rzeczy dla uchodźców z Ukrainy przybywających do naszego kraju. Przez cały tydzień 
uczniowie naszej szkoły mogli przynosić potrzebne produkty, które następnie zostały spakowane i zawiezione do 
punktu zbiórki, a następnie ruszyły do osób potrzebujących. 

- Wyjście do kina z okazji Dnia Kobiet – 22 marca odbędzie się szkolne wyjście do kina organizowane z okazji Dnia Ko-
biet. Film nosi tytuł ,,Piosenki o miłości”, jest polskim dramatem i zdobył nagrodę na Festiwalu Filmowym w Gdyni. 

- Dzień bez plecaka – uczniowie przynoszą swoje szkolne przybory we wszystkim oprócz plecaka. Może być to pudełko, 
wiaderko, koszyk lub cokolwiek innego (najważniejsza jest kreatywność). Zdjęcia klas i kreatywne pomysły na prze-
niesienie szkolnych przyborów będą zamieszczane na Instagramie szkolnym. 

- Szkolny piknik lub zawody sportowe na świeżym powietrzu -  Samorząd szkolny chce zorganizować integracyjny piknik 
lub zawody szkolne na świeżym powietrzu np. na boisku Concordia. 

Relacjonowała: Anielka Czaja, IIIap 

 Czy mieli na to wpływ jako zwykli szarzy ludzie? Oczy-

wiście, że nie, dlatego nie zapominajmy o nich i bądźmy 
skłonni nieść pomoc tam, gdzie jej teraz najbardziej po-
trzeba. Sytuacje taka jak ta, potęguje w społeczeństwie 
budowanie więzi społecznych i wspólnego systemu war-

tości. Ludzie boją się też drugiego człowieka, bo nie wie-
dzą, z jakimi intencjami przychodzi. Nie chcą się przed 
nimi otwierać i za każdym razem, gdy patrzą w przy-
szłość, głęboko w środku nie są pewni, czy się w niej 

pojawią. Mimo to powinniśmy być obecni w życiu tu i 
teraz. Mimo tego, co się dzieje, możemy zmniejszyć ilość 
dopływających do nas negatywnych informacji, pomagać 

tym, którzy tego potrzebują, wspierać się wzajemnie i 
czerpać przyjemności z najdrobniejszych rzeczy.  

Weronika Łuczyńska IIIap 

 Obecna sytuacja na Ukrainie jest przerażająca. Gdy ogłoszono "ćwiczenia" rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, 
myślę, że wszyscy mieliśmy najgorszy scenariusz w głowie. Niestety, on się spełnił. Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Z  
początku sytuacja wydawała się okropna, do głowy mi przychodziły okropne myśli, że w niedługim czasie Polskę może spotkać 
to samo. Wszystkie media mówiły 24 godziny na dobę tylko o tym , jakie okropne rzeczy dzieją się u naszych sąsiadów, w końcu 
tuż za rogiem niewinni ludzie są mordowani. Sytuacja w mojej głowie, uspokoiła się gdy po kilku dniach było widać, że Ukra-
ińcy nie opuszczają kraju, tylko zostają i chcą walczyć, a nawet wracają do swojego kraju, by go chronić . Dodatkowo uspo-
koiło mnie to, gdy zobaczyłam, jak bardzo Polacy potrafili się zjednoczyć, by pomóc wszystkim uchodźcom. Po tych wydarze-
niach zrobiłam się spokojniejsza i staram się nie otaczać się tylko negatywnymi informacjami, gdyż zauważyłam, jak bardzo źle 
to wpływa na moje samopoczucie.  

Gabrysia Kępska Ic 
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Czego oczekujemy 
od Rodziców?  

Czego Oni oczekują 
od nas? 

 Młodzi ludzie nierzadko narzekają na swoich 
rodziców, opiekunów, że odbierają ich swobodę i możli-
wość wyboru. Dorośli skarżą się na problemy, jakie spra-
wiają dzieci.  

Lekarstwem na konflikt pokoleń jest wzajem-
ne zrozumienie. Dorośli powinni przypomnieć sobie 
siebie w wieku młodzieńczym. Co sprawiło, że są 
takimi ludźmi, jakimi są teraz? Właśnie błędy, jakie 
popełniali ukształtowały ich charakter. Dzieci rów-
nież powinny zrozumieć, że dla swoich rodziców są 
skarbem, który chcą oni ochraniać.  

Rozmawialiśmy z dorosłymi i nastolatkami w 
naszym otoczeniu na temat ich wzajemnych oczeki-
wań.  

 
 Czego oczekuje Pan/Pani od swoich dzieci? 

 -Miłości i szczerości. Chcę, aby się nie podda-
wały i dążyły do celu. 
 -Wytrwałości w życiu oraz odpowiedzialności za 
siebie i innych. 

-Oczekuję przede wszystkim żeby nie stwarzały 
one problemów i się uczyły. Ważne, aby w podejmowa-
niu swoich decyzji były odpowiedzialne. 

-Szczerości, żeby dążyły do celu i spełniały swo-
je ambicje. Najważniejsze, żeby szanowały innych i trak-
towały jak równych sobie. 
 Rodzice chcą, by ich dzieci były szczęśliwe, roz-
wijały siebie i swoje możliwości. Pragną, by dobrze się 
uczyły i doskonaliły w tym, w czym są dobre. Może wy-
dawać się, że dużo oczekują, ale być może chcą, by 
dziecko zaszło dalej niż oni, spełniało marzenia, które 
dla nich nigdy nie były w zasięgu ręki. 
 
 Czego oczekujesz od swoich rodziców? 

-Miłości, zrozumienia, rozmowy, zapewnienia 
bezpieczeństwa, tolerancji, wspólnie spędzonego czasu, 
wyrozumiałości, zapewnienia potrzeb materialnych, po-
mocy w różnych sytuacjach i szczęścia. 

-Od moich rodziców oczekuję czułości i wspar-
cia, które mi dają, oczekuję miłości i radości z każdego 
dnia spędzonego z nimi. Pragnę pomocy w spełnianiu 
marzeń i osiąganiu sukcesów. A przede wszystkim pra-
gnę ich szczęścia i tego również od nich oczekuję, aby 
oni sami byli szczęśliwi, że mają mnie i spędzają ze mną 
czas. 

-Oczekuję od swoich rodziców miłości, opieki 
oraz tego, że zawsze będą mnie wspierać, nawet w trud-
nych chwilach. 

