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Tak właśnie musi
być. Prędzej czy
później musi się to
stać, pewne
sytuacje muszą w
końcu nastąpić.
Na to, czy
stracimy pieniądze
w sklepiku
szkolnym, sami
mamy wpływ. To
my podejmujemy
tę decyzję. Jednak
nie na wszystko
możemy coś
zaradzić. Pomimo,
iż dzisiejszy świat
szybko się rozwija
i mamy różne

nowe technologie,
pewnych rzeczy
nigdy nie uda nam
się zmienić.
Możemy
próbować,
marzyć, bardzo
chcieć, ale to nic
nie da. Każda
świeczka kiedyś
się wypali, tak jak i
każde życie
wygaśnie.
Najgorszą stratą
jest strata bliskiej
dla nas osoby.
Mimo, że zostanie
ona na zawsze w
naszych sercach

i wspomnieniach,
to przecież to nie
to samo, co móc
się do niej przytulić
czy porozmawiać i
pośmiać się z nią,
spędzić wspólnie
czas. Niby będzie
zawsze przy nas,
ale to jednak nie to
samo. Liczymy się
tylko my i nasze
wspomnienia.
Wszyscy nas
pocieszają, a my
staramy się
odpowiadać, że
wszystko będzie
ok. Choć

tak naprawdę nic
nie jest wtedy
dobrze. Czas mija,
a my kroczymy
dalej przez życie. I
choć smutek i
tęsknota powoli
odchodzą na bok,
to nigdy nie
wymażemy ich z
naszej pamięci.
Jedyne, co nam
pozostaje, to
wspaniałe i
niezapomniane
chwile, które
spędziliśmy
razem. Dlatego
warto pamiętać

o tym, że każdego
z nas ta „choroba
tęsknoty” kiedyś
dopadnie, więc
zamiast się kłócić,
spędzajmy razem
jak najwięcej
wspaniałych chwil,
bo nigdy nie
wiemy, w którym
momencie to się
skończy.

Wiktoria Janiel i
Klara Dąbrowska 
 

Strata. Nieraz jest ciężko. Zwykle chodzi tylko o rzeczy materialne. Czasami jednak zdarzy się coś, na co
nie mamy wpływu.

Koniec

Trudne rozstania... Wiktoria Janiel



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 76 01/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego psy gryzą?

Czworonożne gryzonie

U większości
szczeniaków
dzieje się to
dlatego, że
wypadają im
zęby i swędzą je
dziąsła. Dorosłe
psy zaś robią to,
gdy są
wystraszone lub
agresywne.
Niektórzy uczą
psy gryźć
wszystkich
nieznajomych i
obcych ludzi,
których pies
nigdy nie
widział. Psy
mogą ugryźć,
gdy dotyka się
je w miejscach,
które je drażnią,
np. opuszki łap,
brzuch,
podbrzusze,
nos, głowa

(u większości
szczeniaków),
ogon, oczy (to
chyba wie
każdy).
Wydawałoby
się, że psy
gryzą mocniej
od suczki, ale
jak zapewne
wiecie na
własnych
doświadczeniach,
pozory mylą.
Suczki potrafią
ugryźć
naprawdę
mocno, jeśli
ktoś je
zdenerwuje.
Jedynym
przypadkiem,
jak suczka nie
ugryzie, jest
czas, kiedy ma
szczeniaki lub
jest w ciąży.

Psy gryzą, jak
ktoś im zadaje
ból. Z własnego
doświadczenia
wiem, że np. jak
złapię Lunę
(moją suczkę)
za mocno, kiedy
biorę ją na ręce,
potrafi ugryźć,
ale już za
którymś razem
uświadamia
sobie, że mnie
też boli, jak ona
mnie gryzie i
przestaje to
robić. To jest
dowód na to, że
psy są
inteligentne.

