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Powinniśmy słuchać
opiekunów, bo przecież są
dorośli, ale gdy się pomylą,
nie możemy bać się ich
poprawić. Mają prawo do
pomyłki, tak jak każdy.
Szczególnie musimy ich
słuchać, gdy dbają o nasze
bezpieczeństwo, bo wtedy
na pewno mają rację.
Niestety, kiedy ich nie
posłuchamy w takim
momencie, może nam się
stać krzywda, a oni mogą
iść do więzienia. Jednak w
rzeczach mniej ważnych,
gdy się pomylą, to trzeba
ich koniecznie poprawić. Nie
należy tego robić ciągle,
ponieważ może nauczycieli

to denerwować. Kiedy to
nauczyciel zwraca nam
uwagę, to nie powinniśmy
do niego pyskować, ani
brzydko się odzywać. Kiedy
my chcemy zwrócić uwagę
nauczycielowi, to nie
możemy robić tego
agresywnie, tylko spokojnie.
Pamiętajcie, że gdy
nauczyciel nie ma racji, to
nie jest to sprawa
przegrana, bo zawsze
można pogodzić dwie
zwaśnione osoby.

Julia Kipiel, 
Klara Dąbrowska

Często jest tak, że opiekunowie potrafią dobrze ocenić i
wyjaśnić każdy konflikt. Uczniowie zgadzają się z
argumentami opiekuna. Jednak nie zawsze...

Czy nauczyciel ma zawsze rację?

Możesz być
zdenerwowany, że siedzisz
przy tablicy, bo chyba tylko
niektórzy lubią przednie
ławki, ale to też ma dobre
strony. Jedną najlepszą
zaletą  jest to, że doskonale
widzisz, co jest na tablicy i
lepiej słyszysz głos
nauczyciela. Wchodząc do
klasy nie musisz
przeciskać się przez
kolegów, ale od razu 
powoli możesz usiąść w
pierwszej ławce. A gdy pani
zbiera sprawdziany, ty
zamiast do pani
podchodzić, podajesz jej na
stół. Siedząc w ostatniej

ławce sądzisz, że pani cię
nie widzi i rozmawiasz z
kolegami albo oni cię
zaczepiają, a gdy siedzisz
w pierwszej ławce, nikt cię
nie rozproszy i nie pokusi
cię rozmowa z kolegą.
Moim zdaniem siedzenie w
pierwszej ułatwia pracę na
lekcji. I teraz przyszedł
czas na wady. Gdy
słyszysz, że twoi koledzy
się śmieją, kusi cię, żeby
posłuchać lub pogadać z
nimi. Wadą jest to, że gdy
jest niezapowiedziana
kartkówka, jako pierwszy
dostajesz kartkę i nie
możesz zaglądać

do książki, a jak siedzisz w
ostatniej, możesz spokojnie
przez kilka sekund
popatrzeć na informacje i
przypomnieć je sobie.
Wadą jest to, że gdy znasz
odpowiedź na jakieś
pytanie, które zadała pani,
nauczycielka wybiera
osoby, które są dalej i na
przykład się nie zgłaszały.
Wad jest wiele, ale moim
zdaniem i tak lepiej jest
siedzieć w pierwszej ławce,
bo dzięki temu poprawią ci
się oceny z przedmiotów.

Maciej Mika

Jeśli usiadłeś w ostatniej ławce z najlepszym kolegą, pani i tak cię przesadzi do
pierwszej lub drugiej ławki, żeby mogła cię widzieć… 

Geniusz z pierwszej ławki

Jesteśmy wielką, szkolną rodziną!

W pierwszej ławce siedzą tylko eksperci ;)

Kuba Banaszak

Asia Drążek



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 43 06/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

10. Zapasy na palce u
nóg. Mistrzem świata
w tej dyscyplinie
sportu jest Nash oraz
Paul „Terminators”.
Jest to wyjątkowo
dziwna i niezdrowa
dyscyplina sportu.
9. Strzelanie
groszkiem do celu, np.
do tarczy. Sport
powstał w mieście
Witcham w Wielkiej
Brytanii.
8. Zaklinanie
dżdżownic. Wywodzi
się on z hinduskiej
sztuki zaklinania węży.
Sport powstał w
Wielkiej Brytanii a
mistrzami roku 2015
zostali: Harry Potts
oraz jego matka
Anette. Zaklęli 167
dżdżownic!
7. Skok do kałuży z
błotem na „dechę”.
Sport jest powszechny
w USA. Do zagrania w
tę dyscyplinę będzie
potrzebna
trzyosobowa drużyna
składająca

