
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 85 02/18

Czasem z
kamerką, czasem
bez, ale z głosem.
Wszyscy mamy
swoich ulubieńców
w kategorii...
właśnie o tym
dzisiaj
porozmawiamy,
czyli o pracy
YOUTUBERA!
Dopiero co
zrobiłem osobny
temat o nowej
pracy
UNBOXERA.
Wspomniałem tam
o YouTuber'ach
robiących
Unboxingi. Ale co
robią YouTuberzy?
Życie YouTubera
polega nie tylko

na nagrywaniu
filmików. Poza
filmami mają
swoje własne
zainteresowania,
ale nie o tym
dzisiaj. Praca
takiego człowieka
mogłaby polegać
na nagraniu
filmików z gier lub
czegokolwiek na
zlecenie. Dalej,
zedytowaniu
materiału,
wrzuceniu na
YouTube i dodaniu
linku w opisie do
osoby, która
zażyczyła sobie
takiego czegoś.
Oczywiście warto
również

wspomnieć o
zarobkach, bo bez
tego by się nie
obeszło. Za
nagranie recenzji
byłoby moim
zdaniem około 100
złotych, za
Gameplay około
200. I reszta od
50-150 zł. Studia
YouTuberskie? O
to też nie trzeba
pytać.
Prawdopodobnie
na studiach byłaby
nauka
odpowiedniego
poczucia humoru -
w jakich
sytuacjach lepiej
zastopować, a w
jakich

przyspieszyć, tak
by widzowie się
rozweselili;
języków obcych -
na
międzynarodowych
meet-upach,
gdyby podszedł
obcokrajowiec i
chcielibyśmy z
nim porozmawiać;
bycia śmiałym,
odważnym - bo
wyobraźcie sobie
YouTubera przed
kamerą, który nic
nie mówi ze
strachu... Na
koniec przydałaby
się też zdolność
zdobywania ludzi
do nagrywania.
Zgaduję,

że wykształceni w
tym kierunku
YouTuberzy
mieszkaliby w
normalnych
domach, ale przed
nimi mieliby jakąś
tabliczkę lub coś,
na czym byłoby
napisane: " Tutaj
mieszka YouTuber
- *cennik". Po co
miałby robić filmiki
w warsztatach?
Jeżeli podzielacie
moją opinię, to
miło mi. Do
następnego
artykułu!

Szymon Tuchorski

Na YouTubie często oglądamy ludzi mówiących coś przed kamerą lub kogoś, kto gra w gry.

Studia na kierunku… YouTubera?

W tym
numerze:

Kupujesz
reklamówki? (str.
2.)
Szkolny hałas!!!
(str. 2.)
Mamy wiele
twarzy (str. 3.)
Spokojny sen(str.
3.)
5b w sądzie! (str.
4.)

Paweł - profesor YouTuba ;) JZ
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Nie wiem, czy to
dobrze,
ponieważ
plastikowe
reklamówki nie
były dla mnie
złe, a wręcz
przeciwnie. Gdy
przy kasie
dokupimy
plastikową
reklamówkę,  to
zawsze jakiś
„majątek” dla
sprzedawczyń i
trochę groszy
więcej dla firmy.
Mnie te
plastikowe
reklamówki nie
utrudniają życia,
tylko pomagają.
Jestem
właścicielką
puchatego
królika, który
latem jest na
dworze.
Plastikowa
reklamówka
służy mi do
posprzątania po
nim

jego odchodów,
a następnie
wyrzucenia ich
do śmieci.
Plastikowa
reklamówka jest
potrzebna mi
również do
włożenia jej do
kosza, który
potrzebny jest
mi do
wyrzucenia
śmieci. Do tych
przykładów,
które podałam
powyżej,
reklamówki
plastikowe są
naprawdę
pomocne.
Można też
kupować worki
takie, które są
przeważnie
granatowe lub
czarne. Służą
one do
wyrzucania
śmieci lub do
innych
czynności.

