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Podczas oglądania
horroru lubimy być
trzymani w
napięciu i właśnie
to nadaje
charakteru tym
wszystkim filmom.
Dzięki temu
czerpiemy
przyjemność z
dwugodzinnego
koszmaru. Żeby
oglądać horror
musimy się
przygotować na to
psychicznie,

jednak dużo osób
o tym nie pamięta.
Często ludzie
podchodzą do
horrorów zbyt
emocjonalnie i za
bardzo się
dostosowują do
panującego tam
nastroju. Sporo
dzieci ogląda
horrory tylko
dlatego, że
ciekawość jest
silniejsza niż
rozsądek. Wiedzą,

że tego im nie
wolno, jednak
chcą wiedzieć,
dlaczego to jest
takie zakazane.
Zazwyczaj
nastolatkowie
robią to dla bycia
na topie, bo chcą
być widziani jako
odważni i
popularni. Mimo to,
że ludzie lubią się
bać, to nie
potrafiliby stanąć
przed obliczem

podobnej sytuacji
jak w filmie.
Dlatego boimy się
podczas
koszmarów, bo
wydaje się nam,
jakby to było w
rzeczywistości.
Podsumowując,
oglądanie horrorów
przez nieletnich
(niedoświadczonych)
może odbić się na
ich psychice,
nieprzespanych
nocach i ciągłym

strachu
prowadzącym do
nikąd. My
osobiście lubimy
oglądać horrory i 
dzięki
odpowiedniemu
podejściu nie
mamy żadnych
problemów.

Amelia Spieć i
Majer Majerczak

Wiele osób twierdzi, że horrory ogląda się, bo lubi się strach. Jest to w większości nieprawda, gdyż wielu
ludzi myli strach z niepokojącą atmosferą.

Czy oglądałeś kiedyś horror? 
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Emocje podczas koszmarnego filmu! Alicja Fijołek
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Ludzie boją się wielu rzeczy.

Strach się bać...

Uczniowie w
szkole chyba
najbardziej boją
się
konsekwencji
zabronionych w
szkole
czynności,
takich jak na
przykład
używanie
telefonów do
innych celów niż
dzwonienie do
rodziców w
pilnych
sprawach.
Strach
towarzyszy nam
nie tylko w
szkole, ale też w
życiu
codziennym.
Strach
powstrzymuje
nas od robienia
niekoniecznie

rozsądnych
rzeczy. Kiedy
obawiamy się
czegoś, to tego
nie robimy.
Obawy nie tylko
powstrzymują
nas od robienia
nierozsądnych
czynności, ale
też pozwalają
nam próbować
nowych rzeczy,
które z czasem 
okazują się
przyjemne i nie
są wcale
straszne. 
Dorośli nie
reagują tak
bardzo na
strach, jak
dzieci. Jeżeli
oglądamy z
przyjaciółmi na
przykład horror
lub film

obfitujący w
sceny grozy, to
nie będzie mam
trudno
zauważyć, że
różne osoby
inaczej reagują
na strach.
Niektórzy ludzie
nie robią sobie z
tego niczego
wielkiego,
podczas gdy
inni krzyczą i
zwijają się ze
strachu. Jeżeli
spojrzymy na
strach z innej
perspektywy, to
może się
okazać, że
wcale nie jest
taki zły, a nawet
potrafi być
pomocny.

Monika Żołud

Na pewno
watro, lecz
czasami zbyt
duża pewność
siebie może
doprowadzić
nas do
niemałych
kłopotów.
Podam
przykład: jeżeli
ktoś jest pewny
siebie i ma
wygłosić referat
przed całą grupą
np. w szkole lub
na studiach, to
uda mu się to
zrobić
bezproblemowo,
jeżeli zaś
komuś
widocznie
brakuje
pewności siebie,
to będzie

