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                    Bezpieczne wakacje 2016!!!
O bezpieczeństwie trzeba pamiętać nie tylko w wakacje. Alkohol i
papierosy nie są dla młodzieży - rodzice znów prawią kazania,
prawda? Uwierz - używki naprawdę nie są dla ciebie, no chyba, że
chcesz się zatruć. Nawet dorośli powinni ich unikać. Gdy ktoś cię
częstuje, zawsze możesz powiedzieć "nie". Słowa "nie, dziękuję"
przydadzą ci się również, gdy ktoś nieznajomy oferuje słodycze
lub zaprasza w nieznane miejsca. Skoro kogoś nie znasz, nie
możesz mu przecież zaufać - skąd wiesz, że słodycze to nie
narkotyki, albo nowo poznana osoba nie chce zrobić ci krzywdy?
Staraj się nie zapominać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mieście należy chodzić
wyłącznie po chodniku, a poza miastem poboczem z lewej strony
drogi. Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych. Przechodzimy, a nie przebiegamy! - nawet na
przejściu dla pieszych. Biegnąc łatwo się potknąć i przewrócić.
Przed wejściem na jezdnię, zawsze uważnie rozglądamy się w
obie strony i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód. Jadąc
samochodem z rodzicami pamiętamy o zapinaniu pasów
bezpieczeństwa. Nie zapominajcie o numerach alarmowych:
policja - 997, straż pożarna - 998, pogotowie ratunkowe - 999,
centrum powiadamiania ratunkowego - 112. Redakcja
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WYWIAD. Pani Marta Grzybowska: Od zawsze
lubiłam sport, prowadziłam aktywny tryb życia

Czy pisanie do gazetki szkolnej jest ciekawe? Tak!
Oto nasze wrażenia z bieżącego roku szkolnego

Czy lubi Pani
swoją pracę?
Dlaczego?
Tak. Lubię
swoją pracę,
lubię otaczać
się dziećmi.
Od zawsze
chciałam
zostać
nauczycielką
wychowania
fizycznego.

Jak długo
pracuje Pani
w zawodzie
nauczyciela?

Już od 11 lat
jestem
nauczycielką
wychowania
fizycznego.

Dlaczego
akurat nasza
szkoła?
Bo jest to
szkoła z
długoletnimi
tradycjami
sportowymi
oraz uczą się
tu fajne
dzieciaki.

Czy
zmieniłaby
Pani coś w
naszej
szkole?
Nie. Wszystko
mi się podoba.
Nasza szkoła
jest wspaniała.

Dlaczego
uczy Pani
akurat
wychowania
fizycznego?
Dlatego, że od
zawsze

lubiłam sport,
prowadziłam
aktywny tryb
życia. Po
szkole średniej
poszłam na
Akademię
Wychowania
Fizycznego, by
cały czas być
blisko sportu.

Chciałaby
Pani coś
przekazać
czytelnikom
naszej
gazetki?

Chciałabym
przekazać,
aby wszystkie
dzieci dobrze
się odżywiały i
uprawiały
sport.

Dziękujemy za
rozmowę!

Rozmawiały:
J. Czarniecka
D. Inglese

Jesteśmy uradowani, ponieważ zaszczycono nas możliwością pracowania w niezwykłej organizacji szkolnej,
jaką jest redakcja gazetki. Cieszymy się, że mogliśmy tak aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Dziękujemy
Panu Adrianowi za to, że pomógł nam przebrnąć przez wszystkie trudne zadania. 
                                                                                                                  Kamil Czerech, Kacper Sołowiej

Jestem szczęśliwy, że mogłem pisać do gazetki szkolnej. Przyniosło mi to wiele satysfakcji. Dziękuję Panu
Adrianowi i wszystkim innym osobom, z którymi mogłem współpracować.
                                                                                                                 Maciej Karpowicz

Chwile spędzone w redakcji gazetki szkolnej będą dla mnie wspaniałe i niezapomniane. Ludzie, z którymi
pracowałam byli bardzo mili, sympatyczni i profesjonalni. Cieszę się, że miałam możliwość wyrażać swoje
poglądy i opinie na różne tematy. Czuję się zaszczycona, że mogłam redagować tak niesamowitą i jedyną w
swoim rodzaju gazetkę szkolną pod okiem najlepszego opiekuna - Pana Adriana Petelskiego. Dziękuję.
                                                                                                                 Zofia Grądzka

