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WYWIAD. Pani Izabela Łuckiewicz: W szkole
wprowadziłabym lekcje dobrych manier. Str. 2

Szklanka do połowy
pusta czy do
połowy pełna? O
optymistach i
pesymistach. Str. 3

Za chuda, za gruby.
Kompleksy u
nastolatków. 
Str. 2

Fenomen "Pen
Pineapple Apple
Pen". Str. 3

Wręczanie zebranych paczek

Dzień Czapki św. Mikołaja. Kl. Vd

  Działania Samorządu Uczniowskiego
                       w styczniu.
1. Dzień Zwierzaka.
2. Kiermasz charytatywny (projekt
UNICEF "Wszystkie kolory świata").

Zapraszamy wszystkich chętnych
uczniów do dzielenia się swoimi
pomysłami z Zarządem Samorządu
Uczniowskiego.
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           Wywiad z Panią Izabelą Łuckiewicz

Ile lat
pracuje
Pani w
naszej
szkole?

Już prawie
20 lat.

Dlaczego
wybrała
Pani akurat
naszą
szkołę?

Wybrałam
tę szkołę,
ponieważ
słyszałam

o niej wiele
pozytywnych
opinii.
Wiedziałam,
że panuje
w niej
przyjazna
atmosfera,
zarówno
wśród
uczniów,
jak i grona
nauczycieli.

Jaki
kierunek
studiów
Pani
ukończyła?

Pedagogikę
wczesno-
szkolną
oraz studia
podyplomo-
we z
filologii
polskiej.

Lubi Pani
swoją
pracę?

Tak.
Bardzo
lubię pracę
nauczyciela.

Dogaduje

się Pani z
uczniami
naszej
szkoły?

Staram się.

Gdyby Pani
mogła, to
co
zmieniłaby
Pani w
naszej
szkole?

Wprowadzi-
łabym
lekcje
dobrych

manier i
kultury na
co dzień.

Co
chciałaby
Pani
przekazać
Czytelnikom
i
redaktorom
gazetki
szkolnej?

Czytelnikom
i
redaktorom
życzę
spełnienia
świątecz-

nych
życzeń i
takich
upominków
gwiazdko-
wych, które
sprawią im
przyjemność
.

Dziękujemy
za rozmowę.
Rozmawiały:
W.Anikiej,
Z.
Gogolewska,
M. Malec,
G.
Sacharewicz.

                Kompleksy nastolatków

Kompleksy! Pewnie nie raz spotkałeś się z tym
słowem. Zwłaszcza teraz, kiedy dojrzewasz.
Kompleksy polegają na tym, że nastolatka wmawia
sobie np., że jest za gruba, za niska, za wysoka i
ogólnie, że jest brzydka. Jest to zjawisko, które bardzo
często pojawia się u dziewczyn i chłopaków w wieku
11-13 lat. Wmawiamy sobie takie rzeczy, chociaż
wcale tak nie jest. Co z tego, że ktoś Ci powie, że
jesteś gruba! Jeden powie Ci tak, a drugi, że jesteś
najpiękniejsza na świecie. Każdy ma inny gust.
Podobnie mają niektórzy chłopcy. Jednak oni
przechodzą ten okres w życiu inaczej. Nie denerwuje
ich to, co powiedzą inni o ich wyglądzie, nie zwracają
na to większej uwagi. Rzadko zdarza się, żeby jeden
drugiemu powiedział, że ma za dużo pryszczy. Nie
należy zaprzątać sobie głowy takimi myślami. Każdy
wygląda ładnie na swój sposób i to jest wyjątkowe w
każdym z nas!
                           Zuzanna Gogolewska

Rys. Kinga Dekarz
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                        Komu żyje się lepiej? 
                 Optymistom czy pesymistom?