-Na pewno wsparcia, a w tym wsparciu wolnej 
woli, abym sama mogła podejmować decyzje, a równo-
cześnie być pewna, że we wszystkim zawszę mogę na 
nich liczyć. 

-Zrozumienia, więcej luzu i przystosowania się 
do obecnych czasów. 

-Wydaję mi się, że to są takie podstawowe 
wartości jak wsparcie, zrozumienie i czułość. Dodała-
bym jeszcze poczucie bezpieczeństwa i szacunek. 

-Myślę, że taką podstawową rzeczą jest 
wsparcie i poczucie bezwarunkowej miłości. 

-Nie wiem, oczekiwanie czegoś to pojęcie 
względne, oni też mogą czegoś ode mnie oczekiwać 
albo chcieć, żebym zachowywała się w określony spo-
sób, ale ja niczego od nich nie oczekuje. Każdy jest 
osobnym człowiekiem, który i tak zrobi to, co uważa. 
Oczekiwanie czegoś od kogoś nie zawsze jest dobre, 
a czasami wywiera tylko presje tego, jaki ktoś ma być. 

 
 To, czego oczekujemy od swoich rodziców ma 
związek z tym, kim są dla nas. Mogą być naszymi 
przyjaciółmi, opiekunami lub osobami, które wydają 
się nam być zupełnie obce. Czego można oczekiwać 
od swoich rodziców? Może tego, by mimo wszystko 
nas kochali. Bez względu na wygląd, stopnie w szkole 
czy marzenia. Każdy człowiek jest wyjątkowy i tę wy-
jątkowość trzeba doceniać, bo to czyni go sobą. Mło-
dzi ludzie pragną wsparcia, gdyż w dzisiejszych cza-
sach często są oceniani przez pryzmat wyglądu, sytu-
acji majątkowej, pochodzenia i sposobu myślenia. To 
kochający rodzice tworzą dom, bezpieczną przystań, 
do której dzieci chcą wracać, gdy w życiu się nie ukła-
da. Nie mając tego, szukają szkodliwych ucieczek od 
problemów.  

W najmłodszych latach dzieci prowadzone są 
za rękę przez rodziców sprawdzonymi drogami. Po-
tem nadchodzi czas puszczenia ich wolno, pozwala-
jąc, by mogły iść swoją drogą i tworzyć własną histo-
rię. Trzeba jednak docenić troskę rodziców i to, czym 
nas obdarzają. Nie chodzi wyłącznie o rzeczy mate-
rialne, bo to wartości duchowe są najważniejsze. 
Dzieci jak i rodzice powinni się wspierać i trosz-
czyć się o siebie nawzajem. Nie ma nic piękniej-
szego niż przyjaźń, którą się obdarzają oraz wza-
jemne zrozumienie. 

 

Rozmowy przeprowadziła i opracowała tekst: 

Zuzia Rakowiecka IIbp 
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                           CO JEST W ŻYCIU     
WSPÓŁCZESNEGO NASTO-
LATKA NAJTRUDNIEJSZE? 
 
 Życie nastolatka nie jest łatwe, spotyka on na 

swojej drodze wiele przeszkód. Okres dorastania jest 

czasem budowy osobowości, potrzebujemy wtedy 

wsparcia naszych bliskich. Młody człowiek zaczyna szu-

kać nowych, własnych ścieżek, za którymi chce podą-

żać. W tym okresie potrzebuje dużo swobody, samo-

dzielnego podejmowania decyzji, ale i uwagi swoich 

rodziców. 

 

Co negatywnie wpływa na kształtowanie się młodego 

człowieka? 

 Często nastolatkowie nie spełniają swoich ma-

rzeń, tylko ambicje swoich rodziców, co skutkuje  nie-

spełnieniem osobistym. Młodzi ludzie często skupiają 

swoją uwagę na opinii  rówieśników, przez co zamyka-

ją się w sobie i nie mają własnego zdania. Postawy 

młodego człowieka kształtują się dzięki śro-

dowisku, w którym przebywa na co dzień, dla-

tego zwracajmy uwagę na osoby, którymi się 

otaczamy. Również istotnym elementem, któ-

ry kształtuje młodego człowieka i negatywnie 

wpływa na jego rozwój są media, które okre-

ślają jego styl bycia, ukazują jak “dobrze” żyć.  

Jak oddziałują na życie młodego człowieka jego znajo-

mi? 

 Duży wpływ na nasze życie mają relacje z rówie-

śnikami. Dzieci dorastające w towarzystwie rówieśników 

są zazwyczaj przyjacielskie i emocjonalnie bardziej roz-

winięte od osób, które wychowywały się bez przyjaciół 

lub w ograniczonym gronie. Przyjaciel to nie tylko osoba 

do zabawy, ale także ktoś, kto staje się kimś równie bli-

skim jak rodzice. Dziecko dość szybko uczy się, że nie o 

wszystkim może porozmawiać z dorosłymi, a przyjaciel 

to ktoś, kto jest źródłem wsparcia, zrozumie i pomoże 

zaradzić w trudnych sytuacjach.  

APEL! 
DRODZY NASTOLATKOWIE, WIEMY, ŻE OKRES, W KTÓ-

RYM SIĘ ZNAJDUJEMY, NIE JEST ŁATWY, DLATEGO 

WSPIERAJMY SIĘ NAZWZAJEM!!! 

Źródła : 
Sanostol.pl 
Repozytorium.amu.edu.pl 

 Opracowały: Wiktoria Gałązka IIIap,  
Natalka Kulbat IIIap, Ola Kulbat IIIap 

Ambitne filmy  - polecamy:) 
 
 „Portret kobiety w ogniu” to francuski dramat kostiumowy z 
2019 roku wyreżyserowany przez Céline Sciamma. Opowiada on historię 
malarki Marianne, która w 1760 roku przypływa na jedną z wysp Brytanii, 
aby stworzyć portret Héloïse – arystokratki wydawanej za nieznanego jej 
mężczyznę przez swoja matkę. Jest to punkt wyjścia do rodzącego się mię-
dzy kobietami silnego, ale w bardzo subtelny sposób pokazanego uczucia.   
 W filmie, jako widzowie, obserwujemy kameralną historię, której 
jedynymi bohaterkami są cztery kobiety. Mężczyźni na ekranie nie pojawiają 
się jako faktyczne postacie. Mimo tego wszystko, co dzieje się na ekranie, 
determinowane jest przez społeczeństwo zdominowane przez mężczyzn. 
Héloïse ma zostać wydana za nieznanego jej człowieka, a portret robiony na 
zamówienie jej matki musi zostać stworzony bez jej wiedzy, ponieważ 
dziewczyna nie zgadza się na to małżeństwo. Kiedy Marianne spędza czas z 
Héloïse, zaczyna się pomału tworzyć między nimi swego rodzaju nic porozu-
mienia, intymność, która z czasem przeradza się w głębsze uczucie.   

