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A jak możemy pogodzić
huśtawkę emocjonalną z
zaangażowaniem do
swoich pasji? Sytuacja nie
jest taka łatwa: do głowy
przychodzi nam wiele
myśli naraz, co utrudnia
nam myślenie o naszych
zainteresowaniach i w ten
sposób tracimy również
wenę do samorealizacji.
Jakie są czynniki takiej
nagłej zmiany humoru?
Może to być
bezpodstawne poczucie
winy, przeświadczenie o
złych zamiarach innych
wobec nas (co nie jest
prawdą, tak po prostu
działa nasz mózg), chęć
wyrzucenia z siebie
wszystkich emocji (a tutaj
"blokujemy"

się i zamykamy w sobie).
Przyczyną może być też
ograniczenie
samodzielności - nieraz
zdarza mi się zirytować
przez błahą sprawę, a
potem mam ochotę żyć
samemu, według swoich
zasad, rządzić się swoimi
prawami.
Aby jednak nie stracić
swojej weny, warto
przemyśleć dokładnie to,
co w danym momencie
robimy i o jakich
niepotrzebnych rzeczach
myślimy. Przecież
zamykając się tylko dla
siebie stwarzamy sobie
jeszcze trudniejsze
warunki i coraz bardziej
plączemy się w swoich
problemach. Wytwarzamy

wokół siebie negatywną
energię, która oddziałuje
również na naszych
towarzyszy, więc nie tylko
my wpadamy w zły
nastrój, ale także
pozostali. I dlatego
powinniśmy zapomnieć o
drobnostkach i wziąć się
w garść. Co prawda jest
to trudne, ale taka
postawa bardzo pomaga
przy kontynuacji tego, co
sprawia nam
przyjemność. A przecież
z talentami i pasjami nie
możemy walczyć - w
przyszłości właśnie to
może nam pomóc
odnieść sukces. Co
jeszcze można zrobić?
Warto porozmawiać z
kimś bliskim sercu - może

to być mama, tata,
rodzeństwo, dziadkowie,
nawet nauczyciele. Taka
osoba pomoże nam
stanąć na nogi, pokieruje
nas na prawidłową
ścieżkę i podniesie nas na
duchu. Po prostu
najważniejsze jest to, aby
nie pozostawiać sprawy
bez rozwiązania, bo to
może doprowadzić do
depresji, która w okresie
trudnej nauki jest bardzo
prawdopodobna.
Jeżeli czujemy już
przesyt wszystkiego,
jesteśmy coraz smutniejsi
i nie mamy ochoty na nic -
postarajmy się to szybko
wyeliminować i bierzmy
się za to, co nas
zrelaksuje, co lubimy

i na co mamy ochotę.
Zróbmy sobie przerwę.
Żyjemy tylko dla siebie, a
nasze myśli kreują
rzeczywistość. Sami
jesteśmy zobowiązani do
zbudowania swojej
przyszłości. A talenty są
naszym budulcem.
Musimy zrobić wszystko,
aby kolejne lata były dla
nas owocne, spokojne i
szczęśliwe.

Miłosz Kaczmarek

W wieku dorastania co chwilę zmienia się nasz nastrój - teraz jesteśmy zadowoleni, zaraz będziemy źli, nawet bez powodu. 

Wena a samopoczucie - huśtawka emocjonalna 

Wakacje to dobry czas na nabranie oddechu

W tym
numerze

polecamy:
Tajemnice Nokia
Tune (str. 2)

Znane gwiazdy 
(str. 3 i 4)

Kilka słów o
musical.ly 
(str. 6)

Wakacyjne porady
(str. 8)
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Fidget Spinnery to zabawki, o których słyszał już chyba każdy.

Zakręcone zabawki

Gadżet pojawił się jako
must-have 2017 r.
Zabawka spodobała
się dzieciom w
każdym wieku. Na
początku miała
znaleźć zastosowanie
przede wszystkim
wśród dzieci z ADHD i
nadpobudliwością.
Spinnera opatentowała
w 1997 r. Catherine
Hettinger. Stworzyła ją
z myślą o swojej

wnuczce Chloe.
Później nie było jej
stać na opłacenie
patentu i wynalazek
zaczął być
produkowany przez
wiele firm. Choć ma go
chyba każdy, to
nowych nabywców nie
brakuje, bo niektórzy
chcą mieć całą
kolekcję. Dla mnie
najważniejszą cechą
Spinnera jest długość

i szybkość kręcenia
się, za co jest
odpowiedzialne
łożysko, wielkość i typ.
Zabawka jest
fenomenalna i polecam
ją każdemu. Można ją
kupić  w wielu
miejscach albo w
Internecie.