Żyjemy w czasach, w których popularny jest
optymizm, dobre samopoczucie - takie na styl
amerykański. Gdy Amerykanie się witają to usłyszymy
odpowiedź "jest OK", "super, fajnie". To takie
pozytywne i optymistyczne podejście do życia.
Niestety w wielu krajach, m.in. w Polsce, na to samo
pytanie najpierw zetkniemy się z narzekaniem. Powoli
jednak zaczynamy uśmiechać się na świat. Optymista
widzi wszystko w "różowych okularach", pesymista
zaś w ciemnych barwach. Optymiści myślą, że mają
szklankę do połowy pełną, natomiast pesymiści, że do
połowy pustą. Kiedy pokażemy ludziom zdjęcie tłumu,
na którym wszyscy mają uśmiechnięte twarze, a jedna
osoba jest rozgniewana, to obserwatorzy bardzo
szybko zauważą tę zagniewaną osobę. Jeśli jednak tę
fotografię zamienimy w ten sposób, że wszyscy na niej
będą rozgniewani, a ta jedna osoba uśmiechnięta, to
czas, w którym się ją zauważy, znacznie się wydłuży.
Tak się dzieje, że psychika ludzka najpierw wyłapuje
zagrożenie. Mówiąc przykładowo. Jaskiniowiec, który
widział w wężu przede wszystkim mięso do zjedzenia,
ginął częściej niż ten, który spostrzegał w nim jadowite
niebezpieczeństwo. Według mnie optymiści mają
łatwiej w życiu. Filip Fabjańczyk

                                                 Fenomen piosenki "Pen Pineapple Apple Pen"

Teledysk do tej piosenki jest dziwny. Wykonawca pokazuje, że ma owoce (chociaż tak naprawdę ich nie ma) i
wciska w nie długopis. Niektórzy śmieją się z tej piosenki, inni dziwią się i mówią, że ten człowiek jest
niepoważny. Istnieje wiele przeróbek tego utworu, ale oryginał jest według mnie najciekawszy. Cała piosenka jest
wykonana w języku angielskim. Są jeszcze wersje w języku rosyjskim, niemieckim i polskim. Niektórzy
naprawdę mają owoce i wciskają w nie długopisy! Nawet niektórzy w szkole wciskają długopis do jabłka. Tak na
zakończenie. Nie róbcie tego! 

                                                                                                                     Kacper Janowicz

                                                              Nasi szkolni Youtuberzy

W naszej szkole jest wielu Youtuberów. Większość ich filmów to unboxingi (rodzaj filmu przedstawiającego
odpakowywanie nowego produktu), gameplaye (filmiki dotyczące gier) i challenge (nagrywanie różnych wyzwań).
Nasi szkolni Youtuberzy są w wieku 10-12 lat. Myślę, że nagrywają oni swoje filmy dla zabawy. Przeważnie mają
20-100 subskrybentów. Kto wie? Może kiedyś zostaną najpopularniejszymi Youtuberami w Polsce... Tak jak np.
JDabrowsky czy Stuu. A jeżeli o nich mowa, to 4 grudnia przybyli oni w nasze skromne progi. W Atrium Biała
można było zrobić sobie z nimi selfie, dostać autograf. Może Wam się udało, bo mi niestety nie. Wracając do
naszych lokalnych gwiazd YouTube'a. Życzymy im wielu sukcesów i dalszego rozwijania ich pasji. Gabriela
Sacharewicz
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                                                       O strojeniu się do szkoły

Większość dziewczyn w wieku 12-14 lat chce się malować i stroić się do szkoły. A do szkoły dziewczęta
powinny być ubrane schludnie. Więc po co to robią niektóre z nas? Prawdopodobnie po to, aby być trendy.
Jednak nie wszyscy wiedzą, że podkłady, bronzery, eyelinery, itp. bardzo niszczą skórę. Jeżeli już teraz
będziemy malować się do szkoły, to gdy dorośniemy nasza skóra stanie się brzydsza. Tak samo jest ze
strojeniem się. To, że ubieramy się w ubrania marki H&M, Sinsay czy Cropp nie spowoduje, że staniemy się
lubiani, milsi, mądrzejsi. To nie wygląd zewnętrzny, lecz nasze wnętrze czyni nas tym, kim jesteśmy. Mówi o tym
przysłowie "Nie oceniaj książki po okładce". 
                                                                             Barbara Zieniewicz

Redakcja numeru: Filip Fabjańczyk, Zuzanna Gogolewska, Gabriela Sacharewicz, Barbara Zieniewicz, Wiktoria
Anikiej, Kacper Janowicz, Małgorzata Malec.
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Zapraszamy do współredagowania gazetki szkolnej.
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