 „Portret kobiety w ogniu” nie jest jednak tylko historią o losach ko-
biet. Céline Sciamma zdecydowała się podjąć w nim jeszcze jedną kwestię  - 
relacji modela i artysty. Héloïse w końcu zgadza się pozować do swojego 
obrazu. Wcześniejszy portret, stworzony bez jej wiedzy nie spodobał się jej, 
ani nikomu dookoła. Marianne w trakcie malowania mówi Héloïse o tym, co 
widzi przyglądając jej się. Zna każde spojrzenie dziewczyny, wie, co znaczą 
jej gesty, umie rozpoznać zdenerwowanie, złość, niepewność z samego jej 
wyglądu. Kamera filmuje Héloïse z oddali. Dziewczyna robi jednak coś, co 
zupełnie odwraca dynamikę tej sceny. Zwraca się do Marianne tak, jak ona 
zwróciła się do niej. ,,Jesteśmy w tym samym miejscu. Dokładnie tym sa-
mym.”   
 Postanowiliśmy więcej Wam nie zdradzać:), dodamy tylko, że film 
jest fascynujący i z pewnością wciągnie każdego, kto nie boi się odważnych, 
nietuzinkowych historii. 

Zosia Sierant IIIap 
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Nasze Pierwszaczki!!!   
 
 
 
 
 
 

-  jesteśmy z Was dumni, że tak dzielnie 
uczycie się i pracujecie w remontowanej 

szkole:):) 
Z niecierpliwością czekamy na nasz powrót do 
nowej, pięknej szkoły. W międzyczasie, po kil-
ku miesiącach nauki  postanowiliśmy zbadać 
nastroje  pierwszaków.  Oto, co odpowiedzieli 
na nasze pytania:) 

 

1. Jak czujesz się w naszej szkolnej społeczności?  
Aldona 1A :Bardzo dobrze ,każdy dla każdego jest miły. 
Marian 1B: Bardzo dobrze, choć chciałbym, aby wszystkie 
klasy były już w 2LO i remont się już skończył. 
Gabrysia 1C: Nasza szkolna społeczność na prawdę jest 
wspaniała. Gdy ma się jakiś problem, zawsze jest ktoś, do ko-
go można się zwrócić, czy jest to problem z zadaniem z mate-
matyki czy z po prostu złym samopoczuciem. Uczniowie są 
zaangażowani we wszystkie wydarzenia w szkole. 
Marika 1D: bardzo dobrze.  
 

2. Jak czujesz się w swojej klasie? Dlaczego  wła-
śnie tak?  
Aldona 1A :Dobrze, ponieważ z większością klasy mam 
dobre relacje. 
Marian 1B: Mimo trudnych relacji, nie zmieniłbym klasy 
na inną.  
Gabrysia 1C: W drugim LO zaskoczyła mnie ilość przed-
miotów dodatkowych, na które możemy sobie przyjść spokoj-
nie po lekcjach oraz to, ile nauczyciele prowadzący te przed-
mioty wkładają w to serca. Dla osób uzdolnionych artystycz-
nie mamy kółko plastyczne, dla osób które lubią śpiewać jest 
chór, dla osób zainteresowanych sztuką jest historia sztuki, a 
dla osób zainteresowanych dziennikarstwem mamy gazetkę 
szkolną. Jest na prawdę wiele dodatkowych przedmiotów dzię-
ki, którym możemy się rozwijać. Nauczyciele prowadzący te 
przedmioty często organizują różne wycieczki lub wydarzenia, 
dla osób uczęszczających na te koła. 
Marika 1D :W swojej klasie czuje się bardzo komfortowo. 
 

3. Co cię zaskoczyło w 2LO? 
Aldona 1A :Nauczyciele, można na spokojnie z każdym 
porozmawiać. 
Marian 1B :Wygląd szkoły wewnątrz, z zewnątrz wygląda 
o wiele gorzej. 
Gabrysia 1C :Jak już wcześniej wspominałam, cieszy mnie 
bardzo moja klasa. Przed przyjściem do liceum bałam się, że 
nie znajdę nikogo, z kim będę mogła sobie porozmawiać. 
Wchodząc rano do klasy, na prawdę się cieszę, że ich wszyst-
kich widzę, zdrowych i wesołych. 
Marika 1:D Fajna społeczność. 

 

 

 

 

  

4. Czy jest coś, co Cię tu cieszy?  
Aldona 1A :Jasne, każdy dzień spędzony w szkole, po-
znawanie nowych rzeczy. Spotykanie się z przyjaciółmi. 
Marian 1B :Spotkania z kolegami i koleżankami. 
Gabrysia 1C :Jedyną rzeczą, którą tak na prawdę mi 
trochę przeszkadza są remonty. Niekiedy na lekcjach sły-
chać wiercenie, nie jest to niczym przyjemnym, zamiast 
słyszeć głos nauczyciela słyszeć wiertarki. Również przy-
kro jest mi że nie mogę poznać osób z reszty szkoły, które 
uczą się w innych budynkach. 
Marika 1D: Fajna społeczność. 
 
5.Czy chciałbyś coś zmienić w szkole, coś usprawnić? 
Aldona 1A  :Chciałabym, aby remont już się skończył, 
by wszystkie klasy wróciły do normalności. 
Marian 1B :Wszystko jest git. 
Gabrysia 1C :raczej nie. 
Marika 1D :nie. 
 

5. Co możesz powiedzieć porównując swoją 
naukę w szkole podstawowej i w naszym li-
ceum? 
 
Aldona 1A :Tutaj podchodzę bardziej ze spokojem i 
wychodzi mi to na lepsze ,nauczyciele mają też lepsze 
podejście do uczniów. 
Marian 1B :W podstawówce było ciężej, tutaj nauczy-
ciele wymagają tylko z przedmiotów rozszerzonych.  
Gabrysia 1C :Szczerze przyznając w szkole podstawo-
wej nie przykładałam się do nauki, wystarczało mi to ile 
wynosiłam z lekcji, może nie zawsze wychodziłam z lekcji 
z piątkami, lecz zazwyczaj były to oceny pozytywne. Za to 
teraz w liceum, mam bardzo dużo nauki, co czasem jest 
obciążające i nie daje rady się nauczyć na każdy przed-
miot. Gdy wracam do domu staram się chwilkę zrelakso-
wać, poświęcić sobie czas, następnie siadam do lekcji i 
poświęcam na naukę dobre kilka godzin. 
Marika 1D :Jest tak jak w podstawówce, tylko trud-
niejszy materiał. 
 