Szymon Czyczerski

W 1994 roku gigant z
Finlandii zastosował
tzw. Nokia Tune jako
dzwonek w modelu
2110. Jednakże nie
wziął się on
przypadkiem. Okazało
się, że słynny motyw
zastosował już w 1902
roku hiszpański
gitarzysta Francisco
Tarrega w utworze
Gran Vals. Ale czemu
akurat ten utwór, a nie
jakiś inny? W 1992
roku Nokia wypuściła
33-sekundową
reklamę Nokii 1011, w
której mogliśmy
usłyszeć ów utwór.
Odbiorcy reklamy
szybko wyłapali
chwytliwy fragment
utworu (takty 13-16).
Rok później Anssi
Vanjoki i Lauri Kivinen,
dyrektorzy Nokii
wybrali 4 takty, żeby
za rok użyć ich jako
dzwonek Nokii 2110.
W porównaniu do
oryginału zmieniono
ostatnią nutę. Wersja z
1902 zawiera nutę E,

gdy Nokia Tune
zawiera nutę A. Prawa
autorskie do utworu
Tarregi wygasły, więc
fiński gigant zastrzegł
motyw w wielu
krajach.
Przez 3 lata utwór
występował pod
dwiema nazwami:
Type 13 i Type 5.
Następnie zmieniono
nazwę na Grande
Valse, a 2 lata później
na Nokia Tune.
Początkowo Nokia
oferowała wersję
polifoniczną, jednak w
2002 roku stała się
wersją monofoniczną.
Po dwóch latach
ponownie zmieniono
dzwonek, tym razem
na dźwięk pianina, a
po 4 latach powrócono
do gitarowej wersji. W
2011 roku smartfon
Nokia N9 otrzymał
wersję z brzmieniem
dzwonków. Powstał
także... dubstep
stworzony przez
włoskiego DJa Valerio
Alessandrego

Sizziego. Jednak
według mnie nie jest to
utwór, który
moglibyśmy
codziennie używać
jako dzwonek. Wersja
Tarregi dalej jest
znana, wielu
gitarzystów lubi ją
grać. A pod Gran
Valsem na YT
możemy znaleźć wiele
komentarzy typu:
„This guy stoled the
Nokia Tune” (Ten facet
ukradł dźwięk Nokii)
„0:12 stop my phone is
ringing” (0:12
Poczekajcie, dzwoni
mój telefon)
„Go to 0:12. Thank me
later” (Przejdźcie do
0:12. Dziękujcie mi
później)
Ja sam próbuję zagrać
na mojej gitarze utwór
Tarregi, Jeśli i Wy
chcecie wykonać Gran
Vals, po prostu
wpiszcie w swojej
przeglądarce frazę
"gran vals notes".
Powodzenia!
Ryszard Sieja

Jeśli masz Nokię, czy to Lumię, czy to 6070, czy nawet 3310, z
pewnością kojarzysz ten kilkusekundowy motyw…

Nokia Tune, najsłynniejszy dzwonek świata
Spinnerowa mania!

Nokia 2300 - posiada swój własny, unikalny dzwonek

JZ

Ryszard Sieja



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 56 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Czy rozpoznajesz idoli wszechczasów?

Idol? Kto to tak naprawdę? Można by rzec, że osoba, która zawsze pomoże, będzie podporą, wzorem do naśladowania... Dla niektórych to
przesada. Jednak dla fanów taki idol, to jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Żeby spotkać się z nim, zrobiliby wszystko.

Moc sławy, wiara, miłość... To wszystko doprowadziło ich na szczyt!

1. The Beatles.
Zespół, który został
założony w 1960
roku był jednym z
tych nielicznych,
których pokochały
miliony. Wielkie
osiągnięcie. John
Lennon, Paul
McCartney, George
Harrison i Ringo
Starr to ostatni skład.
Przedtem w grupie
muzycznej byli Pete
Best oraz Stuart
Sutcliffe. Tak zwana
Beatlemania
wybuchła w 1964
roku podczas ich
koncertu w
Liverpoolu. Wtedy
rozpoczęli swoją
karierę. Niestety
zespół przestał
funkcjonować w
1970 roku.
2. Elvis Presley

