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Mimo tego, że
jestem redaktorem
w gazetce dopiero
od roku, wiele o
niej wiem. Na
przykład to, że nie
od zawsze
byliśmy częścią
Junior Media, bo
dawniej nasze
pisemko było po
prostu tworzone w
Wordzie. Wtedy
było czarno-białe.
To się zmieniło,
kiedy zaczęliśmy

brać udział w
konkursach na
drukowanie
gazetki. Dzięki
temu
dostawaliśmy
naszą gazetkę
drukowaną w
dużej ilości w
prawdziwej
drukarni. Potem
zaczął się
program Juniorlab
i różne wyzwania
dla naszej
redakcji.

Teraz jako
redaktorzy gazetki
często możemy
spotkać się z
różnymi rodzajami
konkursów np.
fotograficznym
czy literackim,
które organizuje
Junior Media. Nie
trzeba zawsze
wygrywać,
najważniejsze jest
starać się, a Pani
Justyna zawsze
wynagrodzi udział

w konkursie
drobnym
podarunkiem
takim jak ciastko
lub babeczka
(własnego
wypieku ma się
rozumieć).
Najbardziej
zasłużeni
redaktorzy jeżdżą
na fantastyczne
wyjazdy, takie jak
do Uniejowa
(najbardziej
zasłużeni) oraz

escape room
(każdy chętny). Z
tych powodów
serdecznie
zapraszam do
zapisania się na
gazetkę w
następnym roku.
Niech żyje
gazetka i redakcja.

Mikołaj Szajna

To już setne wydanie naszej gazetki na platformie Junior Media! Cała redakcja się cieszy! Oto
jubileuszowe wydanie Expresu Społeczniaka.

 Sto lat, a raczej setne wydanie!

Sto lat :)

W tym
numerze:

Slimy... czy wiesz,
jak je zrobić? ;)
(str. 2.)

Escape roomy w
modzie (str. 3.)

„Drzewo kłamstw”
(str. 3.)

Jakie filmy
wolimy? (str. 4.)

Śmiesznie na
YouTube (str. 4.)
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Nasza
nauczycielka
przyrody p.
Małgosia na
interesujących
zajęciach
dotyczących
glutków znalazła
odpowiedź na
nasze pytanie, a
więc było to
tak… Podczas II
Wojny
Światowej
pewien brytyjski
naukowiec
dostał zlecenie,
aby  wynaleźć
sztuczną gumę,
która nie będzie
wykonana z
drzewa
kauczukowego,
którego nie
wystarczało do
wyrobów gum
potrzebnych do
produkcji m.in.
opon. Pewnego
dnia niewiadoma
postać
wymyśliła

inne
zastosowanie
tych oto glutów.
Ta osoba
zauważyła, że
bawienie się
taką substancją
jest relaksujące i
sprawia dużą
przyjemność.
Ten produkt
dodatkowo
przyjął się,
ponieważ każde
dziecko miało
możliwość
wykonania go
samodzielnie 
używając 
wyłącznie
produktów
dostępnych w
domu. W
dzisiejszych
czasach
możemy
również
własnoręcznie
zrobić tego typu
slimy , podamy
Wam kilka
sprawdzonych

przepisów na
wykonanie
slimów. 
Aby wykonać
fluffy slime
potrzebujemy:
klej
przezroczysty,
piankę do
golenia (najlepiej
Gillette), Pervol
lub Persil,
optymalnie
barwnik
spożywczy,
brokat i inne
ozdoby. Na
początek dodaj
klej (im więcej,
tym większy
slime
uzyskasz),
następnie dodaj
barwnik
(spożywczy lub
farbkę
plakatową). Kolejno
dodaj płyn do
prania (my
zawsze
dodajemy „na
oko”). Kiedy

