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Internetowe portale społecznościowe nie robią już na nikim wrażenia. Praktycznie każdy posiadacz
smartfona czy komputera ma już konto na Facebook'u lub Instagramie, a człowiek niezalogowany w Sieci
staje się mniej zauważalnym. 

Nowy przyjaciel - Facebook? 
Warto pomyśleć,
czy takie strony
nie zaburzają
kontaktów z
prawdziwymi
znajomymi i czy
faktycznie
znikamy z
rzeczywistości,
jeśli nie mamy
konta na portalu
społecznościowym.
Faktycznie,
rozmowy przez
portale
społecznościowe
są wygodniejsze i
szybsze. Do
koleżanki lub
kolegi zadzwonić
możemy w
każdym
momencie, kiedy

tylko mamy
dostęp do Sieci.
Nie musimy
umawiać się na
konkretny dzień,
godzinę, a przede
wszystkim nie
musimy
wychodzić z domu
- nie ubieramy się
wyjściowo i nie
marzniemy na
przystanku
czekając na
autobus.
Oszczędzamy
więc w ten sposób
czas. Poza tym,
robimy to z
dowolnego na
świecie miejsca.
Niezależnie od
tego gdzie

jesteśmy: czy w
Lubinie, czy w San
Francisco, i tak
jesteśmy w stanie
zadzwonić z
pozdrowieniami.
To znacznie
ułatwia kontakty.
Oczywiście nie
można
zaprzeczyć, że
taki sposób
komunikacji jest
obecnie
najwygodniejszy.
Nie wolno też
jednak zapomnieć,
że kontakty
międzyludzkie to
głównie rozmowa
bezpośrednia,
człowiek mówi
wprost, do drugiej

osoby. Dlatego
Facebook i inne
portale powinny
być jedynie
dopełnieniem
rozmów z
przyjaciółmi. Na
pewno lepiej
umówić się ze
znajomym w
kawiarni czy w
parku, ponieważ
wtedy widzimy i
czujemy naszego
towarzysza. A w
Internecie nie
poznamy
prawdziwych
przemyśleń kolegi,
bo pisząc nie
wyraża się
wszystkich uczuć.
Zresztą, wyjście

dokądś też jest
dużą
przyjemnością,
dzięki której
wreszcie
wyjdziemy z
naszych czterech
ścian.
Żadnej formy
kontaktu nie
można uznać jako
złej. Każdy rodzaj
ma swoje zalety,
natomiast należy
zastanowić się, co
sprawi nam
najwięcej
przyjemności.
Towarzyskiego
spotkania nigdy
nie zastąpi żaden
inny kontakt.
Miłosz Kaczmarek

W tym
numerze:

Znowu o makijażu
(str. 2.)

Spinnery dalej w
modzie? (str. 2.)

XD (str. 3.)

O przyjaźni ze
zwierzętami (str.
4.)

(I nie tylko!)Facebook czy człowiek - oto jest pytanie! JZ
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Spinnery? Nie teraz...

Catherine Hettinger wymyśliła fidget spinnery.

Sława spinnerów słabnie

Można dbać o
swoją cerę, a
niekoniecznie
tylko zakrywać
niedoskonałości.
Jedno nie
wyklucza
drugiego. Można
używać
specjalnych
żelów do mycia
twarzy,
maseczek na
noc czy innych
produktów
usuwających
trądzik i
zarazem się
malować. Są
osoby
przesadzające z
makijażem,
robiące tzw.
„tapetę”, ale

to przecież nie
cały świat.
Istnieje coś
takiego jak „lekki
makijaż”, który
stosuje wiele
dziewczyn.
Kobiety malując
się nie tylko
ładniej
wyglądają, ale
lepiej też się
czują. Co do
mężczyzn,
ponoć „o
gustach się nie
dyskutuje” i w
tym przypadku
zgadzamy się z
tym. Jeśli ktoś
podoba się
sobie, kiedy się
maluje, to nikt
nie powinien

tej osobie
zabraniać czy
dokuczać. To
się nazywa
tolerancja. A
propos makijażu
do szkoły,
naszą
propozycją jest
nakładanie
wszystkiego w
małych
ilościach, po
prostu lekko.