Pisanie artykułów do naszej niepowtarzalnej gazetki szkolnej bardzo mi się podobało. Cieszę się, że mogłam
poruszać ambitne tematy w krótkich artykułach. Osoby, z którymi tworzyłam zgrany zespół były bardzo
zabawne, miłe i zawsze pomocne. Opiekun gazetki szkolnej pomagał nam w tym, aby nasze artykuły były jak
najlepsze. Pilnował, byśmy oddawali teksty w terminie i nie opóźniali wydania gazetki. Poświęcał swój czas, by
zostać z nami i przydzielić tematy artykułów do kolejnego numeru. Dziękuję! 
                                                                                                                Joanna Czarniecka
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Pisanie artykułów do gazetki szkolnej było super. Cieszę się, że mogłam ją redagować i wspólnie edukować się
razem z resztą redakcji. Zabawnie było pisać teksty z moją koleżanką Weroniką Rybnik. Były to najlepsze dni w
moim życiu. 
                                                                                                                   Kinga Bielawska

Pisanie do gazetki szkolnej było dla mnie nie lada wyzwaniem. Redagowanie artykułów z Kingą Bielawską
sprawiało mi wiele frajdy. Mam nadzieję, że nasze przemyślenia, które umieszczałyśmy na łamach gazetki trafiły
do uczniów naszej szkoły. Cieszę się, że mogłam w tym wszystkim uczestniczyć razem z bardzo fajną i uroczą
ekipą. Opiekun gazetki wspaniale wszystko organizował i bardzo miło pracowało się pod jego kierunkiem.
                                                                                                                   Weronika Rybnik

Pisanie do gazetki szkolnej bardzo mi się podobało. Przygotowując artykuły świetnie się razem bawiliśmy,
integrowaliśmy oraz rozwijaliśmy swoje literackie i dziennikarskie umiejętności. Najbardziej przypadło mi do gustu
przygotowywanie ankiet, pytanie uczniów naszej szkoły o ich zdanie na różne tematy.
                                                                                                                 Julia Suchowierska

Dziękuję redaktorom gazetki szkolnej "Buzie na luzie" oraz osobom, które gościnnie pisały na naszych
łamach za intensywny rok pracy. Podziękowania składam również Czytelnikom naszego
miesięcznika.                                                                     Opiekun gazetki szkolnej - Adrian Petelski 

  Dzieci w talent show. Szansa czy zagrożenie?

Naszym zdaniem udział dzieci w różnych programach
telewizyjnych ma swoje plusy i minusy. Zacznijmy od
plusów. Występy w talent show powodują, że dzieci
stają się odważniejsze i otwarte na świat. Być może
dzięki temu łatwiej będzie im znaleźć drogę do
lepszego życia, będą rozwijać swoje pasje i talenty. A
jakie są wady występów w tego typu programach?
Często młode "gwiazdy" stają się rozpieszczone i nie
mają prawdziwych przyjaciół, bo wszystkim zależy
tylko na ich sławie. Niektórzy zaczynają zadzierać
nosa, uważają się za lepszych, odrywają się od życia
codziennego - pogrążają się w świecie wirtualnym.
Wiemy, że popularność jest pragnieniem wielu osób na
tej ziemi, lecz to nie wszystko. Ważnymi elementami
życia są: rodzina, miłość. Jeżeli w przyszłości zdarzy
się komuś z Was zaczerpnąć sławy, to pamiętajcie, by
nie zatopić się w morzu gwiazdorstwa.
                 Kinga Bielawska, Weronika Rybnik

W ostatnim czasie w naszym kraju wszelkie talent
show stały się bardzo popularne i już prawie każda
stacja telewizyjna ma program takiego formatu.
Najpopularniejsze z nich to: Mam Talent, Mali Giganci,
The Voice of Poland, Must Be The Music, X Factor,
MasterChef, You Can Dance, TopModel.Tego typu
programy pozwalają na podzielenie się z innymi swoją
pasją, jednak można to też robić w szkole! Obok
zdjęcia ze szkolnego Dnia Dziecka z Pasją. 