 
Pytała 

 i opracowała: 
Marcelina  
Olejnik IId 
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Psycholog czy psychoterapeuta?  
-nasze porady (na podstawie własnych doświadczeń oraz  
książki Psychoterapia dzieci i młodzieży  -  metody oparte na 
dowodach, R. Weisz, A. Kazdin) 

 
   
 Jak może nam pomóc psycholog? Kiedy i dlaczego 
chodzimy do psychologa, a kiedy do psychoterapeuty? Czym 
różnią się te zawody i spotkania z tymi specjalistami?  
______________________________________________ 
 

Odpowiadając na pierwsze pytanie – Psycholog, który 
udziela nam porady, może pomóc rozeznać się w 
trudnej sytuacji, wykonać testy badające np. osobo-
wość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności 
w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności 
społecznych, komunikacji. 
 
Kiedy udać się do psychologa? Jeśli masz jakiś pro-
blem, z którym nie możesz się uporać. Jeśli czujesz, że 
twoje życie nie ma żadnego sensu i jesteś przekonany, 
że nic nie zmieni się na lepsze, psycholog to dla ciebie 
konieczność. Brak oczekiwań wobec życia, rezygnacja 
i apatia po pewnym czasie mogą doprowadzić do 
pojawienia się np. myśli samobójczych.  

 
Czym różni się psycholog od psychoterapeuty? 
Czym różnią się spotkania z tymi specjalistami?  
Psycholog posiada wiedzę, doświadczenie i możliwo-
ści, by poprawnie zdiagnozować Twój problem. To 
właśnie on może Cię dalej skierować do psychotera-
peuty lub zalecić konsultację z lekarzem-psychiatrą. 

Możesz też od razu udać się do psychoterapeuty – 
zrób to wtedy, gdy potrzebujesz nie tylko diagnozy, 
ale też  konkretnych metod radzenia sobie w rzeczy-
wistości.  

Poziomo 
6. Prosta, która ma z okręgiem tylko 1 punkt wspólny 
7. Funkcja liniowa jest rosnąca gdy a jest … od zera 
9. Odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem 
przeciwległego boku to … trójkąta 
12. p = – b/2a to wzór na pierwszą współrzędną 
wierzchołka… 
14. Liczba naturalna, której nie można wstawić 
za x w wyrażeniu: 1 : (81−x2) 
16. Iloraz sinusa i cosinusa 
18. Punkt przecięcia tych prostych wyznacza środek 
okręgu opisanego na trójkącie 
20. Jest ich 10 – od 0 do 9 
25. f(x) = 3x2 + 7x + 3 to przykład funkcji… 
26. Liczba naturalna, która ma więcej niż dwa dzielniki, 
to liczba… 
27. Dziesiąta część procenta 
29. Działanie odwrotne do potęgowania 
30. Najmniejsza dwucyfrowa liczba pierwsza 
31. Zasłynął z twierdzenia o trójkącie prostokątnym 
32. Liczba n w potędze an 

33. Jest wspólny podczas dodawania ułamków 
 
Pionowo 
1. Kąt o mierze 360° 
2. Odcinek łączący dwa punkty na okręgu 
3. Bok trapezu niebędący podstawą 
4. Półpełny ma 180o 

5. Prostopadłościan mający wszystkie krawędzie równej 
długości 
6. Druga potęga odwrotności liczby 1/4 
8. Najdłuższa cięciwa okręgu 
10. Kąt o mierze większej niż 90° i mniejszej niż 180° 
11. Część koła ograniczona dwoma promieniami i łukiem okręgu 
13. Jedna milionowa kilometra 

14. Wykładnik n w wyrażeniu 9n=330 : (35⋅35) 

15. f(x) = a(x-x1)(x-x2) - jaka to postać funkcji kwadratowej? 
17. Np. osiowa, środkowa 
19. Największa liczba jednocyfrowa 
21. Słownie: XL + LX 
22. Odcinek łączący środek koła z punktem okręgu 
23. Licznik liczby odwrotnej do 1,11 
24. Środek okręgu wpisanego w trójkąt leży w miejscu przecięcia 
się … jego kątów 
28. Wykładnik n w wyrażeniu 84=2n 

 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 18 
utworzą hasło będące rozwiązaniem krzyżówki 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

Opracował: Adrian Stępień IId 

 

Krzyżówka  
Matematyczna (dla odważnych) 

Psychoterapeuta jest w stanie poprowadzić Twoją 
terapię w wybranym nurcie.  

Do psychologa możesz tez się udać, jeśli nie masz 
pewności czy psychoterapia jest dla ciebie czymś od-
powiednim.  

Spotkania z psychologiem to zazwyczaj kilka konsul-
tacji, opartych głównie na rozmowie, natomiast psy-
choterapia najczęściej trwa dłużej. 

Zuzia Grzejdziak IIc 
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„Klub skrzywdzonych serc” 
 
Część II 

Następnego dnia, w szkole Helena nie mogła się 
skupić, jakby duchem była zupełnie w innym miejscu. Mia-
ła tak zawsze, gdy wracała do szkoły po nieobecności. Ile 
ominęła? Ile materiału musi nadrobić? Co chciała pokazać 
jej Kami? Drażniło ją, że nie wie. Już na samą myśl czuła 
się bardziej zmęczona. Wciąż targały nią mieszane uczucia, 
niedające spokoju.  

Szła korytarzem. Wzrok mijanych osób towarzy-
szył jej od momentu wejścia do szatni. Wnikał w nią, próbu-
jąc odkryć jej duszę. Nie, starczy!  

Skoncentrowała się na swoich stopach, butach z 
okaleczonymi czubkami. Przypomniała sobie grę w piłkę ze 
swoim tatą. Wytrząsnęła tę myśl z głowy. Nie może zacząć 
płakać. Na szczęście jej oczom ukazała się Kamila. Otoczo-
na garstką dziewczyn, głośno rozmawiała.  

-Cześć Helciu- przywitała się. 
  -Cześć- odpowiedziała, spoglądając nieśmiało w 
stronę pozostałych. Stanęła obok, nie wtrącając się w toczo-
ną rozmowę. Po długiej chwili zabrzmiał dzwonek. Dziew-
częta rozeszły się do swoich klas.  