Plastikowe
reklamówki
mogą je
zastąpić. Można
zaoszczędzić
trochę groszy, a
plastikowa
reklamówka
może posłużyć
Ci nie tylko do
przetrzymywania
zakupów, ale
także do
wymienionych
wyżej
czynności. Co
zrobisz, jak
zapomnisz torby
z auta lub z
domu? Chcę Ci
się po nią
wracać? Czy
wydać parę
groszy na
plastikową
reklamówkę?

Paula Pyda
Mają trochę
racji, ponieważ
umówmy się,
jest głośno.
Wielu z nas
wracając po
szkole
przychodzi do
domu z bólem
głowy. Niestety,
jest pewien
problem, przez
który dzieje się
tak, jak się
dzieje.
Korytarze są
wąskie, małe, a
uczniów jest
bardzo, bardzo

dużo. Każdy na
przerwie chce
się wygadać,
aby nie gadać
na lekcji. Tak się
nie da. Jest kilka
rozwiązań, ale
są one raczej
niemożliwe (np.
powiększenie
korytarzy,
rozmowy w
klasach albo
pisanie smsów
w myślach).
Wiemy, że
niestety takie
sytuacje nie
wydarzą się. Z

tego wynika, że
warto
rozmawiać
szeptem, lecz
nie zawsze to
jest możliwe,
ponieważ gdy
dużo osób tak
gawędzi, to
następnie robią
to coraz głośnie
i głośniej, aż w
końcu dochodzi
do tego, że
wracamy do
domu z bólem
głowy.

Milena
Kaczmarek

Wszyscy nauczyciele i niektórzy uczniowie
zwracają nam uwagę na głośność na przerwach i
na lekcjach.

Czy szkoła jest za głośna?

Od nowego roku w Polsce plastikowe reklamówki
w sklepach są płatne.

Plastikowe reklamówki

Tu jest za głośno!

W reklamówkach kryją się buty na w-f.

JZ

RS
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W XXI wieku bardzo popularny jest makijaż.

Jeden człowiek - wiele
twarzy

Wieczorne problemy- czyli jak poradzić sobie z
zaśnięciem?

Spokojny sen 

Dużo osób ma
problemy ze
snem, przez co
nie wysypiają
się i chodzą
niewyspane do
szkoły i pracy.
Jest to bardzo
uciążliwe,
ponieważ nie
możemy się
skupić i ciągle
ziewamy, przez
co wyglądamy
na takich, którzy
lekceważą
innych. W tym
artykule podam
kilka porad,
które mogą
wam pomóc z
zaśnięciem.
Spokojna
muzyka - lub
jakakolwiek inna
(byle nie rock,
heavy metal czy
inne

pobudzające
dźwięki); nasza
ulubiona
muzyka może
pomóc nam
zasnąć.
Wystarczy, że
włożymy
słuchawki,
ustawimy czas
wyciszenia
muzyki,
zamkniemy
oczy i położymy
się, to na 99%
zaśniemy.
Posiłek (drobna
kolacja) - może
zabrzmi to
dziwnie, ale tak,
jedzenie
pozwala zasnąć
(pod warunkiem
wcześniejszego,
wyczerpującego
wysiłku
fizycznego).
Wystarczy
odczekać kilka

minut  i leżymy
"jak zabici".
Słuchawki i
opaska na oczy
- te rzeczy są
bardzo
przydatne.
Opaska na oczy
nie przepuszcza
światła i stwarza
milą ciemność,
zaś nauszniki
nie
przepuszczają
większości
dźwięków.
Osobiście nie
używałem ich,
ale mają bardzo
pozytywne
opinie
użytkowników.
Oto moje
sposoby na sen.
Co wy o nich
sądzicie ? Czy
wam pomogły ?
Mikołaj Szajna