. Król Rock And
Roll’a oraz aktor.
Muzyczna kariera
Elvisa rozpoczęła się
w 1954 roku, za to w
listopadzie 1956 roku
zadebiutował w filmie
"Kochaj mnie czule".
W 1958 roku został
powołany do armii,
ale już dwa lata
później wrócił do
nagrywania. Przez
większość lat 60.
grał w filmach i
nagrywał do nich
ścieżki dźwiękowe.
Po siedmiu latach
wrócił do śpiewania
na żywo. Po wielu
latach nadużywania
leków, Presley zmarł
nagle w 1977 roku, a
jego ciało pochowano
w Graceland w
cmentarzu Forest
Hill. Wciąż jednak

wśród jego
wstrząśniętych
tragedią fanów krąży
teoria, że upozorował
własną śmierć.
3. Madonna. 
Właściwie Madonna
Louise Ciccone, to
amerykańska
piosenkarka popowa,
kompozytorka,
autorka tekstów,
tancerka, aktorka,
projektantka mody i
reżyserka. Znana
ikona popkultury,
która swoją solową
karierę zaczęła w
1982 roku. Przedtem
debiutowała w
Nowym Jorku jako
tancerka i członkini
zespołów.
Nieprzerwanie od lat
80. należy do
czołówki
najpopularniejszych

artystów
muzycznych. Jej
kariera trwa do dziś,
a ostatni album,
"Rebel Heart", ukazał
się w 2015 roku.
Zaprezentowała
wszystkim
nowatorskie
podejście do dziedzin
teledysku i koncertu,
zwracając uwagę na
ich wielką
widowiskowość. Była
wielokrotnie
zapisywana w
Księdze Rekordów
Guinnessa jako
najbardziej
dochodowa oraz
odnosząca sukces
artystka żeńska.
4. Michael Jackson.
Przedtem napisałam
o Presleyu, który był
nazywany Królem
Rock And Roll'a,

za to Jackson był
nazywany Królem
Popu. Był również
aktorem i
wspaniałym
tancerzem. Karierę
swoją zaczął już w
wieku 7 lat, grając w
rodzinnym zespole
The Jackson 5. Jego
pierwszym solowym
albumem był "Got to
be there" wydany w
1971 roku. Wtedy
jeszcze należał do
zespołu, z którym
ostatecznie rozstał
się w 1984 roku.
Pełną karierę solową
rozpoczął w 1979
roku, zaś jej szczyt
przypadł na przełom
lat 80 i 90, po
wydaniu albumu
"Thriller", którego
światowa sprzedaż
wynosi ponad

100 mln
egzemplarzy.
Michael zdobył aż 13
nagród Grammy, w
tym "Grammy
Legend Award", co
jest naprawdę dużym
sukcesem. Miał troje
dzieci: Michaela
Josepha Jacksona
Juniora (znanego
jako "Prince"), Paris
Michael Katherine
Jackson oraz
Prince'a Michaela
Jacksona (znanego
jako "Blanket").
Zmarł w 2005 r., w
wieku 50 lat, wskutek
"nagłego
zatrzymania akcji
serca". 
(cd. str. 4.)

Klara Dąbrowska



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 56 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

(cd. ze str. 3.)
5. Pink Floyd.
Angielski zespół
rockowy założony w
1965 roku w
Londynie. Ich
twórczość była
początkowo
klasyfikowana jako
rock psychodeliczny,
później zaczęła
nabierać cech rocka
progresywnego.
Sprzedaż ich
albumów na całym
świecie wynosi 250
mln, co czyni ich
jedną z najlepiej
sprzedających się
grup muzycznych w
historii. Do członków
ich zespołu należeli:
Bob Klose, Richard
Wright, Roger
Waters, Nick
Masson oraz Syd
Barret, którego
później zastąpiono
wokalistą i gitarzystą
Davidem Gilmourem.
6. The Rolling
Stones. Czwarty
zespół rockowy z
największą liczbą
sprzedanych
wydawnictw
muzycznych w
historii. Ale nie ma
się co dziwić:
pokochały ich miliony
i myślę, że możecie
usłyszeć o nich
nawet od rodziców
czy dziadków. W
skład zespołu
wchodzą:

Mick Jagger, Keith
Richards, Ron Wood
i Charlie Watts.
Grupa została
założona w 1962
roku, w Londynie.
Przez to również ich
styl muzyki zaczął
być nazywany
brytyjską inwazją i
blues'em brytyjskim.
Z tego co wiadomo,
dalej prowadzą swój
zespół, a w 2012
roku wyjechali w
trasę z okazji aż
pięćdziesięciolecia
zespołu!
7. Lady Gaga. I
właśnie teraz już
przechodzimy do
części artystów
popularnych wśród
dzisiejszej
młodzieży, ale nie
tylko. Ta piosenkarka
tak naprawdę
nazywa się Stefani
Joanne Angelina
Germanotta, a Lady
Gaga to jej
pseudonim
sceniczny. Można
powiedzieć, że swoją
karierę rozpoczęła w
1999 roku, więc nie
tak dawno temu. Jest
ambasadorką dobrej
woli UNICEF.
Została nominowana
do Oscara w
kategorii "najlepsza
piosenka". Zdobyła
nagrodę Złotego
Globu za rolę w
serialu "American
Horror Story".

8. Justin Bieber.
Myślę, że większość
osób go choćby
kojarzy.
Niekoniecznie lubi,
ale jak można było o
nim nie słyszeć?
Przez ostatnie lata
było o nim głośno.
Bójki, narkotyki,
nielegalne wyścigi,
zatargi z prawem, aż
w końcu wylądował
na komisariacie
policji. Jednak i to nie
osłabiło ani nie
zabrało miłości
milionów nastolatek
do Biebera.
Przeciwnie -
wzmocniło. A teraz
błędy jego młodości
są na szczęście
przeszłością. Ale nie
piszmy tylko o tych
złych sytuacjach.
Kilkakrotne
wpisywany był na
liście Billboard, jak
również magazynu "
Forbes". Nagradzany
i nominowany dużo
razy, więc nie będę
wszystkiego
przytaczać. Ponoć
nigdy nie było w
historii muzyki, od
czasów Beatles'ów,
takiego fenomenu jak
"Bieber Fever".
9. One Direction.
Brytyjsko- irlandzki
boysband. Początki
ich kariery były w
2010 roku, kiedy w
VII brytyjskiej

edycji programu X
Factor zajęli trzecie
miejsce. Po tym
podpisali kontrakt z
wytwórnią Syco
Music. Liam Payne,
Harry Styles, Niall
Horan, Louis
Tomlinson, a kiedyś
jeszcze Zayn Malik.
On zdecydował się
na odejście z grupy
w 2015 roku. Ich
debiutancki singiel
"What Makes You
Beautiful" szybko
znalazł się na UK
Singles Chart jako
numer pierwszy i stał
się najszybciej
sprzedającym
singlem roku ze
sprzedanymi 153
965 kopiami. Zespół
na razie, po sześciu
latach, jest
zawieszony, a
członkowie zajęli się
swoimi solowymi
karierami.
10. Selena Gomez.
Nie dość, że
piosenkarka, to
również zasłynęła
między innymi rolą
Alex Russo w
wyróżnionym
nagrodą Emmy,
serialu "Czarodzieje
z Waverly Place". Od
tego czasu wystąpiła
w szeregu innych
filmów. Jako
piosenkarka
uzyskała także dużą
sławę.

Na początku
śpiewała w zespole
Selena & The Scene,
dopiero w 2013 roku
wydała pierwszą
solową płytę.
Wszystkie jej albumy
uzyskały statusy
złotych płyt w
Stanach
Zjednoczonych za
sprzedaż powyżej
500 tysięcy
egzemplarzy. W
2008 roku Gomez
została odznaczona
honorowym tytułem
ambasadora dobrej
woli UNICEF, stając
się jednocześnie
najmłodszym
członkiem tego
gremium. 
11. Ariana Grande.
Niektórzy mówią na
nią Ari, Little Red, lub
moonlightbae.
Piosenkarka i
aktorka. Początkowo
największą sławę
przyniosła jej rola
Cateriny Valentine w
serialu "Victoria
znaczy zwycięstwo".
Później grała tę
samą postać w "Sam
& Cat". W 2011 roku
rozpoczęła swoja
karierę muzyczną.
Nagrała 4 albumy, z
czego najnowszy
nosi nazwę
"Dangerous
Woman". W 2015
roku wygrała jedną z
dwóch nominacji

na American Music
Awards. W styczniu
2016 wprowadziła
swoją linię
kosmetyków do
katalogu firmy MAC
Cosmetics.
Pieniądze ze
sprzedaży będą
przekazywane na
leczenie osób
chorych na AIDS.
12. Bars and
Melody. Angielski
duet śpiewający oraz
rapujący zaczął
swoją karierę w 2014
roku. Chłopcy,
Leondre Devries
oraz Charlie Lenehan
poznali się przez
Facebooka. Wzięli
razem udział w
ósmej edycji
brytyjskiego Got
Talent w 2014 roku.
Automatycznie
zostali do półfinału,
po tym, jak członek
jury, Simon Cowell
nacisnął "złoty
przycisk".
Ostatecznie zajęli
trzecie miejsce. Po
występie podpisali
umowę z Syco
Music. Od razu
zdobyli tysiące
fanów, nazywanych
Bambinos.