masz już
dodane te
składniki, dodaj
piankę do
golenia (musisz
pamiętać, aby
nie było jej
więcej niż kleju).
Teraz dobrze
wymieszaj
produkty, a gdy
glutek będzie
stężony, zacznij
mieszać go w
rękach. Musisz
dobrze
wymieszać 
wszystkie
składniki,
następnie dodaj
swoje wcześniej
przygotowane
dodatki.
Jeśli chcemy
zrobić przeźroczysty
slime,
potrzebować
będziemy:
bezbarwny klej
w płynie poj.
50ml., dwie łyżki
wody, dwie łyżki
płynu

do soczewek
oraz odrobinę
sody
oczyszczonej,
która będzie
naszym
aktywatorem.
Wszystkie
nasze składniki
musisz dodać i
dokładnie
wymieszać. Już
po chwili slime
będzie gotowy.
Teraz dam
Wam kilka
porad, które
pomogą w
wypadku, kiedy
slime się nie
udaje.  Jeżeli
glutek nie
wychodzi, to
masz kilka
możliwości.
Jedną z nich
jest zmiana
kleju. Taki, na
którego
etykiecie
znajdziesz zapis
„PVA”,
sprawdza

się idealnie (to
większość
szkolnych
klejów). Niestety
w moim
przypadku
najgorzej
sprawdzał się
popularny klej
„Magic”. Jednak
jeżeli klej jest
ok, to może
masz zły płyn?
Upewnij się, że
masz płyn do
prania, a nie do
płukania.
Właśnie ten
odpowiedni płyn
zawiera w sobie
aktywator.
Zachęcamy
Was do
tworzenia
własnych
slimów oraz
eksperymentowania
z dodatkami i
dzielenia się
przepisami.

Julia Banasiak,
Amelia Ekiert

Każdy z nas na pewno zna ostatnio panującą modę na slimy. Zastanawiałyśmy się, kto zapoczątkował ten
trend na ciekawe glutki.  Postanowiłyśmy przygotować zajęcia, na których dowiemy się więcej o slimach.

Stwórz swojego glutka!

Warsztaty robienia glutków

Gotowe slimy

MB

JB
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Escape roomy są w dzisiejszych czasach bardzo
popularną rozrywką.

Let me out!

Polecam Wam fantastyczną książkę!

"Drzewo kłamstw"

Escape room to
małe
pomieszczenie
z licznymi
tajemniczymi
kłódkami,
szufladami itp.
Jest to gra na
logiczne
myślenie. Na
wydostanie z
pokoju jest jedna
godzina, więc
liczy się każda
sekunda.
Wydawałoby
się, że to dużo
czasu jak na
wydostanie się z
niewielkiego
pokoju z
kilkoma
kłódkami i
szufladami.

Nie jest to
jednak takie
proste, jakby się
wydawało.
Często nawet
gdy znajdziemy
jakiś przydatny
przedmiot,
musimy potem
domyślić się
jego
przeznaczenia.
Często
napotyka się
jakieś
przeszkody, ale
na szczęście
jest możliwość
zadzwonienia do
obsługi w celu
uzyskania małej
podpowiedzi. W
escape roomie
liczy

się każda myśl,
nawet ta
najmniej
sensowna,
ponieważ
wszystkie
pomysły mogą
okazać się
przydatne. Jest
to wspaniała
rozrywka
zwłaszcza dla
osób, które lubią
czuć dreszczyk
emocji oraz
chętnie podejmą
się wyzwania.

Monika Żołud

Czternastoletnia
Faith mieszka
wraz z
rodzicami i
młodszym
bratem w
Londynie. Jej
ojciec jest
pastorem. Faith
bardzo zależy
na jego uwadze,
lecz ten wcale
nie zwraca na
nią uwagi.
Wszyscy
uważają, że
dziewczyna
powinna być
elegancką,
skromną
panienką
zajmującą się
domem i
dziećmi, lecz
ona lepiej czuje
się w
towarzystwie
uczonych.
Interesuje się
przyrodą. Dzięki
temu, że jej
ojciec również

