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Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazetki Samorządu Uczniowskiego „Frania”.
Będzie się ona ukazywała co miesiąc na stronie naszej szkoły. W gazetce będą się
pojawiały artykuły o działaniach SU, konkursach oraz ich wynikach, a także o tym, co
aktualnie dzieje się w szkole. W każdym numerze będą też artykuły napisane przez
uczniów naszej szkoły, niekoniecznie członka redakcji, w którym będą dzielić się swoimi
pasjami, zainteresowaniami czy osiągnięciami. Jeżeli ktoś z Was chciałby pisać artykuły
do gazetki lub napisać coś o swoim hobby, prosimy o zgłoszenie się do p. Joanny
Liguzińskiej.

Zapraszamy Was do przeczytania gazetki i życzymy miłej lektury.
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Autor: Paweł Kowalczyk 8e
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Jakmedia społecznościowe wpływają na nasze
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Główny tematwydania Frania

Wpływmediów społecznościowych na
nasze zdrowie psychiczne

Pozytywne aspektymediów
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Autorka: Nina Horlec 8c
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Główny tematwydania Frania

Jak ograniczyć korzystanie zmediów
społecznościowych?

JJaakk ttoo zzrroobbiićć?? OOttoo 44 wwsskkaazzóówwkkii,, kkttóórree
mmooggąą CCii ww ttyymm ppoommóócc..

11)) ZZaaiinnssttaalluujj aapplliikkaaccjjęę kkoonnttrroolluujjąąccąą ttwwóójj
cczzaass ssppęęddzzaannyy nnaa tteelleeffoonniiee..

22)) UUssttaaww lliimmiittyy cczzaassoowwee nnaa aapplliikkaaccjjee
ttaakkiiee jjaakk nnpp.. IInnssttaaggrraamm,, TTiikk TTookk,,
FFaacceebbooookk iittpp..

33)) PPoossttaarraajj ssiięę ooddwwrróócciićć sswwoojjąą uuwwaaggęę oodd
mmeeddiióóww ssppoołłeecczznnoośścciioowwyycchh nnpp.. cczzyyttaajjąącc
kkssiiąążżkkii lluubb rroozzmmaawwiiaajjąącc zz pprrzzyyjjaacciióółłmmii
nnaa vviiddeeoo cczzaattaacchh iittpp..

44)) WWyyłłąącczz ppoowwiiaaddoommiieenniiaa ppooddcczzaass
rroobbiieenniiaa lleekkccjjii,, zzaassyyppiiaanniiaa iittpp.. aabbyy nniiee
bbyyłłyy rroozzpprraasszzaajjąąccee..

Negatywne aspektymediów
społecznościowych.
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NNAAJJPPOOPPUULLAARRNNIIEEJJSSZZEE SSPPOOSSOOBBYY SSPPĘĘDDZZAANNIIAA
WWOOLLNNEEGGOO CCZZAASSUU WW CCZZAASSIIEE NNAAUUCCZZAANNIIAA

ZZDDAALLNNEEGGOO
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Autor: Jakub Smoleń kl.6G
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COWARTOCZYTAĆ?
W tamtym roku przez pandemię czytelnictwo w Polsce wzrosło.

Ważniejsze jest jednak to, co wybrać z książkowych pozycji, by się
negatywnie nie zaskoczyć. Z tego też powodu przedstawimy kilka

propozycji, które nie będą oczywiste (np.: seria z „Harrym
Potterem”), ale zachęcą do sięgnięcia po inne książki i naprowadzą

na dalsze poszukiwania wartościowych pozycji.
Autorka: Natalia Sułkowska 8b
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Cowarto czytać? - Trzy książkiwarte polecenia.
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COVID-owe zwierzątka
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Autor: Jan Rewak 6c
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Ekologiawczasachpandemii

Frania

Ziemia jest domem dla nas wszystkich. Jest planetą – żywicielką dla
ludzi, zwierząt i roślin.

Autorka: Matylda Góra 8d
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