Anna Spalińska Dlaczego tak się
stało? Przecież
listy to bardzo
dobre
rozwiązanie,
można w nich
zawsze coś
narysować, a
osoba
otrzymująca list
jest bardziej
zadowolona, że
ktoś włożył tyle
pracy, by to
zrobić. Otóż w
dzisiejszych
czasach to jest
nieważne.
Młodzież używa
wyłącznie
telefonów
komórkowych.
Nie mówię, że to
jest złe, bo
sama od
jakiegoś czasu

nie wysyłam w
ogóle takich
typu
wiadomości, jak
kartka, lecz gdy
jest jakaś
okazja, np.
urodziny
przyjaciela,
warto poświęcić
trochę czasu na
piękną laurkę, to
lepsze niż
wysłać życzenia
SMS.
Rozumiem, że
jeżeli wyślesz
wiadomość z
telefonu,
dochodzi bardzo
szybko, ale
przecież to tylko
kilka literek.
Laurkę można
zawsze
postawić

na komodzie lub
zachować w
szafce, a
przecież
telefonu nie
będziesz miał
cały czas na
komodzie z
włączoną
aplikacją
„wiadomości”;p.
Moim zdanie
warto pisać listy.
Oczywiście
niektórzy mają
inne zdanie, ale
to nie znaczy,
że trzeba ich
krytykować.

Natasza Kachel

Kiedyś używano listów do porozumiewania się z
daleka, dzisiaj to już przeszłość.

Listy czy SMS?

Co drażni psa?

Wysłać list... a może sms?

Ania Spalińska

JZ
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Gra na szybkość "Pięć sekund".

Masz tylko chwilę!

Teraz pewnie
zadajecie sobie
pytanie, jakie
jest wasze
prawdziwe „ja”.
Jest pewne, iż
np. dla babci
jesteście milsi,
niż dla cioci,
jednak
dlaczego?
Wiemy jedynie,
że nasze
zachowanie
zależy od
towarzystwa, w
jakim
przebywamy.
Gdy jesteśmy
wśród
znajomych,
czujemy
wolność i nikt
nam prawie nic
nie zabroni,
dlatego z
kolegami

lub koleżankami
może nam się
zdarzyć, że
powiemy jakieś
przekleństwo.
Przy rodzicach
natomiast
mamy taką
jakby blokadę
na złe słowa i
nie możemy dla
przykładu
skakać z
jednego muru na
drugi. Z babcią 
pijemy herbatę,
gadamy o
szkole lub
pieczemy z nią
ciastka. Wtedy
jesteśmy
radośni, a także
wyluzowani.
Babcia może
nam
opowiedzieć
wiele

zdumiewających
historii, więc z
babunią
będziemy także
zaciekawieni. Z
ciocią można
zagrać w
planszówki.
Jedną
trzymającą w
napięciu grą jest
„5 sekund”, (to
już nie mój
artykuł), tak
więc z ciocią
jesteśmy
zadowoleni,
jednak się też
spinamy. Tylko
po co my tak
zmieniamy
swoje
zachowanie?
Według mnie
lepiej być po
prostu sobą.
Alicja Fijołek

Każdy z nas wie, że przy babci, cioci, rodzicach czy
znajomych zachowujemy się inaczej.

Jakie jest moje prawdziwe „ja”?

Gra planszowa
"Pięć sekund" to
bardzo
interesujące
zajęcie na
zabicie nudy.
Chodzi w niej o
to, aby w
krótkim czasie
(mniej więcej
pięć sekund)
odpowiedzieć na
pytanie, np.
"Wymień trzy
zabawki, które
nie potrzebują
prądu". Czas
odmierza
spirala, po której
zlatują małe
kuleczki. Kiedy
znajdą się na
dole, czas mija.
Jeśli udało Ci
się
odpowiedzieć na
pytanie, ruszasz
się pionkiem
jedno pole do

przodu. Jeśli
nie, odpowiada
osoba po Twojej
lewej stronie.
Kiedy ta osoba
nie odpowie,
odpowiadają
kolejni gracze.
Jeśli nikomu się
nie uda, Ty
przesuwasz się
o jedno pole.
"Strefa
Zagrożenia" jest
to pole na
planszy, na
którym jeśli nie
odpowiesz na
pytanie,
"upadasz" i
tracisz kolejkę.
"Zamiana" -
karta, którą
każdy gracz
dostaje na
początek gry i
po jej użyciu nie
dostaje drugiej.
Służy do tego,

by zmienić
pytanie.
"Następny" -
karta, którą też
każdy gracz
dostaje na
początek gry i
po jej użyciu nie
dostaje drugiej.
Służy do tego,
by następna
osoba
odpowiadała na
pytanie, kiedy
Ty nie znasz
odpowiedzi.
Wygrywa
osoba, która
pierwsza dojdzie
do mety.
Moim zdaniem
ta gra jest
bardzo
interesująca,
bardzo lubię w
nią grać.