poświęca się tej
dziedzinie,
bohaterka może
przyglądać się
jego badaniom.
Z niewiadomych
dla Faith
przyczyn,
wszyscy
znajomi
przestają
szanować
pastora, którego
ona sama
zawsze bardzo
podziwiała.
Rodzina Faith
wyjeżdża bez
uprzedzenia na
odludną wyspę.
Tam
dziewczyna
próbuje poznać
sekrety ojca,
jednak ten w
nieznanych
okolicznościach
znika. Wszyscy
wierzą, że
popełnił
samobójstwo.
Dziewczyna

nie chce w to
uwierzyć.
Prowadząc
śledztwo,
dziewczyna
dowie się całej
prawdy o ojcu.
Czy będzie tego
żałować? Czy
prawda, o której
się dowie,
zmieni jej
mniemanie o
ojcu? 
Książka ma
charakter
kryminału.
Czytając ją
nieraz można
poczuć
dreszczyk
emocji. Polecam
ją wszystkim,
którzy nie
przepadają za
oczywistym
biegiem
wydarzeń.

Wiktoria Janiel

Escape room - pomysł na wycieczkę

"Drzewo kłamstw"

MŁ
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Istnieje wiele rodzajów filmów.

Jaki film wolisz?

Czasami widzisz coś śmiesznego i...

Spróbuj się nie zaśmiać...

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Wiktoria Janiel, Julia Banasiak, Amelia Ekiert, Monika Żołud, Mikołaj Szajna
Zdjęcia: Małgorzata Bartoszewicz, Magda Łagun, Monika Żołud, Julia Banasiak, Amelia Ekiert, Wiktoria Janiel,
Justyna Zaryczańska
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

To może być
film przygodowy
lub komedia.
Nastolatki
przeważnie wolą
filmy
romantyczne,
dorośli horrory
lub filmy
dokumentalne,
młodsze dzieci
zaś bajki albo
komedie.
Jednak to nie
jest powiedziane
tak, że „ty
musisz obejrzeć
bajkę”. To nie
jest tak. Każdy
może oglądać

taki film, jaki
tylko chce
obejrzeć. Ja
sama jestem
ogromną fanką
horrorów, znam
aż  50 tytułów
horrorów,
dokładne daty
powstania
każdego
strasznego
filmu.
Postanowiłam
przeprowadzić
ankietę w naszej
szkole na temat
tego, jaki rodzaj
filmu jest lubiany
najbardziej.

Wygrały horrory,
drugie miejsce
miały komedie,
trzecie filmy
przygodowe, a
ostatnie filmy
historyczne.
Okazało się, że
straszne filmy
lubią nawet
najmłodsi. A Ty,
jaki rodzaj filmu
lubisz
najbardziej?

Amelia Ekiert

Ankieta

Czy
zastanawialiście
się kiedyś, jak to
jest, że w
śmiesznych
filmikach (tzw.
funny
moments), które
można znaleźć
na YouTube,
zawsze ludzie
niby nie
spodziewają się
czegoś
śmiesznego, a
nagle ktoś
niespodziewanie
w śmieszny
sposób na
przykład upada?
Tego typu filmiki
rozbawiają do
łez młodzież, ale
budzą

kontrowersje u
dorosłych,
których to nie
śmieszy, bo
domyślają się,
co czuje
poszkodowana
osoba. Często
te śmieszne
wypadki wiążą
się z brakiem
rozwagi, gdyż
osoba
wykonująca tę
czynność nie
zdaje sobie
sprawy, jakie to
może mieć
konsekwencje i
może być
groźne dla
zdrowia, a
nawet życia.
Myślę,

że ludzie, którzy
filmują te
wpadki, nie
spodziewają się
niczego
śmiesznego.
Myślą, że
wszystko
pójdzie zgodnie
z planem, aż tu
nagle przydarza
się coś
zabawnego.
Później publikują
filmiki na
YouTube i cały
świat pęka ze
śmiechu.

Monika Żołud

Wcale się nie śmiejemy!

AE

JZ
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