się z jeźdźca oraz
dwóch pchaczy.
6. Trzymanie fretki w
spodniach. Obecny
rekord świata to 6
minut, ustanowiony w
1986 przez Rega
Mellara.
5. Bagienne
nurkowanie, które
polega na tym, żeby
uczestnik przepłynął
przez 55-metrowy rów
przepełniony wodą
prosto z bagien.
4. Surfowanie z psem,
dyscyplina ta jest
przeznaczona dla
prawdziwych
miłośników zwierząt,
którzy nie potrafią się z
nimi rozstać. Sport
powstał w San Diego
w USA a polega na
tym, co zwykły surfing.
3. Podwodny hokej,
czyli sport dla ludzi
lubiących nurkować i
grać w hokeja.
Dodatkowym
utrudnieniem dla
graczy jest potrzeba
ciągłego nabierania

powietrza do płuc,
żeby się nie utopić.
2. Może to nie
średniowiecze, jednak
pomysłowi ludzie
wymyślili sport godny
rycerza, czyli walkę na
kartonowe tuby.
„Rycerze” są ubierani
w kartonowe pancerze
i ich zadaniem jest
masowa walka, aż do
straty sił lub kapitulacji
rycerzy.
1. Nadszedł czas na
wyczekiwany przez
wszystkich sport
numer jeden.
Wrestling! W sporcie
tym można: niszczyć
ringi, bić sędziów oraz
bić się krzesłami. Jego
aktualnym mistrzem
jest jedna z najbardziej
znanych twarzy
Internetu, czyli John
Cena, który zdobył pas
mistrza Wrestlingu 15
razy.

Maciek Czuper 

Nie wszyscy grają w piłkę nożną, tenisa lub koszykówkę. Niektórzy
wolą bardziej oryginalne zajęcia, a kibice też są zadowoleni.

10 najdziwniejszych dyscyplin sportu

Ludzie właściwie nie
wyobrażają sobie
domu z
wmontowanym
routerem. Wewnątrz
cyberświata
znajdziemy: gry, e-
gazety, filmy, grafiki
czy portale
społecznościowe. Tak
naprawdę aktualnie
większość rzeczy jest
właśnie zawartych
właśnie tam. Przede
wszystkim nie trzeba
czekać na godzinę
siedemnastą, kiedy na
antenach pojawia się
"Teleexpres". Można w
każdej chwili spojrzeć
na stronę ze świeżymi
informacjami ze
świata. Wcale nie
trzeba też kupować
drogich gier, skoro

można zagrać w
miliardy darmowych,
nawet czasami można
pobrać wersję
demonstracyjną. Aby
porozumieć się ze
znajomym, wystarczy
wejść w świat
Facebook'a czy w
swoją pocztę
elektroniczną, aby
sprawnie napisać na
czacie do kolegi.
Wiadomo, kolega
może się nie pojawić
na czacie, ale telefonu
też może nie odebrać.
Aby obejrzeć film,
wcale nie trzeba
chodzić do kina. I tak
dużo filmów znajduje
się na legalnych
stronach. Jest tylko
jeden kłopot – za
Internet trzeba płacić.

Wiadomo, zasięg
informacji
rekompensuje cenę,
ale i tak musimy
spłacić rachunki.
Dodatkowo taka
zabawka to pożeracz
czasu i można
zapomnieć o ważnych
rzeczach. Wiadomo,
zawsze są wady, ale
chyba zalet w tym
przypadku jest więcej.
UWAGA! Zabawka
może uzależnić!

Miłosz Kaczmarek

Internet jest rozpowszechniony na całym świecie. Już najmłodsze
dzieci znają się na włączaniu przeglądarek internetowych czy graniu w
gry on-line.

Witamy w galaktyce Internetu!

Galaktyka Internetu...

Oryginalne zapasy za pomocą stóp.

Podwodny hokej.

Miłosz Kaczmarek

Źródło: Internet

Źródło: Internet
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Czy to wina dzieci, czy
nauczycieli?
Proponuję 
przeprowadzić
eksperyment, który
rozwiąże klasowe
problemy. Czytajcie na
przerwach! Nie dość,
że poszerzycie swój
zakres wiedzy jeśli
chodzi o słownictwo, to
do tego poprawicie
pisownię. Możecie
również próbować
bawić się, ale po cichu.
To szczególnie do
chłopaków, nie
biegajcie na przerwach
i nie bawcie się w
wojnę czy coś w tym
stylu, nauczyciele się
tylko złoszczą i wpisują
wam uwagi do
dziennika. Co nie
znaczy, że dziewczyny
są lepsze. To nie jest
po to, żeby

wam uprzykrzyć życie,
czy żebyście przestali
się bawić. O nie, to nie
o to chodzi! No sami
spójrzcie, czy nie lepiej
spędzać przerwy
ucząc się? Nie chcecie
mieć lepszych ocen w
szkole, nie chcecie być
wzorowymi uczniami?
Zobaczcie, pochwały
stoją przed waszymi
nosami! Pomyślcie,
jaki cudny byłby świat,
gdyby dzieci słuchały
nauczycieli, były
cichutko jak myszki i
nie biegały na
przerwach. Pomyślcie i
sprawcie, żeby tak
było...