Alicja Starzec
Cztery twarze ;)

5 sekund

Ania Spalińska

trefl.com
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Krok po kroku jak zrobić malunek z wosku.

Co to jest batik?

Dlaczego tak
się stało?
Przecież listy to
bardzo dobre
rozwiązanie,
można w nich
zawsze coś
narysować, a
osoba
otrzymująca list
jest bardziej
zadowolona, że
ktoś włożył tyle
pracy, by to
zrobić. Otóż w
dzisiejszych
czasach to jest
nieważne.
Młodzież używa
wyłącznie
telefonów
komórkowych.
Nie mówię, że
to jest złe,

bo sama od
jakiegoś czasu
nie wysyłam w
ogóle takich
typu
wiadomości, jak
kartka, lecz gdy
jest jakaś
okazja, np.
urodziny
przyjaciela,
warto poświęcić
trochę czasu na
piękną laurkę, to
lepsze niż
wysłać
życzenia SMS.
Rozumiem, że
jeżeli wyślesz
wiadomość z
telefonu,
dochodzi
bardzo szybko,
ale przecież

to tylko kilka
literek. Laurkę
można zawsze
postawić na
komodzie lub
zachować w
szafce, a
przecież
telefonu nie
będziesz miał
cały czas na
komodzie z
włączoną
aplikacją
„wiadomości”;p.
Moim zdanie
warto pisać
listy.
Oczywiście
niektórzy mają
inne zdanie, ale
to nie znaczy,
że trzeba ich
krytykować.
Natasza Kachel

Ostatnio 6b i 6a
były w MDK na
batiku. Robili
bardzo ciekawe
prace z wosku.
Pewna
dziewczyna,
czyli ja, chcę
wam
przekazać, jak
zrobić taką
pracę.
Potrzebne nam
do tego: kartka
A4, marker,
barwnik do
tkanin, materiał
naturalny, a nie
syntetyczny,
np.
prześcieradło
czy jedwab,
gdyż dobrze
chłonie farbę i
wiernie oddaje
jej kolory, wosk,
pędzle do
malowania
farbą, przyrząd
do nakładania
wosku,
podkładka,
miejsce do
pracy, naczynie
do
podgrzewania
wosku i
cierpliwość.
Pędzelki mogą

być różnej
grubości, dzięki
nimi nasza
praca może być
ciekawsza. 
Pierwszym
krokiem jest to,
że mamy
narysować
szkic. Może
być dowolny
wzór, ale jeśli
nie macie
pomysłu, to
właśnie w tym
artykule
możecie się
zainspirować,
jest to np. sowa,
anioł, kwiatek,
drzewko.
Musimy
pamiętać, że nie
możemy
rysować
drobiazgów,
ponieważ to nie
wyjdzie, gdy
nakryjemy to
woskiem.
Następnym
krokiem jest to,
że mamy
położyć kartkę
ze szkicem na
płaskiej
powierzchni i
położyć na nią
tkaninę. Trzecią

rzeczą jest to,
że musimy
malować
woskiem na
tkaninie po
konturach
rysunku.
Powinniśmy to
robić jednym
ciągłym
ruchem, ale nie
przyciskać
narzędzia do
materiału. Jeżeli
kapnie jakaś
plamka wosku
to nic, ponieważ
to dodaje tylko
uroku naszej
pracy. Możemy
też tak uznać,
że był to
zamierzony cel i
zrobić więcej
takich kropek
(plamek).
Uważajcie,
żeby się NIE
POPARZYĆ.
Czwartym
ruchem jest
dodanie barw
naszej pracy,
czyli
kolorowanie.
Używamy
barwnika i
pędzla. Po
prostu

malujemy
pędzlem w
wybranych
miejscach, tak
samo można
zrobić z tłem.
Taką pracę
trzeba potem
wysuszyć, a
potem za
pomocą
żelazka
wyprasować
wosk. Tam,
gdzie była
warstwa wosku,
zostanie biały
materiał.
Mam nadzieję,
że zaciekawiło
was zrobienie
malunku z
wosku,
ponieważ mi to
bardzo się
spodobało.
Taka praca
przynosi bardzo
dużo radości, a
wykonując ją
pracujemy też
nad
cierpliwością.

Julia Kipiel
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Szkic...

Nakładanie wosku...

Praca gotowa!

JZ

JZ

JZ
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