Klara
Dąbrowska i
Julia Kipiel

Wiemy, że był już artykuł o makijażu wykonany
przez reportera Ryszarda. Pora popatrzeć na to z
innej strony.

Po co nam makijaż?

Zabawka ta
miała być
przeznaczona
dla ludzi z
autyzmem i
ADHD, aby
zmniejszyć ich
niepokój
wywołany przez
te choroby.
Spinner nie
wniósł jednak
właściwości
terapeutycznych.
Amerykańscy
nauczyciele
zabronili
uczniom
używać
spinnerów na
lekcjach,
ponieważ to ich
dekoncentrowało
i nie słuchali
nauczycieli.
Zabawka w
połowie roku
2017 stała się
popularna

w Polsce, a
uczniowie bawili
się potajemnie,
chowając
kręcące się
spinnery pod
ławkami. Ten
patent pomagał
również stłumić
dźwięk, który
tworzył się
podczas
kręcenia
zabawką. Nieco
później na
portalu Mały
Dziennik i w
Telewizji
Republika
zaczęły
pokazywać się
informacje o
ryzyku
połknięcia
małych
elementów.
Według tych
mediów
najgroźniejsze

przypadki
spowodowały
potrzebę
interwencji
lekarza. W
Internecie krążą
plotki o tym, że
ktoś nawet
przez spinnera
umarł. Teraz
jednak sława
spinnerów
słabnie, a nawet
powoli zanika.
Już mało kto
używa fidget
spinnerów, o
czym świadczy
to, że u
większości
dzieci (oraz
dorosłych)
zabawki te leżą
po prostu w
domu i zajmują
opustoszałe
szuflady.
Anna Spalińska

Dwie twarze...

Ania Spalińska

Julia Kipiel
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Dlaczego niektórzy tak bardzo przeszkadzają na
lekcji?

Chaos w klasie

Na to pytanie
chyba każdy
nauczyciel
chciałby znać
odpowiedź.
Dlaczego oni tak
gadają? Czemu
nie mogą się
uspokoić?
Zwykle
uczniowie
którzy gadają,
później tego
żałują, jednak
zdarza się tak,
że ktoś nie
przestaje i robi
to na każdej
lekcji. Widziałam
takie sytuacje
np. jak ktoś się
kładł na
podłodze i
udawał zwierzę.
Wynika to z jego
chęci do popisu.
Jak wiemy

są
konsekwencje
takich
zachowań.
Zazwyczaj jest
to uwaga, albo w
gorszym
przypadku
rozmowa z
wychowawcą.
Ale co jeśli
kogoś te
rozmowy i
uwagi nie
obchodzą? Tu
zaczyna się
problem. Nie
zawsze też
rodziców
obchodzi
zachowanie ich
dzieci. Wtedy
sytuacja jest
jeszcze gorsza.
Na pewno
każdy kiedyś
rozmawiał na

lekcji, ale nie
powinniśmy
przesadzać w
denerwowaniu
nauczyciela i
przeszkadzaniu
innym osobom z
klasy. Teraz
zastanów się,
jakiemu
nauczycielowi
najbardziej
przeszkadzałeś
na lekcji i go
przeproś za
swoje
zachowanie.
Nauczyciel nie
zawsze pokaże,
że to docenia,
ale uwierz mi,
tak jest.

Amelia Spieć

XD, xD (ur. 29
marca 2003 lub
nawet 13
sierpnia 1997) to
emotikon, z
którym na
pewno wszyscy
się spotkaliśmy.
Symbolizuje on
śmiech,
rozbawienie i
natychmiast
wyparł
dotychczasowe
:) czy :D.
Trudno się
dziwić. Początki
XD sięgają 1997
roku, kiedy
premierę miał
serial
animowany
South

Park. Jeden z
bohaterów
podczas
śmiania się miał
znany nam
wyraz twarzy.
Prawdopodobne
jest również, iż
emotikon ten
został użyty po
raz pierwszy w
2003 roku, kiedy
jeden z
użytkowników
pewnego
"internetowego
słownika"
napisał: "XD -
Top definition - A
laughing face.
Hey, it's better
than lol " czyli
"XD -

Top definicja -
Śmiejąca się
twarz. Hej, to
jest lepsze od
lol". Dziś XD
spotykamy
wszędzie, nawet
na obudowie
komputerów, a
jeśli nie
wierzycie,
poszukajcie
sami.