Alicja Pochylska

Czy zauważyłeś, że w
każdej bajce Disneya
postacie układają
dziwnie palce? To
przekaz podprogowy.
W szkole na przerwie
wszyscy o nich mówią,
nawet puszczają
muzykę nazywaną
„Iluminati Confrimed”. 
Inni pytają księdza na
religii co oznacza ten
znak, bo jest podobny
do znaku Trójcy
Świętej. Czy to coś
może oznaczać? Inni
twierdzą, że to oko ma
nas ostrzegać i chronić
od czegoś, lecz nie
wiedzą czego. Nikt
naprawdę nie wie,

kim są Iluminaci. Kilku
uczniów uważa, że
chcą przejąć kontrolę
nad światem. W
pewnym sensie to im
się udaje. Większość
nastolatków nieraz
usłyszało słowo
„iluminati”, co oznacza,
że wieść o nich
rozprzestrzenia się.
Dlaczego tak często
powtarzamy to słowo?
Może przestańmy i na
jakichś czas o nich
zapomnijmy, bo dzięki
popularności może im
się udać przejąć świat.

Krzysztof Jurkowski 

Na każdej przerwie słyszymy o Iluminatach.
Nie zauważamy, ale wszędzie w grach,
filmach, serialach poukrywane są ich znaki.

Na tropie Iluminatów!

Na tropie znaków Illuminati!

Od hałasu boli głowa. Prosimy o ciszę!

Co począć? Hałasy biegają po korytarzach jak
dzieciaki.

Lekcje równa się hałas!

Maciek Czuper

JZ
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Dziewczyna rysuje
przepiękne szkice i
zawsze ma szóstki z
plastyki. Ostatnio z
klasą oglądała na
polskim film anime
„Ruchomy zamek
Hauru”, co
zainspirowało ją do
naszkicowania scenek
z filmu. Każdy

z radością przyzna, że
Jagoda ma  wielki dar.
Jagoda pasjonuje się
plastyką już od
czwartego roku życia.
Do malowania została
zachęcona przez
babcię i mamę. Nie
dość, że dziewczyna
ma wielki talent, to
jeszcze

jest redaktorką naszej
gazetki. Wszyscy ją
lubią i podziwiają. Oto
parę dzieł Jadzi. 

Asia Drążek

Bajka opowiada o
młodej dziewczynie
Sophie, która pracuje
jako kwiaciarka.
Pewnego dnia z opresji
ratuje ją nieznajomy
mężczyzna.
Wieczorem przychodzi
do niej wiedźma z
pustkowia, która
zmienia Sophie w
staruszkę.
Dziewczyna
postanawia opuścić
miasto.
W pewnym momencie
spotyka stracha na
wróble, który przez
pewien czas podróżuje
razem z nią. Po
ciężkiej i długiej
podróży Sophie prosi
stracha o jakiś miły
domek, żeby się
schronić. Strach
przyprowadza jej
ruchomy zamek
Hauru. O tym domu

i jego właścicielu
krążyło wiele historii,
np. że jego właściciel
kiedyś porwał jakiejś
kobiecie serce.
Oczywiście Sophie
chowa się w zamku i
przesypia tam noc.
Następnego dnia
spotyka w domu
małego chłopca
Markera i demona
ognia w postaci
płomienia Calucifera.
Dziewczynka
postanawia zostać w
domu i pomagać w
porządkach.
Tego dnia do drzwi
przychodzą
mężczyźni, którzy
mają dla właściciela
domu zaproszenie na
wojnę. Następnego
dnia do domu wraca
Hauru. Okazuje się, że
jest to ten sam
mężczyzna,

który uratował ją. Po
paru godzinach Hauru
musi znów wracać do
swojej tajemniczej
pracy. Wieczorem
wraca, prosi
kierującego całym
domem Calucifera o
nalanie ciepłej wody.
Następnego dnia
Hauru wybiega z
łazienki z krzykiem.
Okazało się, że Sophie
przez przypadek
poprzestawiała mu
eliksiry farbujące
włosy.
Jeśli chcesz się
dowiedzieć, co będzie
dalej, obejrzyj ten film.
Moim zdaniem był
całkiem ciekawy i
bardzo oryginalny.
Pokazuje japońską
kulturę i inne
spojrzenie na świat.

Maciej Mika

Hauru i Sophie, czyli główni bohaterowie

Jagoda dumnie prezentuje swoją pracę.

Sophie i płomyk Calucifer

Jagoda Sołtysiak jest utalentowaną plastycznie szóstoklasistką.

Moja pasja, moje hobby

Przeczytajcie recenzję filmu anime, który robi wrażenie i trzyma w
napięciu do samego końca.

„Ruchomy zamek Hauru”

JZ

JZ

JZ
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