Klara Dąbrowska 

Wybuch terrorystyczny na terenie Manchester Arena po koncercie Ariany Grande miał miejsce 22 maja 2017 roku. Spowodował 23 ofiary
śmiertelne (w tym sprawca), wśród ofiar znalazło się dwoje obywateli Polski, a rannych zostało ok. 119 osób.

Zamach w Manchesterze

Przez ten zamach
koncerty Ariany
Grande w Polsce
zostały niestety
odwołane. Niektórzy
ludzie się buntowali,
ale trzeba zrozumieć
Arianę, bo przecież
widziała,

jak umierają ludzie.
Piosenkarz Dawid
Kwiatkowski
zaśpiewał piosenkę
Ariany, żeby
wspomnieć ofiary. Z
tej okazji powstało
dużo imprez i
koncertów.

Żeby zapobiec takim
zamachom w
szkołach są
organizowane
zajęcia
antyterrorystyczne
prowadzone przez
policjanta. O czym
warto pamiętać?

Gdy ktoś położy
torby np. na ławce
lub na ziemi i szybko
będzie uciekał, to
znaczy, że to jest
bomba i wtedy trzeba
szybko skryć się za
czymś, ale jak
najdalej od ładunku.

Kiedy jest
podejrzenie, że w
szkole znajduje się
bomba, to trzeba się
ewakuować ze
szkoły i wziąć
plecaki ze sobą.
Mam nadzieję, że te
porady się wam

nie przydadzą…
Mimo tego, warto o
nich pamiętać.

Julia Kipiel
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Łucznictwo to dziedzina sportu, którą uprawiają dzieci oraz dorośli.

Turniej łuczniczy dla dzieci

Nieraz słyszy się o
zbiórkach pieniędzy
dla dzieci, ale i
dorosłych chorych na
tę dolegliwość. Julia
też tej pomocy
potrzebuje.
Dziewczynka chodzi
do trzeciej klasy. Jak
wszyscy wiedzą,  jest
to czas przygotowań
do bardzo ważnej dla
większości z nas
uroczystości.
Mianowicie 1 Komunii
Świętej. Trochę ponad
tydzień przed
wydarzeniem
dziewczyna
dowiedziała się o
swojej chorobie.
Dowiedziała się o tym
nagle. Od jakiegoś
czasu była słaba i
blada, więc mama
postanowiła zrobić jej
na wszelki wypadek

badania. Po
otrzymaniu wyników
od razu trafiła na odział
chemioterapii.
Pomimo, że nie mogła
ubrać się w białą albę i
pójść do kościoła
przed ołtarz, ksiądz
zdecydował się
przyjść do niej do
szpitala. Komunię
przyjęła więc w klinice.
Teraz dziewczynka
potrzebuje pieniędzy
na dalsze, kosztowne
leczenie. Cały region
próbuje jej pomóc. W
większości szkół w
Lubinie i okolicy
przeprowadzono już
akcje charytatywne. W
naszej szkole
przeprowadziliśmy
akcję polegająca na
sprzedawaniu
babeczek, ciast i
innych smakołyków

przygotowanych przez
uczniów szkoły.
Pieniążki
przekazaliśmy na
leczenie Julki.
Pomimo, że wydaje
się, że złotówka, czy
grosik nie wniosą
żadnej zmiany, to tak
nie jest. Przecież
każda moneta ma
znaczenie! Nawet, jeśli
dalej będzie brakowało
na leczenie, to Julia
będzie szczęśliwa,
wiedząc, że o niej
pamiętamy i chcemy
pomóc! Więc razem
pomóżmy Julce.
Jeszcze nie jest za
późno!

Wiktoria Janiel

Nasza koleżanka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie,
zachorowała na ciężką białaczkę szpikową…

Mały grosik - wielka pomoc!