-Jestem- powiedziała Helena, próbując zwrócić na 
siebie uwagę przyjaciółki. 

-Widzę, cieszę się- odparła i wypatrywała przyjścia 
nauczyciela. 

Hela przewróciła oczami.  
-Co chciałaś mi pokazać?- zapytała rozdrażniona.  
-No... później- odpowiedziała krótko Kami.  
Zanim Hela zdążyła zaprotestować, przy drzwiach 

zjawiła się nauczycielka. Zaczęła się lekcja matematyki. 
Klasa wydawała się nadzwyczaj ciemna. Skłębione chmury 
za oknem zwiastowały opad śniegu. Przygnębiająca pogoda 
i lekcja, która pozbawiała wszelkich sił uderzały w Helenę. 
Kilka osób wyrywało się do odpowiedzi w walce o plusy. 
Ona milczała. Ciąg liczb pojawiających się na tablicy, przy-
prawiał o ból głowy.  

-Następny przykład zrobi- nauczycielka zaczęła 
rozglądać się po klasie- Helena. 

 W klasie nastała cisza. Niektórzy uczniowie zaczę-
li samodzielnie rozwiązywać zadanie w zeszytach, inni 
wpatrywali się w tablicę, czekając na rozwiązanie. 

Heli serce na ułamek sekundy stanęło, podniosła 
głowę. Dlaczego ona? Przecież tak bardzo tego nie chciała. 
Podeszła niepewnie do tablicy. Stojąc na środku, czuła, że 
znajduje się pod ostrzałem zgryźliwych uwag. Spoglądała 
na Panią Wójtowską, błagalnym wzrokiem próbując prosić 
o podpowiedź. Panikowała. Czuła, że robi jej się bardzo 
gorąco, a nie chciała by inni to zauważyli. 

-Usiądź Helciu, wiem, że nie było cię na ostatniej 
lekcji. Przypomnę, jak powinno wyglądać rozwiązanie. 

Miała wrażenie, że spokojny ton głosu nauczycielki 
bardziej ją ośmieszył. Czuła się jak małe dziecko, które ko-
lejny raz źle zawiązało sznurówkę i potknęło się. Czemu 
wszyscy patrzą na nią? Ich ciche twarze, nie dawały po so-
bie poznać, jaki mieli z niej ubaw.  

Czuła się głupio, wracając po przegranej walce z 
zadaniem. Usiadła na swoim miejscu, jeszcze po drodze 
potykając się o plecak, leżący w przejściu. Nie patrzyła na 
innych, ale wiedziała, że jest w centrum uwagi.  

 
Kamila patrzyła ze skrzywioną miną. Na tablicy poja-

wił się przykład, którego rozwiązanie nie było proste. Wystar-
czyło dojrzeć jeden znaczący element, by to zobaczyć. Pani 
Wójtowska wyjaśniała poszczególne kroki rozwiązania, gdy 
Hela wróciła na swoje miejsce. 

Kami spojrzała na przyjaciółkę, śledzącą to, co dzieje 
się na tablicy. Gdy ich spojrzenie się napotkało, Hela opuściła 
wzrok, bazgroląc coś na marginesie w zeszycie. Kami wzru-
szyła ramionami. Gdy lekcja się skończyła, Hela pierwsza opu-
ściła klasę. Przyjaciółka zaraz po niej wymknęła się z sali. 
Przyjaciółka czekała już na nią przy klasie, gdzie miał odbyć 
się kolejny przedmiot.  

-Gotowa?  
-Na co?- zapytała zrezygnowana Helena. Miała wra-

żenie, że ta lekcja wyssała z niej resztkę energii . 
-Chodź- Kamila pociągnęła ją za rękę.  
-Po co idziemy do szatni? Wiesz, że nigdy nie zmie-

niam butów.  
Przyjaciółka milczała. Gdy znalazły się przy wiesza-

kach, należących do ich klasy, Kamila w końcu puściła ramię 
Heli.  

-Czego szukasz?- zapytała. Robiło jej się gorąco. Cze-
mu tak grzeją w szkole? Powinni ustawić niższą temperaturę. 

Kamila grzebała za grzejnikiem. Helena nie mogła 
ustać spokojnie. 

 -Zaraz zacznie się lekcja, nie chcę się spóźnić- po-
wiedziała Helena. Nie chciała, by znowu na nią patrzyli, a gdy-
by weszła do klasy po dzwonku, byłoby to nieuniknione.  

-Zobacz to- Kamila wystawiła rękę, trzymając w niej 
tajemniczy przedmiot. 

Zuzia Rakowiecka IIbp 

 
Wycieczka rowerowa  
z duszą… 

 

Zbliża się wiosna. Zapewne każdy z nas oczekuje na 
ciepłe weekendy, podczas których będzie mógł wyruszyć na 
jednodniową wycieczkę rowerową. Dni są coraz dłuższe, więc 
na wyprawę można poświęcić więcej czasu. Zawsze od wyciecz-
ki rowerowej oczekujemy tego samego- ruchu i wrażeń.                              
A te, z całą pewnością, może zapewnić nam powiat piotrkowski.  

Jadąc rowerem w stronę Sulejowa możemy zdecydo-
wać się na dwie trasy. Pierwsza w kierunku Kłudzic przez Zale-
sice i Witów, druga w kierunku Białej ( tuż za Sulejowem). Obie 
wycieczki oprócz ruchu na świeżym powietrzu dadzą wytchnie-
nie i odpoczynek od codziennych obowiązków. Malownicze 
miejsca, które rozpieszczają nas pięknymi i urokliwymi widoka-
mi skłaniają nas często do przemyśleń szczególnie wtedy, gdy 
mijamy stare, opuszczone chaty, które swoim wyglądem przy-
pominają skanseny. Po drodze można podziwiać liczne, zabyt-
kowe kapliczki. Pamiętajcie, że aby wycieczka rowerowa była 
udana, musi być przede wszystkim BEZPIECZNA. Dlatego nigdy 
nie zapominajcie o odblaskach, kasku, rękawicach rowerowych i 
koniecznie o wodzie. W bagażniku warto mieć klucze rowerowe, 
apteczkę i turystyczną kurtkę przeciwdeszczową. To wszystko 
może się przydać! 