 Prawie każda
uczennica
siódmej lub
ósmej klasy lub
gimnazjum
stosuje tę
metodę na
dobry wygląd,
więc można
powiedzieć, że
jest to jej drugie
oblicze.
Oczywiście nie
tylko kobiety
mają wiele
twarzy. Wśród
mężczyzn i
nastolatków
stosowane jest
przerabianie i
modelowanie
zdjęć.
Zazwyczaj
wykorzystują je
jako zdjęcia
profilowe np. na
Instagramie

lub innych
portalach
komunikacyjnych.
Zmiany twarzy
to nie tylko nasz
zmienny
wygląd, ale też
różne
zachowania w
stosunku do
sytuacji i
różnych
okoliczności. Na
przykład
podczas
spotkania z
przyjaciółką
zachowamy się
inaczej niż gdy
będziemy
rozmawiać z
nauczycielem
lub szefem w
pracy. W gronie
przyjaciół
jesteśmy
wyluzowani

i lubimy
żartować, ale w
poważnej
sytuacji musimy
być opanowani.
Nasze różne
zachowania
powodują to, że
nasi bliscy lub
nowo poznane
osoby tak do
końca nie
wiedzą, jacy
jesteśmy
naprawdę. Może
to skutkować
tym, że ludzie
nie będą chcieli
się z nami
przyjaźnić, bo
będą się
obawiać
różnych rzeczy,
których nie będą
się po nas
spodziewać.
Monika Żołud

Wszyscy zakładamy maski!

Spać można wszędzie!

JZ

JZ
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Już w pierwszej
połowie roku
szkolnego
odwiedziliśmy
panią Agnieszkę
w sądzie, gdzie
przygotowała
dla nas zajęcia
dotyczące dóbr
osobistych.
Następnie
rozpoczęliśmy
przygotowania
do własnej
rozprawy
sądowej.
Wymyśliliśmy
przestępstwo,
postacie oraz
zapoznaliśmy
się z procedurą
obowiązującą
podczas
procesu. Dzięki
temu
samodzielnie
stworzyliśmy
pełną historię
zdarzeń oraz
bohaterów.
W końcu klasa
5b udała się do
Sądu
Rejonowego na
odegranie
rozprawy
sądowej. Każdy
miał
wyznaczoną

rolę, był to np.
pełnomocnik,
sędzia,
adwokat. Nasza
historia
opowiadała o
Angelice, która
chodziła do 3
klasy
gimnazjum. Jej
kolega Janusz
upokorzył ją
przy całej klasie,
wysyłając
przerobione
zdjęcie
dziewczyny na
klasowego
Messengera. Z
tego powodu
Angelica chciała
popełnić
samobójstwo.
Uratowała ją jej
najlepsza
przyjaciółka
Wiktoria. Pani
Agnieszka
dodała do
naszej rozprawy
wątek
paranormalny. A
mianowicie taki,
że Wiktoria 
ujrzała ducha 
babci  Angeliki,
który kazał jej
uratować

dziewczynę
przed
niebezpieczeństwem.
Wtedy
sędziowie
wezwali
psychiatrę ,
który ocenił
prawdziwość
zeznań Wiktorii.
Nagle zza drzwi
wyszedł duch
(oczywiście
nieprawdziwy),
który obalił
wniosek
psychiatry.
Ostatecznie
karę dostał
Maurycy
(kolega
Janusza) , który
przyznał się do
przerobienia i
umieszczenia
zdjęcia Angeliki,
a Janusz dostał
odszkodowanie
w wysokości
około 50 tys.

Justyna Olejnik,
Amelia Ekiert i
Emilia Łagun

Dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Bem- Iwańskiej, która jest z zawodu sędzią, a prywatnie mamą
Michała, klasa 5b uczestniczyła w cyklu zajęć w sądzie.

Co my takiego zrobiliśmy!?

Rozprawa w toku

Sędzia

Świadkowie
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