W naszej szkole
uczniowie mają
możliwość uprawiania
tej dyscypliny. Zajęcia
łucznicze odbywają się
jeden raz w tygodniu,
do tego w naszej
szkole takie zajęcia
odbywają się raz w
roku na wychowaniu
fizycznym. Sama
kiedyś uczestniczyłam
w tych zajęciach, ale
ze względu na
godzinę, o której
kończył się trening,
musiałam
zrezygnować ze
strzelania z łuku.
Niedawno odbył się
"Turniej łuczniczy dla
dzieci - pierwsza runda
legii Młodzików w
Łucznictwie, kategoria
pierwszy

krok". Pierwsze
miejsce zajęła Amelia
Ekiert. Zadałam jej
kilka pytań:
JB: Dlaczego
zdecydowałaś się na
wzięcie udziału w
zawodach?
AE: Chciałam
sprawdzić moje
umiejętności w
strzelaniu z łuku.
JB: Czy będziesz
kontynuowała treningi?
AE: Tak, bo chcę
rozwijać swoje
umiejętności.
JB: Jakie umiejętności
trzeba posiadać, aby
dobrze strzelać z
łuku?
AE: Trzeba posiadać
siłę, dobry wzrok,
równowagę, umieć się
skoncentrować.

Zapytałam też pana
Pawła Gałczyka, czy
łatwo jest
przekazywać innym
wiedzę o łucznictwie.
Pan Paweł
odpowiedział: "Każdą
wiedzę jest łatwo
przekazywać, jeżeli
ktoś chce się jej
uczyć."
W kategorii „pierwszy
krok” odnieśli sukcesy
również inni nasi
koledzy: Ania Pelak
zajęła 2 miejsce, Eryk
Rozmus - 5 miejsce
W kategorii „Orlik”:
Mikołaj Szajna-11
miejsce, Mikołaj
Terpiłowski-8 miejsce

Julia Banasiak 

Amelia Ekiert z trofeum

Grosz do grosza!

Joanna Ekiert

Wiktoria Janiel
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Z tego narzędzia
korzystają szefowie
wielkich korporacji,
wielcy ludzie. Wielu z
nas żyje w  kłamstwie.
W tym artykule
przedstawię wam
najciekawsze
wymysły, w które
niektórzy wierzą.
1.Teorie dotyczące
Ziemi
Płaska Ziemia - to jest
dosyć przykre.
Zastanawiam się, w
jakich czasach żyją
ludzie w to wierzący,
bo najprawdopodobniej
w średniowieczu. Co
jest najśmieszniejsze,
mają swoje
argumenty.
Przyjrzyjmy się im.
Jednym z twierdzeń
płaskoziemców jest
brak grawitacji (ba,
wśród nich są tacy,
którzy twierdzą, że
grawitacja to wymysł
masonerii). Tutaj
zdania w ich grupie są
podzielone: jedni
twierdzą, że nie ma
grawitacji, lecz jest
gęstość, więc im
gęstszy materiał, tym
szybciej spada. Inną
teorią jest Uniwersalne
Przyśpieszenie

(ang. Universal
Acceleration) -
zakłada, że Ziemia
przyśpiesza do góry 
ze stałą prędkością 9.8
m/s2. Według niej
obiekty na powierzchni
Ziemi mają ciężar,
ponieważ wszystkie
dostatecznie masywne
ciała niebieskie
przyśpieszają się do
góry z prędkością 9.8
m/s2. Jednak nie
wszyscy fani tych
teorii wykluczają
grawitację.
Niebocentryzm –
teoria, według  której
żyjemy w środku
ziemi. Według  niej
niebo jest obrotowe i
szklane. Równie
dziwna, co ciekawa
teza.
2. Pseudomedycyna
Homeopatia - jest to
forma medycyny
niekonwencjonalnej.
Polega ona na
podawaniu choremu
substancji (w wysoce
rozcieńczonej formie)
wywołującej u osoby
zdrowej objawy, które
posiada osoba chora 
(na przykład jeżeli
zdrowa osoba po
przyjęciu

danej substancji
kaszle, to tą podaje się
choremu na kaszel).
Bioenergoterapia -
kolejna forma
medycyny
niekonwencjonalnej.
Celem bioenergoterapii
ma być badanie i
naprawianie zaburzeń
energetycznych w 
aurze człowieka za
pomocą strumienia
energii (znajdującego
się w terapeucie)
Zabieg polega na
odblokowywaniu u
chorej osoby kanałów
energetycznych, które
mają dać mu
możliwość do
samozwalczania
choroby.
3. Pseudonauka
Inteligentny projekt -
teoria twierdząca, że
przyciąganie
niektórych obiektów
zależy od jakiegoś
„inteligentnego bytu”
np. Boga, który
popycha je w dół.
Myślę, że na tym
skończymy tę listę.
Czy ty też znasz
jakieś przykłady
światowych oszustw?