                                            Kacper Poźniak klasa 2c 
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Wyjazd do ASP w Łodzi 
 Według mojej subiektywnej opinii, wy-
cieczka do ASP była bardzo odkrywcza i poszerzają-
ca horyzonty. Jestem związana w pewnym stopniu 
ze sztuką, ponieważ jest to moja pasja i hobby, więc 
odwiedzenie specjalnie zaprojektowanych pod ma-
larstwo sali pełnych światła i sama atmosfera po 
wejściu była czymś fascynującym. Zobaczyłam, jak 
powstaje nadruk na tkaninie.  Pokazano nam prace 
studentów wystawione do konkursu. Wszystkie z 
nich były niezwykle inspirujące— od razu po przyj-
ściu do domu miałam w głowie wiele pomysłów na 
własne pracę! Zobaczyliśmy również salę, w której 
był projektowany strój. Jedna ze studentek opowie-
działa nam szczegółowo o drodze, którą trzeba 
przejść, żeby dostać do ASP oraz  jak wygląda pro-
ces nauki   na akademii. Kładziony jest duży nacisk 
na indywidualność. Poznaliśmy również sztukę 
rzeźbiarstwa oraz w jaki sposób wy-
konuje się biżuterię, co dokładnie 
objaśnił nam jeden z wykładowców. 
Poznaliśmy techniki tkackie oraz ich 
historie, ponieważ Łódź była regio-
nem, w którym dominował przemysł 
tkacki. Doświadczyliśmy też sami, 
jak tka się tradycyjnie. Pod  koniec 
tej pełnej wrażeń wycieczki pomaga-
liśmy w robieniu siatek kamuflują-
cych na front dla Ukrainy. Całe te 
odwiedziny pokazały mi wiele róż-
nych możliwości wobec mojej zawo-
dowej przyszłości. 

Dominika Strzelińska 2c 

Jeśli lubisz powieści historycz-
ne, to… 
 

…koniecznie odwiedź pałacyk w Oblęgorku. Cały oblęgorski 
majątek podarowano Henrykowi Sienkiewiczowi w 1900 roku. 
Jest to miejsce wyjątkowo urokliwe, po przeprowadzonym nie-
dawno remoncie. Znajdziecie je w pobliżu Kielc. 
 Pałacyk jest uroczy, a przestronne pokoje dają wrażenie 
jeszcze piękniejszych przez zabytkowe, rzeźbione meble, które 
były własnością sa-
mego literata.  Na 
szczególną uwagę 
zasługuje sypialnia 
pisarza, w której 
znajduje się bardzo 
charakterystyczne, 
małe łóżko.  
Wszystkie lampy 
znajdujące się w mu-
zeum są autentyczne, 
niektóre przerobione    
na oświetlenie elek-

tryczne. Zachwycający jest też gabinet Henryka 
Sienkiewicza. Wspaniałe, wielkie, drewniane biu-
ro, lampa oświetlana świecami i elegancko tapice-
rowane krzesło to nie wszystko. Szczególną uwa-
gę zwraca wisząca na ścianie biała broń, którą 
pisarz się interesował. Sienkiewicz lubił również 
roślinność o czym można przeczytać w gablotach 
muzeum. Uwielbiał podróże,  z których przywoził 
wiele pamiątek i samodzielnie zrobionych fotogra-
fii. Henryk Sienkiewicz to człowiek o wielu pa-
sjach. Muzeum w Oblęgorku jest miejscem, które 
powinien odwiedzić każdy!  
 Zachwycające malarstwo związane z 
dziełami pisarza jeszcze bardziej zachęca do czy-
tania powieści historycznych. Polecam! 
 

Kacper Poźniak klasa 2c 

Literatura 
Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach  - literatura faktu i strachu 
 

Książka, która zapewne wstrząsnęła współczesną literaturą. I to nie tylko ze względu     na tematykę przemo-
cy domowej, ale na szokujące wyznania i świadome przekazy. Jest to próba ukazania prawdziwego, strasznego obli-
cza przemocy w polskich domach, która niejednokrotnie prowadzi do prób samobójczych lub innych nieszczęść. Au-
tor tej książki- Jacek Hołub powiedział: „Napisałem tę książkę, by pokazać, co kryje się pod spodem – jak wygląda 
prawdziwe oblicze przemocy domowej”. Tę książkę, choć trudną, ciężko jest odłożyć na półkę. Cały ten utwór nie 
tylko uświadamia i otwiera oczy, ale mówi do nas „Bądź czujny” . Czytając tę pozycję czytelnik ma w sobie niesamo-
wite pokłady współczucia dla ludzi, którzy cierpią w miejscach, gdzie powinni czuć się najbardziej bezpieczni.  Są też 
gnębieni przez ludzi, których powinni obdarzać niezmierzonym zaufaniem. Jednak największe wrażenie robią wyzna-
nia osób, które przez najbliższych przeżyły piekło…  

Kacper Poźniak IIc 

Na zdj. Maja Jończyk uczy się dru-
kować na tkaninie 
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Trening  
uważności   

- co to  
takiego? 

 
 Mindfulness to trening uważności, to ćwiczenia umysłu, 
przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze stresem i 
negatywnymi emocjami, choć nie tylko. Trening oparty na uważno-
ści ogranicza skłonność do nawykowych negatywnych myśli, redu-
kuje również schematyczne reakcje na emocje. Osoby praktykujące 
uważność dużo łatwiej radzą sobie z kontrolą impulsów, wzrasta ich 
poziom życzliwości i otwartości. 
  
Od czego zacząć? 

Znajdź ciche miejsce, w którym nikt ci nie będzie przeszka-
dzać przez kilka minut. Wyłącz telefon, zamknij drzwi i 
znajdź dla siebie wygodną pozycję. Zadbaj o swój 
komfort. 

Wyznacz sobie dokładnie, ile chcesz praktykować. Dla po-
czątkującej osoby 5-10 minut jest absolutnie wystar-
czające. Nastaw zegarek, który odmierzy czas. 

Kiedy już siedzisz w wygodnej dla siebie pozycji zamknij 
oczy i po prostu zauważ swoje ciało. Zauważ jak się 
czujesz w tej pozycji. Zauważ ciężar swojego ciała 
podtrzymywanego przez krzesło lub ziemię.  

Poczuj teraz przepływ oddechu. Nie staraj się zmieniać tego 
jak oddychasz a jedynie odczuwać swoje wdechy i 
wydechy. Jak to jest oddychać? Jakie to wywołuje 
wrażenia? 

Po chwili pewnie zauważysz, że twój umysł już nie jest z 
oddechem, ale coś obmyśla, analizuje lub pogrążył się 
w marzeniach. To jest w naturze umysłu. Po prostu to 
zauważ i pogratuluj sobie – zauważenie rozproszenia 
to jest właśnie moment uważności! Teraz sprowadź 
swój umysł z powrotem do obserwowania przepływu 
oddechu. 