Uczniowie klasy III B

Julia Klim i Marcin Hołowienko
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        Zapytaliśmy, co nasi koledzy i koleżanki sądzą o gazetce           
                               szkolnej. Oto ich odpowiedzi!

Gazetka szkolna bardzo mi się podoba. Czytając ją miło spędzam czas. Bardzo podobają mi się wywiady z
nauczycielami, ponieważ mogę więcej o nich się dowiedzieć.
                                                                                                 Alan Świderski, klasa V d

Gazetka szkolna jest bardzo fajna, jednak nie przypadł mi do gustu jej tytuł. Miło mi się ją czyta, ale za mało w
niej informacji o grach komputerowych: CS:GO i Fifie.
                                                                                                Bartosz Kułak, klasa VI d

Gazetek powinno być więcej i powinny być rozdawane uczniom, ponieważ są naprawdę ciekawe i trafiają do
uczniów. 
                                                                                                Zuzanna Rutkowska, klasa VI a

Moim zdaniem gazetka mogłaby być lepsza. Artykuły powinny być ciekawsze i bardziej śmieszne. Gazetka
powinna być lepiej rozmieszczona na papierze. Mimo wszystko jest nawet spoko,
                                                                                               Kuba Brzostek, klasa VI a

Gazetka jest bardzo humorystyczna i zawiera ciekawe tematy z życia szkoły. Uważam, że artykuły powinny
bardziej przyciągać uczniów i być napisane większą czcionką. 
                                                                                               Julia Klim, klasa VI a

Moim zdaniem gazetka jest bardzo ciekawa. Powinno być w niej więcej zdjęć, lecz i tak miło mi się ją czyta.
                                                                                               Dawid Wysocki, klasa VI d

Redakcja 2015/2016: Kinga Bielawska, Joanna Czarniecka, Kamil Czerech, Zofia Grądzka, Maciej Karpowicz,
Weronika Rybnik, Weronika Różańska, Kacper Sołowiej, Julia Suchowierska
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Pamiętajcie! Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego! Wesołych i bezpiecznych wakacji! :)

                                   Nie dajmy się zhejtować!
Hejt - jeden ze zwrotów miejskiego slangu. Oznacza negatywny pogląd o kimś lub o czymś, z którego "hejter"
czerpie przyjemność. Hejter to najczęściej niespełniony internauta przelewający swoje frustracje "na ekran". W
internecie jest pełno wyśmiewających i dotyczących tego zjawiska memów, np. "Typowy hejter", "Hate, hate
everywhere". Zazwyczaj wyróżnia się kilka rodzajów hejtu: "wiem lepiej" - osoby przekonane o słuszności tego,
co wiedzą; obrażający - po prostu obraża; odchodzący - idealizuje to, co było, np. "kiedyś było inaczej, teraz już
nie jest fajnie"; powracający - "już nigdy tu nie zajrzę", następnego dnia "unsub". 
                                                                                                                Julia Suchowierska

Nienawiść przepełnia internet. Wystarczy wejść na dowolny portal informacyjny i kliknąć w komentarze pod
dowolnym artykułem. Negatywne emocje, frustracje kierowane do konkretnych osób, obelgi, zawiść - takie słowa
mogą wyrządzić ogromną krzywdę. Każdy może stać się ich ofiarą, jednak wbrew powszechnemu przekonaniu
ani hejter nie jest anonimowy, ani jego ofiara nie jest bezbronna. Jak poradzić sobie z hejtem? O tym poniżej.
Widzisz hejt, albo padasz jego ofiarą. Co robisz? A. Odpowiadasz (ryzykujesz, że ośmielony hejter nasili ataki).
B. Ignorujesz (hejter może wzmóc ataki, by wymusić reakcję). Nie pomogło? Zawiadamiasz rodziców i razem
informujecie moderatora strony (jest zobowiązany do usunięcia obraźliwego wpisu i zablokowania hejterowi
możliwości komentowania). Nie pomogło? Jeżeli hejt jest bardzo uciążliwy Twoi rodzice mogą złożyć
doniesienie na policji lub w prokuraturze (rozpowszechnianie mowy nienawiści jest ścigane przez prawo). Jeśli
nie dajesz sobie rady z hejtem, zadzwoń do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Redakcja
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