Ryszard Sieja

Co tu się dzieje?

XD

XD zostało ogłoszone młodzieżowym słowem roku
2017, co się dziwić?

XD – ale sztos!

Julia Banasiak

Monika Żołud



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 75 01/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Niektórzy lubią
tylko psy, inni
tylko koty, a
jeszcze inni
lubią oba te
zwierzęta tak
samo.
Naukowcy
sprawdzili, czy
to kot czy pies
jest mądrzejszy.
Badania były
takie, że np.
pies i kot musieli
znaleźć
smakołyk
schowany pod
jednym z trzech
kubków.
Niektórzy
myślą, że pies
jest mądrzejszy,
a prawda jest
taka, że oba

te zwierzęta są
na tym samym
poziomie
myślenia.
Dlatego moim
zdaniem pies,
kot lub inne
zwierzę, takie
jak np. koń,
może zastąpić
człowiekowi
przyjaciela, tylko
że nie na zbyt
długo! Uważam,
że człowiek
zwracający
uwagę tylko na
jedno zwierzę
może zdziczeć!
Przecież trzeba
mieć kontakt z
innymi ludzi.
Zwierzę za parę
lat odejdzie,

a prawdziwy
przyjaciel
zostanie z
człowiekiem na
dłużej (mam
taką nadzieję,
że też nie
odejdzie). Nie
chcę tu kogoś
nakłonić, żeby
rozmawiał tylko
z samymi
ludźmi.
Zwierzętom też
trzeba
poświęcać dużo
uwagi, ale
ludziom tak
samo.

Paula Pyda
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Zdjęcia: Ania Spalińska, Paula Pyda, Julia Banasiak, Monika Żołud, Julia Kipiel, Justyna Zaryczańska
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Czy za 20 lat książki będą istniały?

Czytnik czy książka?

Zwierzę domowe, np. pies czy kot, potrafi być
prawdziwym przyjacielem człowieka.

Czy zwierzę może zastąpić
przyjaciela?

Dawniej modne
były książki
papierowe.
Dzisiaj również
są spotykane,
ale najczęściej
w postaci
obowiązkowych
do przeczytania
lektur. Coraz
częściej
młodzież
pochłania
książki
elektroniczne
bądź w ogóle ich
nie czyta. Może
dlatego, że wolą
siedzieć w
mediach
społecznościowych
i zapominają o
dawnych,
pięknych,
papierowych
książkach.
Zalety

elektronicznych
opowieści są
takie, że nie
trzeba jeździć
do biblioteki, aby
wypożyczyć
książkę. Dzięki
czytaniu
elektronicznych
lektur nie są
ścinane drzewa,
aby pozyskać
papier do
wydrukowania
książek. Do wad
elektrycznych
książek należy
między innymi
to, że nadmierne
korzystanie z
tabletów bądź
telefonów
wpływa
niekorzystnie na
nasz wzrok oraz
na naszą
sylwetkę. Tablet

jest pewnie stale
podłączony do
ładowania, bo
długo z niego
korzystamy, a
to wpływa na
zużycie prądu. 
Odpowiedzmy
jednak na
pytanie, czy
książki za
dwadzieścia lat
będą istniały.
Naszym
zdaniem w
przyszłości
ludzie
ostatecznie
zrezygnują z
papierowych
lektur i zamienią
je na
elektroniczne.

Amelia Ekiert i
Emilia Łagun

Mój króliczek :)

Zaczytani: Janusz, Mikołaj i Pola :)

Paula Pyda

JZ
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