miał lekki (bądź
duży) problem z
wystąpieniami
publicznymi.
Istnieje jeszcze
taki przypadek,
że ktoś ma
zdecydowanie
za dużo
pewności siebie.
Taka osoba
może zbyt
często wpadać
w tarapaty lub
wdać się w
kłótnię. Mimo
tego nadal
uważam, że
watro być
pewnym siebie,
mówić głośno i
nie bać się
podchodzić do
innych osób, bo
jestem na 100%
pewna, że ludzie

nie gryzą.
Oczywiście to
nie znaczy, że
trzeba wyjść na
środek sali i
powiedzieć:
"Jestem
pewny/a
siebie!". Nikogo
do tego nie
zmuszam,
jednak należy
pamiętać, że
pewność siebie
to jest jedna z
ważniejszych
wartości w
naszym życiu i
nie należy jej
zaniedbywać.

Anna Spalińska

Czy warto być pewnym siebie? Hmm... według
mnie to pytanie jest trochę bez sensu.

Jestem pewny siebie!

Czy to fobia?

Pewność siebie rządzi!

Anna Pelak

Anna Pelak



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 92 04/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Kiedy boli nas
ząb lub mamy
objawy jakiejś
choroby, należy
się udać do
lekarza. Gdy już
się
zarejestrujemy,
oczywiście
zrobią to nasi
rodzice,
wystarczy
czekać na
wizytę.
Niektórzy ludzie
(w tym ja) nie
lubią czekać w
poczekalni, bo
im się po prostu
nudzi. W końcu

powiedzmy
sobie szczerze,
w poczekalni nie
ma nic
ciekawego do
roboty. Podczas
badań według
mnie najgorsze
jest
sprawdzanie
gardła za
pomocą
szpatułki, jednak
w tym artykule
nie chodzi o to,
by was
zniechęcić do
chodzenia do
lekarza.
Gdybyśmy nie

chodzili na
kontrole
zdrowia, ludzie
zarażaliby się w
bardzo dużym
stopniu, więc
kiedy
zaczynacie się
źle czuć lub boli
was ząb,
szybko zgłoście
to swoim
rodzicom i nie
czekajcie, żeby
złapała was
grypa.

Alicja Fijołek

Każdy z nas kiedyś był u lekarza, jednak nie każdy
lubi do niego chodzić.

Czy lubimy chodzić do lekarza?

Powieść
opowiada o
dwunastoletniej
Summer, która
jest jedną z
najpopularniejszych
młodych aktorek
w Hollywood.
Występuje u
boku wielkich
sław i zarabia
miliony.
Pewnego dnia
Summer
wyrusza w
podróż do
Australii na plan
kolejnej
superprodukcji,
jednak nie
dolatuje na
miejsce. Z
samolotem
dzieją się
dziwne rzeczy -
maszyna
zaczyna znikać.
Dziewczyna
wyskakuje ze
spadającego
samolotu
(pomaga jej w
tym tajemniczy
nieznajomy),

nie wpada
jednak do wody
lecz upada na
twardą
powierzchnię i
mdleje. Po
odzyskaniu
świadomości
odkrywa, że
wraz z
dziewięcioletnią
spryciulą z
niespotykanie
wysokim IQ
oraz
trzynastoletnim
szalonym
mechanikiem,
znalazła się na
niewidzialnej
wyspie. Kiedy
zaczynają dziać
się dziwne
rzeczy,
Summer
odkrywa, że ma
moc. Ale to
dopiero
początek
niespodzianek.
Mnie osobiście
ta książka
bardzo
przypadła do
gustu.

Codziennie
czytałam po
kilka lub nawet
kilkanaście
rozdziałów i w
ogóle nie
mogłam
skończyć. Cały
czas coś się
dzieje, cały czas
jesteśmy
trzymani w
napięciu.
Bohaterowie
rozwijają się z
każdym
rozdziałem.
Pomimo to, że
ta publikacja ma
aż 337 stron
(czyli jest dosyć
gruba) to i tak
czyta się ją
bardzo szybko z
niesamowitą
fascynacją.
Serdecznie
polecam ją
każdemu, a
szczególnie
dzieciom w
wieku dwunastu
lat.

