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UCHO LEMA
23 lutego obchodzimy OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ
Pragnę Wam przybliżyć temat związany z depresją - jej objawami
i skutkami.
Depresja to choroba psychiczna. Oznacza to, że wszystko
dzieje się i zaczyna się w głowie. Powody depresji mogą być przeróżne. Teraz, kiedy na świecie panuje pandemia i ludzie zamknięci
są w domach, więcej jest ofiar tej choroby. Dopada osoby starsze dorosłe, jak i młodzież, nastolatków. Do najczęstszych objawów
depresji zaliczamy brak apetytu, brak siły i energii, natłok myśli,
ucieczki w świat fantazji, przygnębienie, odczucie obojętności i pustki, brak motywacji, zwątpienie w sens życia,
ciągły stres, bezsenność, pogorszenie się ocen w szkole, okaleczanie się. Okaleczanie się jest wołaniem o pomoc, ale
nie tylko. To zadawanie sobie bólu fizycznego po to, by zapomnieć o psychicznym. Żadnego z tych objawów nie
można bagatelizować, ponieważ w najgorszym przypadku, mogą skończyć się one samobójstwem.
Oliwia Jankowska, I B

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
10 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Myślę,
że warto Wam przypomnieć, jak bezpiecznie korzystać z sieci.
W dzisiejszych czasach wszystko kręci się wokół Internetu. Sieć ta
łączy wszystkie komputery, telefony i temu podobne urządzenia na Ziemi. Dziennie spędzamy w globalnej sieci
komputerowej od ośmiu do dziesięciu godzin (uwzględniając to, iż jesteśmy na zdalnym nauczaniu). Czy ktoś z Was
zastanawiał się, jak bezpiecznie z niego korzystać?
Na początku zadajmy sobie pytanie, „Jak mogę zrobić Internet bezpieczniejszy?” lub „Jak korzystać z Internetu, by był dostępny dla wszystkich?”. Zapamiętajcie, żeby zmienić coś ogromnego warto zacząć od siebie! Przede
wszystkim warto być miłym i uprzejmym dla wszystkich użytkowników tej sieci, używać stosownych słów lub stosować wszystkie zasady korzystania z globalnej sieci komputerowej. Nie warto podawać prawdziwych informacji
o sobie, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz gdzie pracują Twoi rodzice.
Warto też pamiętać, by nie ufać osobom, których nie znamy, nawet jeśli twierdzą, iż są naszymi przyjaciółmi
lub przyjaciółmi naszych rodziców. Nie warto udzielać im informacji na temat tego, dokąd i na ile wyjeżdżacie. Nie
należy nikomu podawać danych do swoich kont internetowych, danych karty kredytowej itd.
Podsumowując moją wypowiedź, należy pamiętać, że z Internetu nigdy nic nie ginie i nie warto zamieszczać
tam zdjęcia, danych lub innych informacji, które mogą zostać wykorzystane przeciwko nam.
Kateryna Demkiv, I B
Str. 2
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Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
A dziś kierunki. Zapraszam do zapamiętania (wymowa w nawiasach).

З лівого боку [Z liwogo boku] - po lewej

Над [ nad] - nad

З правого боку [Z prawogo boku] - po

Під [pid] - pod

prawej stronie

Ліворуч [liworuć] - w lewo

Попереду [poperedu] - z przodu

Праворуч [ praworuć] - w prawo

Позаду [pozadu] - z tyłu

stronie

Kateryna Demkiv,
z klasy I B

WIEŚCI Z NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
KONKURS „NAJPIEKNIEJSZE SŁOWO PISANE KRZYSZTOFA
KAMILA BACZYŃSKIEGO”

Konkurs polega na jak najszybszym wyszukaniu cytatów naszego
Bohatera odnoszących się do patriotyzmu, odwagi szlachetności i
miłości do ojczyzny. Za każdy odnaleziony cytat uczeń otrzyma nagrodę w formie punktu za aktywność.
Cytaty należy nadsyłać na Microsoft Teams na kanale BIBLIOTEKA do 26 lutego 2021 roku.
Polecam Wiersze Kamila Baczyńskiego dostępne w naszej bibliotece, ale także
przesyłam link do strony internetowej poświęconej poezji Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.
Zachęcam wszystkich uczniów Naszego liceum do aktywności, a przy
tym świetnej zabawy.
Opracował: Łukasz Wujec, nauczyciel bibliotekarz

UWAGA! KOTY TEŻ MAJĄ SWÓJ DZIEŃ!
Światowy Dzień Kota - 17 lutego nasi mali futrzaści przyjaciele obchodzą swoje wyjątkowe święto. Dzień ten przypomina o znaczeniu tych zwierząt w naszych życiach oraz zachęca do pomocy bezdomnym lub znajdujących się w potrzebie kotkom.
Drodzy czytelnicy, pamiętajcie, aby tego dnia szczególnie
rozpieszczać swojego pupila oraz wyciągnąć życzliwą „łapę” do kotków o cięższym losie.
Tosia Chełchowska, I B
Str. 3

OSTATKI i ŚRODA POPIELCOWA słów kilka
GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA LEMA
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Ostatki, zwane zapustami oznaczają ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek, a kończące
się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem” (w Wielkopolsce jest to tzw. „podkoziołek”). Następny dzień
– Środa Popielcowa – oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. Obydwa święta są świętami ruchomymi.
W ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Największym balem karnawałowym
jest karnawał w Rio de Janeiro rozpoczynający się w ostatni piątek
przed Środą Popielcową i trwający przez pięć dni aż do środy nad
ranem.
Środa Popielcowa, zwana Popielcem (po staropolsku Wstępna Środa) − w kalendarzu katolickim przypada na pierwszy dzień wielkiego postu.
Jest to dzień pokuty określany na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres
postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą. Środa Popielcowa wypada
między 4 lutego a 10 marca.
Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych, by zjednoczyli się z nim w modlitwie błagalnej o poświęcenie popiołu. Następnie
następuje właściwy obrzęd posypania. Wierni zbierają się przy stopniu komunijnym, a kapłan posypując ich głowy,
mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię lub prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Redakcja

KĄCIK WIERSZOKLETÓW

Bo teraz o młodzieży powiedzą:
Są jacyś co przy książkach siedzą?

„Internet"

Kochasz bardziej niż siebie

Bo tu tylko klik, klik

To jest tak,

Bo wciąż siedzisz zagubiony

Co da Ci polubiłem zdjęcie?

Jakbyś odciął się od świata

w Internecie

Nic!

Przestał kochać mamę, tatę lub brata.

Wciąż wyklikujesz inne nazwiska.

Jakbyś przestał żyć...

Z telefonem w rękach

Bo możesz tylko o jednym śnić.

przychodzisz przez blokowiska

Jak tam wrócić
Znów się zagubić…
To przykre jest, gdy obcych

Wciąż przeszukujesz inne media

A teraz to tyle młodych ludzi...
Tragedię, samobójstwa się stają.
A przez co? Przez te klik, klik
Bo ludzie za dużo klikają…

Facebook, instagram
To jakaś fanaberia!

Oliwia Jankowska, I B