Za każdym razem gdy zauważysz, że umysł odpłynął spro-
wadź go do odczuwania oddechu z życzliwością. Co to 
znaczy z życzliwością? Nie osądzaj siebie za to jakie 
masz myśli albo za to, jak często ulegasz rozprosze-
niu. Niewytrenowany umysł jest jak szczeniak – 
wszystko go interesuje i biegnie za każdym nowym 
wrażeniem… średnio co 3 sekundy! 

 
To tyle i aż tyle. Praktyka jest prosta, ale nie jest łatwa. Polega 
na łagodnym sprowadzaniu swojej uwagi do tu i teraz za każdym 
razem, kiedy zauważymy rozproszenie. 
Powodzenia!!! 

Zuzia Grzejdziak IIc 

Zagospodarować czas 
wolny:):) 

  

Aktywność fizyczna 
 
Jak zacząć uprawiać sport? 
 
 Na początku musimy sobie założyć cel uprawiania 
sportu: czy chcemy go uprawiać dla lepszej kondycji, samopo-
czucia czy naszej fascynacji tym sportem. Później musimy wy-
brać taką aktywność fizyczną, która nam imponuje lub sami 
jesteśmy jej kibicami i w której czujemy się komfortowo, nie 
możemy wybrać sportu, który nie sprawia nam przyjemności i 
trenujemy go “na siłę”. Możemy zacząć od krótkich treningów, 
podstaw tego sportu, lecz najważniejsza jest w tym wszystkim 
regularność. 
 
Korzyści wynikające z aktywności fizycznej: 

- poprawia nastrój i samopoczucie  
- zmniejsza ryzyko występowania wielu chorób 

np.:cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia  
- jest skuteczna metodą leczenia nadwagi i otyłości 
- zwalcza stres, 
- daje poczucie satysfakcji, poprawia naszą wydajność 

umysłową, uprawiany w grupach pomaga w integracji, 
- wzmacnia samodyscyplinę i poprawia posturę  - mięśnie i 

kości są wzmacniane, co zapobiega garbieniu się:) 
- daje pewność siebie oraz zwiększa zdolność uczenia się. 

 Jesteśmy wiernymi fankami i kibicami Reprezentacji 
Polski w Piłkę Siatkową Mężczyzn i Kobiet. Śledzimy każdy 
rozgrywany mecz oraz wydarzenia powiązane z tą aktywnością 
fizyczną. Wspieramy działania Polskich Siatkarzy i Siatkarek 
kibicując na trybunach rozgrywanych meczy w Polsce. Jeste-
śmy z drużyną zarówno podczas tych dobrych i złych chwil. 
Źródła: 

www.eml.sa.pl 
Opr. Wiktoria Gałązka,  

Ola i Natalka Kulbat IIIap 
 

 

 

Serdeczne gratulacje dla 
naszych Szkolnych Drużyn 

Sportowych oraz dla  
Nauczycieli nimi się  

opiekujących!!! 
Tak trzymać!!! 

http://trening-uwaznosci.pl/med/najlepsza-pozycja-do-medytacji/
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Jak zawsze, staraliśmy się 
dowiedzieć, jak przebiegał 
Wam zimowy wypoczynek. 
Oto Wasze odpowiedzi na 
nasze dociekliwe pytania. Odpowiadali uczniowie klas 
pierwszych, drugich i trzecich: 
 
Spędzałeś ferie w domu czy na wyjeździe? Aż 60%  na-
szych ankietowanych spędzało tegoroczne ferie w domu ale 
pomimo to większość genialnie się bawiła! 
Narty czy snowborad? Zdecydowanie większość naszych 
przyjaciół woli jazdę na nartach, bo aż 70%! 
Ferie w ciepłych czy chłodnych miejscach? Jeżeli chodzi 
o ferie to i tak tradycyjne chłodne wyjazdy w góry wygrywa-
ją z podróżami do ciepłych krajów  . 
 

Byliśmy  
na feriach:):) 

„  

  
  

Z kim spędzałeś/chciałbyś spędzić ferie? Większość z nas 
spędzała ferie z przyjaciółmi lecz znalazła się też duża część 
osób, która spędziła czas ze swoją rodziną czy drugą połów-
ką. 
 
Ile według ciebie powinny trwać ferie zimowe? Myślę, że 
nie jest to zdziwieniem, że zdecydowana większość osób 
pragnie, by ferie trwały dłużej niż 2 tygodnie. 
Co decyduje o wyborze miejsca w jakim spędzasz ferie 
zimowe? Dosyć zgodnie uznaliśmy, że najczęściej jest to 
czas ,jakim dysponujemy, ale też przede wszystkim finanse. 
Walentynki czy tłusty czwartek? Niestety, nie wszyscy 
mają szczęście w miłości, bo zdecydowana większość z nas 
woli tłusty czwartek. Ale pamiętajcie- na każdego z nas 
przyjdzie czas!         !   
 
 Dla większości z nas te ferie były bardzo udane! 
Tym, którzy nie spełnili swoich marzeń tym razem, życzymy 
z najgorętszymi życzeniami powodzenia w przyszłym roku!!  
 

Klaudia Fogiel Id, Oliwka Mielczarek Id,  
Zuzia Świech Id, Ola Rudnicka Id 

Napisaliśmy piosenkę… 
 
 
Piosenka o Mruczku  
 
Miau cziki miau miau, tak Mruczek miaucz 
mi , miau miau miau, moje serce bije — cziki cziki 
cziuła, nie zatrzyma się kici kici gu   -  znaczy ko-
cham cię,  
RAZ JESZCZE  
miau cziki miau miau, tak Mruczek miauczy mi, 
miau miau miau,  moje serce bije cziki cziki cziuła, 
nie zatrzyma sie kici kici gu znaczy kocham cie  
kici kici gu znaczy kocham cię,  kici kici gu  - to 
znaczy że kocham, kocham, kocham, kocham 
 kici kici goo znaczy kocham cie- 
 

Bartosz Kopański Id 
Do melodii youtubera Pierugilda 
 

Gratulacje!!! Pierwsza piosenka  
w gazetce:) 

Z lewej: Uczennice klasy Id   - Klaudia Fo-
giel, Julka Kowalczyk, Zuzia Świech i Oliwka 
Mielczarek  - podjęły się arcytrudnego zada-
nia stworzenia komiksu  -  dziś przedstawiają 
swoich bohaterów  - kibicujmy im, bo wspa-
niale im idzie!!!! 
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        Zapraszamy  do korzystania z horoskopu:) 

Skorpion 
Uważaj na osobę, która chciałaby podciąć ci skrzydła. Nie 
dopuszczaj przykrych komentarzy od mało zaufanych ludzi, a 
nikt nie zakłóci twoich sukcesów. Bądź pewny, że osiągniesz 
to co sobie postanowiłeś. Nastaw się pozytywnie na bliższe 
poznanie ludzi, a otworzą się przed tobą nowe drzwi. 
 