Krzysztof Jurkowski

Kłamstwo jest uniwersalnym narzędziem - możesz nim do siebie zrazić
ludzi, lecz również możesz ich do siebie przyciągnąć.

Ogólnoświatowy bezsens 

Chodzi w niej o to, że
wybierasz muzykę i
pokazujesz różne style
tańca. Jest kilka typów
kręcenia. 1. „LipSync".
Gdy kręcisz filmik
nagrywasz go z ręki i
pokazujesz różne
ruchy dłońmi. 2.
„Comedy". Jeżeli
przetłumaczysz z
angielskiego na polski
wyjdzie ci komedia,
ponieważ aplikacja
zawiera słowa
angielskie. Są to
komediowe filmiki.
Niektóre są tak
śmieszne, że
oglądamy je nawet
dziesięć razy. 3.

„Dance". Tak już
pewnie wszyscy się
domyślają, na tych
filmach tańczy się do
piosenki. Czasami robi
się  „transation", czyli
przechodzenie z
jednego miejsca do
drugiego. W aplikacji
są obserwatorzy,
serduszka i
komentarze. Po
aktualizacji na dole
filmiku pojawiły się
liczby widoków oraz
pokazuje się, kto
wczoraj odwiedzał twój
profil. Na tej aplikacji
można robić „duety".
Polega to na tym, że
naciskasz trzy kropki

obok danego
musically, włączasz
opcję „montaż" albo
„podzielny ekran".
Naszym zdaniem
aplikacja ta jest dobra
na zabicie czasu.
Serdecznie polecamy.
Uwaga! Można się
uzależnić!

Kinga Stachowska,
Milena Kaczmarek

W tym artykule opiszemy aplikację, o której ostatnio była bardzo
głośno. Nazywa się ona ,,Musical.ly".

Sławna aplikacja

Nie wszystko co czytamy jest prawdą.

Żyj muzyką!

Krzysztof Jurkowski

Internet
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Co zrobili? Szkody
przez nich
wyrządzone są bardzo
duże. Kibice drużyny z
Wrocławia przemycili
na stadion dużo
wyrobów
pirotechnicznych, a
nawet rozniecili pożar.
Moim zdaniem takich
osób lepiej nie
wpuszczać na stadion.
Uważam, że to nie są
kibice. To, że kibice
przemycili na stadion
tyle wyrobów
pirotechnicznych,

świadczy o
nadzwyczajnie niskiej
jakości ochrony.
Myślę, że  to jak
ochroniarze kontrolują
kibiców wchodzących
na stadion jest nie do
przyjęcia. Moim
zdaniem władze
Ekstraklasy powinny
zakazać kibicom
Śląska przychodzenia
na spotkania swojego
zespołu do końca
sezonu. W przypadku
mojego kolegi Łukasza
kibic Wrocławian

powiedział, że zdarłby
z niego koszulkę
Zagłębia Lubin, w
której Łukasz był w
pizzerii, ale
ostatecznie
mężczyzna z
Wrocławia nie zrobił
tego uzasadniając to
tym, że nie jest takim
kibicem. Moim
zdaniem zdarzenia z
tego meczu nie
powinny się zdarzyć
ponownie.

Maciej Makowski 

Ostatni mecz derbów Dolnego Śląska jest warty poruszenia, ale nie ze
strony sportu, lecz z powodu zachowania kibiców z Wrocławia.

Złe parakibicostwo 

Malowane są
zazwyczaj na
elewacjach budynków,
przejść podziemnych,
wiaduktów czy
dworców kolejowych.
Jest to zjawisko, z
którym spotykamy się
na co dzień w naszym
otoczeniu. Tworzone
są bez odpowiednich
zezwoleń lub rzadziej

za zgodą albo na
zamówienie
właściciela
pomalowanego
obiektu. Grafficiarze
działając bez
skrupułów, posuwają
się do coraz bardziej
zuchwałych aktów
swej "twórczości ", nie
oszczędzając
obiektów zabytkowych

oraz świeżo
malowanych
budynków. Tworzą
swoje "dzieła"
zazwyczaj w
godzinach nocnych,
przez co są
praktycznie
niewykrywalni i
bezkarni. 

Julia Kipiel

Graffiti to np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w
przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik.