Emilia Łagun

Książkę napisała Maria Krasowska, która jest
pisarką oraz znaną blogerką.

"Wyspa X''

Polecam!

Internet

Emilia Łagun

Stetoskop
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Teoretycznie to
jest jeden z
niewielu
przykładów
naszego
myślenia o
kierunku, w
którym
zmierzamy. To
jest dosyć
smutne -
żyjemy w
świecie, o
którym tak mało
wiemy i
właściwie nie
wiadomo, po co
tutaj jesteśmy.
Wiele osób
odbiera nasze
życie jako „test”
i twierdzą, że
śmierć to
dopiero
początek.
Można
powiedzieć, że
do tego „testu”
są takie same
podejścia jak do
faktycznego
sprawdzianu -
albo starają się,
albo robią
cokolwiek, byle
nie to, co
ważne. Z
częścią tego
zdania trzeba

się zgodzić
niezależnie od
wyznania,
wiary, że wielu
z nas żyje „byle
do śmierci”, nie
ma
postanowionego
celu i jedyne, co
zmieniają w
życiu na ziemi
to zakładają
rodzinę i ją
utrzymują. Czy
życie ma w
ogóle sens, a
jeśli go posiada,
to czy go
kiedykolwiek
poznamy?
Trudno ocenić
czyjś cel w
życiu, a łatwiej
mówić coś o
celu nas jako
ludzkości.  Ale
czy to świadczy
o tym, że jako
ludzkość
posiadamy
jakąś rolę, a
każdy z nas jest
jej częścią?
Można
powiedzieć, że
tak, bo na
przykład
przeglądając
Internet (cel,

rzecz
wykonywana
przez dane
części) trudno
bez żadnej
wiedzy o
budowie
komputera
(ludzkości)
określić
czynniki
wpływające na
to, że możemy
oglądać treść
na monitorze,
lecz można też
powiedzieć nie,
bo nie
posiadamy
„klucza” do tego
co mamy robić i
nasz cel nie jest
jasny i gdyby
tak było, każda
jednostka
wiedziałaby kim
być, aby
tworzyć zgraną
całość.
Przyjrzyjmy się
jednak
odpowiedzi -
czy jesteśmy
częścią
wielkiego planu
istoty wyższej i
po prostu nie
znamy jego
działania?

Można na
świecie
zauważyć
podział nas na
rasy,
społeczności,
kraje, które
posiadają
własne
właściwości i
umiejętności.
Wiele ludzi stara
się znieść te
podziały,
przekłamując
prawdę i
rozpowszechniając
„poprawność
polityczną”.
Chaos tego
pokroju jest
wszędzie wokół
nas - wolność
słowa, tylko że
nie dla tych, co
twierdzą co
innego,
propaganda i
przekłamywanie
faktów przez
wielkie państwa.
Jednak czemu
tak jest? Czemu
oni chcą nas
zmylić? To jest
jak jeden wielki
plan, który ma
sprawić, żeby
zamiast
rozwoju 

Zapewne często słyszysz zdanie: „Dokąd zmierza ten świat?” używane jako negatywna reakcja na coś
nowego, rewolucyjnego, bądź popularnego.

Dokąd zmierza świat?

jednostki,
doprowadzić
grupy
do rozwoju i
podporządkowania
wielkiemu
rządowi. Przed
nami ukrywane
jest wiele
rzeczy-
prawdziwe
powstanie
wszechświata
(wielki wybuch
to tylko teoria),
spora część
historii (w
większości ta
niewygodna lub
niepoprawna).
Ludzie stoją na
drodze ludzi,
aby osiągnąć
dobra

materialne, które
według każdej
teorii życia
(bądź nieżycia)
po śmierci,
kiedyś
przeminą.
Reasumując -
życie każdego z
nas ma inny
sens, który
odnajduje się w
pewnym
momencie
życia.

Krzysztof
Jurkowski

Tajemniczy świat Internet
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