 
Strzelec 
To sprzyjający czas na działanie. Bądź cierpliwy I pracowity. 
Niech wysoka poprzeczka cię nie zniechęci. Ciężka praca 
opłaci ci się upragnionyn spokojem. Zauważ jakie relacje 
zaniedbałeś w ostatnim czasie. Przygotuj się na udany to-
warzysko miesiąc. 
 
Koziorożec 
Zastanów się czy twoje ostatnie decyzje były właściwe. 
Przeabalizuj swoje podejście do różnych osób I wydarzeń. 
Być może ranisz kogoś swoimi słowami nie zdając sobie z 
tego sprawy. Balansuj czas pracy między odpoczynkiem, a 
nie doświadczysz rozdrażnienia. 
 
Wodnik 
Puść wodze fantazji, niech twoje kreatywne pomysły wejdą w 
życie. Pomimo szaleństw rozważ swoje dotychczasowe rela-
cje. Jak się w nich czujesz? Z kim jesteś szczęśliwy, a z kim 
nie? Teraz możesz wyraźniej zauważyć, ignorowane 
wcześniej, czerwone flagi. 
 
Ryby 
Masz okazję pokazać na co cię stać. Bądź nieszablonowy I 
pracowity. Nie bój się odnieść porażki, zamiast tego wizuali-
zuj sobie swój sukces. Wykorzystaj swoją wiedze I intuicje, a 

uda ci się spełnić długo wyczekiwane marzenie. 
 

Wróżka Karolina, IId 
 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do p. Cieślak. 

Nie tylko na Boże Narodzenie 
Pierniczki Babci Bożenki 

Składniki:  
50 dag mąki 
20 dag miodu 
20 dag cukru pudru 
12 dag margaryny 
2 dag tłuszczu do formy 
1 jajko 
1 dag sody oczyszczonej 
1 opakowanie przyprawy korzennej 

Mąkę przesiać razem z sodą na stolnicę, zrobić w niej wgłębie-
nie, wlać miód, nożem wymieszać                      z częścią mąki, 
aby się nie rozlewał. Dodać przyprawy korzenne, cukier puder, 
tłuszcz oraz wbić jajko. Zagnieść ciasto jak na pierogi. Wyra-
biać dokładnie tak długo, dopóki nie będzie lśniące i na prze-
kroju jednolite. 
Blachę posmaro-
wać tłuszczem, 
oprószyć mąką. 
Ciasto wywałko-
wać do grubości 
1-2 cm.  Wykra-
wać foremką 
świąteczne 
kształty, układać 
na blasze i piec 
piekarniku na-
grzanym do 
180°C (bez termo obiegu) przez ok. 15 minut. Po wystudzeniu 
udekorować lukrem. 

Poleca: Adrian Stępień IId 

Baran 
Aby twój miesiąc był pełen sukcesów skup się na sobie I ciężkiej pracy. To 
czas abyś zadbał o to na co zasługujesz. Nie chwal się pierwszym 
lepszym osiągnięciem, a swoje plany zachowaj dla siebie. Pozwól aby 
ludzie byli pozytywnie zaskoczeni twoimi działaniami. Nie dopuść do 
podcinania ci skrzydeł. To twój czas na zawalczenie o siebie. 
 
Byk 
Niech twoje dążenie do celu nie przysporzy ci wrogów. Działanie w ze-
spole wyjdzie ci na dobre. Słuchaj uwag ludzi zamiast się z nimi spierać. 
Jeśli coś sobie postanowisz dbaj aby pociągnąć to do końca. Nie kieruj się 
emocjami, łatwo wtedy zranisz innych. Nie dąż na siłe do romantycznych 
relacji, które mogą ci przeszkodzić w osiągania sukcesu. Ten miesiąc 
może ci przy nich nie sprzyjać. 
 
Bliźnięta 
Pilnuj swojej żywej energii, niech osoby trzecie ci jej nie odbiorą. Bliscy 
dodatkowo przepełnią cię radością, więc doceń ich w tym czasie. Zdaj się 
na swoją kreatywność I możliwości rozwoju. Racjonalnie przemyśl sto-
sunek innych ludzi do ciebie. Nie pozwól aby twoja emocjonalność zakryła 
ci oczy. 
Rak 
Potraktuj ten miesiąc jako motywacja do osiągnięcia upragnionych celów. 
Intuicja doprowadzi cię do stabilizacji w wielu obszarach życia. W razie 
kłopotów nie bój się prosić o pomoc, a twoja ciężka praca opłaci się pod-
wójnie. Bądź otwarty na nowe relacje. Również te romantyczne mogą 
przynieść miłą niespodziankę. 
Lew 
Niech wiosna doda ci spokoju ducha, zwolnij I ciesz się tym na co zapra-
cowałeś. Pozwól sobie na pomoc innych. Bądź życzliwy I słuchaj rad, a 
doprowadzą cię do osiągniecia zamierzonych celów. Możesz się spod-
ziewać się wielu nowych I ciekawych relacji. Pozwól sobie poznać ludzi 
bliżej  pomimo pierwszych uprzedzeń, a trafisz na wyjątkową osobę.   
Panna 
Na wiosnę narodź się na nowo. Zadbaj o swoje uczucia, bo tego potrzebu-
jesz teraz najbardziej. Bez zadbania o wewnętrzne ,,ja” możesz się spod-
ziewać trudnego czasu w szkole/pracy. Zamiast rozwijać się zaczniesz się 
cofać. Dlatego ważne abyś na chwilę się zatrzymał I przemyśłał ponownie 
miejsce, w którym jesteś byś potem mógł wrócić z nową energią. 
Waga 
To czas abyś zwolnił I zauważył dobro, które cię otacza. Nie stresuj się 
dążeniem do ideału, teraz nie jest na to pora. Skup się na ważnych dla 
ciebie relacjach. Być może zaniedbałeś bliską ci osobę lub chcesz z kimś 
odnowić kontakt? Pomagaj I wspieraj innych, a zwróci ci się to w nieda-
lekeij przyszłości. 