W mieście graffiti

Graffiti może też zdobić!

I właśnie z tego
powodu rozpętują się
bezsensowne kłótnie.
Niestety to ma wady,
np. może tak
naprawdę cała kłótnia
odwrócić się w naszą
stronę i zostaniemy
ukarani albo
dostaniemy uwagę od
nauczyciela, nawet
jeśli czujemy się
niewinni. Jest na to
kilka sposób.

Nie kłócić się z osobą,
z którą się nie lubimy,
tylko ją po prostu
unikać i nie zwracać
na nią uwagi, a także
nie obrażać jej. W taki
sposób możemy
uniknąć niepotrzebnej
kłótni, a na dodatek nie
zostaniemy ukarani
przez rodziców lub
nauczyciela.
Natomiast jeżeli ktoś
już zacznie

nas obrażać, to
najlepiej jest
powiedzieć to
nauczycielowi, a jeśli
to nie pomaga, to
poprosić rodziców, aby
oni porozmawiali z
rodzicami osoby, która
nas obrażała.

Kamil Szylko

Niektórzy ludzie mają nawyk wtrącania się w nie swoje sprawy, a wtedy
mogą powiedzieć dużo niepotrzebnych słów.

Wścibstwo nie popłaca

Parakibicostwo to duży problem

Lepiej jest być miłym

Amelia Spieć

Maciej Makowski

Wiktoria Janiel
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Niedawno klasa 6 omawiała lekturę „Sposób na Alcybiadesa”.

Sposoby na nauczycieli 

Książka opowiada  o
chłopcach, którym nie
za bardzo chce się
uczyć, dlatego
postanawiają kupić
sposoby na
nauczyciel. Nie mają
zbyt dużo pieniędzy,
jednak na jednego
goga udaje im się go
kupić. W każdej
szkole, nie tylko tej z
książki, nauczyciele
mają swoje sposoby,
np. mają ustaloną w
głowie kolejność, kogo
po kolei będą pytali.
Jeśli chcecie mieć
lepsze oceny, a nie za
bardzo chce wam

się uczyć, zapiszcie
się na kółka z danego
przedmiotu.
Nauczycielom podoba
się, gdy uczniowie
chcą jeszcze
dodatkowo uczyć się
danego przedmiotu.
Myślę, że możemy
przygotowywać
dodatkowe informacje
na temat, który
będziemy mieli na
następnej lekcji. Warto
też pytać się
nauczycieli, czy
możecie przygotować
lekcję lub zrobić
projekt. Jednak
spróbujcie zrobić to

starannie. Jeśli nie
chcecie być pytani, po
prostu starajcie się być
ciszej i namawiać do
tego swoją klasę.
Nauczyciele zwykle
robią kartkówki lub
pytają, gdy są
zdenerwowani całym
tym krzykiem i
hałasem. Chociaż i tak
moim zdaniem
najlepiej jest się po
prostu dobrze uczyć,
bo to nauczyciele
doceniają najbardziej.

Natalia Gromek

Na plaży należy
pamiętać, żeby zabrać
ze sobą wodę,
ponieważ w ciepłe dni
na pewno będzie nam
się chciało pić. Ważne
jest również zabranie
ze sobą kremu do
opalania. Moim
zdaniem jedną z
najważniejszych
rzeczy jest zabranie
czapki z daszkiem,
która ochroni naszą
głowę przed słońcem.
Dobrze jest też
zaopatrzyć się

w koc, na którym lepiej
nam się będzie
siedziało niż na piasku.
Nie powinniśmy na
plaży zostawiać
swoich rzeczy bez
opieki, nawet na
malutką chwilę, bo
wszystko może się
zdarzyć. Kiedy
chcemy się wykąpać
w morzu, najlepiej
zrobić to tam, gdzie
jest ratownik oraz
pływajmy tam, gdzie
pole do pływania jest
wyznaczone.

Myślę, że jeśli
będziemy pamiętać o
tych wszystkich
rzeczach, to nasze
wakacje będą na
pewno udane i
bezpieczne, dlatego
życzę wszystkim
miłych i wesołych
wakacji.

Amelia Spieć

Według mnie plaża to chyba najczęstsze miejsce odwiedzane przez
ludzi na wakacjach. Warto na niej pamiętać o wielu rzeczach.

Plażowy niezbędnik
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Jak znaleźć sposób na dobrą ocenę?

Do przeczytania po wakacjach!

Ola Metyk

Wiktoria Janiel
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