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Publikacje są 
"poniżane" głównie
przez osoby ze
starszych klas.
Może im się nie
podobać treść,
jednak to nie
powód, by szydzić
z czyjeś pracy.
Pewnie teraz
myślicie, że
pisanie gazetki to
nic trudnego, że to
tylko pisanie
tekstu na
komputerze,

ale jest inaczej.
Trzeba najpierw
mieć temat i
pomysł, jak to
napisać. Podczas
tworzenia
publikacji osoba,
która pisze tekst,
ma nadzieję na
dobrą opinię ze
strony innych
uczniów, a duża
część czytelników
gazetki po prostu
się śmieje z jej
treści, bo mu

się np. „do niczego
nie przyda”.
Zamiast
dostrzegać to, za
co można
pochwalić autora
artykułu, tacy
''wyśmiewacze''
widzą tylko powód
do kpiny. Trochę
pomyślmy, jak się
czują osoby, które
widzą, iż jego
artykuł pojawił się
w gazetce, ale
zaraz potem zjawił

się ktoś, kto
zaczyna obrażać
publikację. A
gdybyście Wy
pisali jakiś artykuł,
bardzo byście się
napracowali, żeby
coś wymyślić i
ktoś by się śmiał z
WASZEJ pracy.
Następnym razem
zastanówcie się,
zanim zaczniecie
urażać czyjąś
publikację. Piszę
ten artykuł

z niemiłą myślą,
że mój artykuł
będzie najbardziej
znieważanym,
jednak mam
nadzieję, iż
weźmiecie sobie
do serca moje
słowa i nie
zakpicie już z
czyjeś pracy.

Alicja F.

Na pewno nie raz widzieliśmy, jak ktoś wyśmiewa się z jakiegoś artykułu. Według tej osoby informacja
prasowa nie ma po części sensu lub po prostu jest obojętny wobec omawianej rzeczy. 

Obrażane artykuły

Łatwo śmiać się z czyjejś pracy...

W tym
numerze:

Ostatnie
przemyślenia i
recenzje w tym
roku
szkolnym! 

Dziękujemy
naszym
czytelnikom za
wierność oraz
wszelkie
uwagi. 

Do zobaczenia
po wakacjach!AF
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Dziś artykuł
zacznę
nietypowo,
mianowicie od
historii. Był to
zwykły dzień,
byłem z tatą na
zakupach (nie
pamiętam, co
kupowaliśmy).
Pod koniec
ojciec
zaproponował
mi zdrapkę,
gdyż niedaleko
znajdował się
kiosk.
Zgodziłem się,
po czym
podeszliśmy do
sklepiku. Gdy
trzymałem w
rękach los,
zorientowałem
się, że nie mam
go czym
zdrapać (nie
wiem, jak Wy,
ale ja wolę
zdrapywać za
pomocą
monety). Pani
ze sklepiku
usłyszała naszą
rozmowę i
poprosiła mnie,
abym podszedł.
Gdy znalazłem
się

przy okienku,
kobieta
wręczyła mi
mały, niebieski
zdrapak do
zdrapek, po
czym
powiedziała,
abym go
zatrzymał.
Podziękowałem,
po czym
odszedłem.
Teraz
przejdźmy do
recenzji.
Przedmiot ma
kolor niebieski,
jak logo
zdrapek. Na
środku ma napis
"Zdrapki" oraz
logo. Jego
kształt to okrąg
połączony z
nieostrym
trójkątem oraz z
zagłębieniem o
kształcie półkola
w środku.
Zdrapak (jak
sama nazwa
wskazuje) służy
do zdrapywania.
Jest przydatny,
gdyż monetę
(którą możemy
zużyć) możemy
zastąpić

tym gadżetem
(gdyż on się nie
zużyje). Produkt
firmy "Lotto"
(chyba
większość wie
że "Zdrapki" to
produkt firmy
"Lotto") jest
bardzo
poręczny i
często go
użyjemy, gdy
nie mamy
drobnych
monet.
Jednak czy
posiadanie
czegoś takiego
jest niezbędne?
Pewnie, że nie!
Do zdrapywania
możemy użyć
większości
ostrych rzeczy,
takich jak:
paznokcie,
moneta czy
tylna końcówka
łyżeczki (nie
polecam noży).
Jest to
użyteczny
gadżet, lecz nie
polecam
kupowania go.
Mikołaj Sz.

Mądrym mottem
życiowym tej
blogerki jest
"Aby być
wielkim, trzeba
być najpierw
małym" .
Jest to
kreatywny,
ciekawie
prowadzony
blog założony w
2012 roku.
Znajdziemy tam
różne ozdoby do
druku np.
plakaty,
girlandy,
zakładki do
książek i wiele
innych
produktów,
takich jak np.
plannery, dzięki
którym nie
zapomnicie

o ważnych
informacjach,
wydarzeniach w
najbliższym
czasie. Pani
Magda podąża
też za ciągle
zmieniającymi
się trendami.
Kolejnym
dużym plusem
tego poradnika
jest możliwość
skontaktowania
się z samą
autorką. Na tej
stronie
znajdziemy
również wiele
innych
ciekawych
pomysłów do
domu lub
ogrodu. Ja już
długo korzystam
z tej strony

i na miniony już
Dzień Matki
jednym z
prezentów, jaki
dostała moja
mama, była
kostka
kawosza, którą
znalazłam na tej
stronie.
Polecam tę
stronę
wszystkim,
którzy lubią
kreatywne i
często
zaskakujące
rzeczy,
prezenty i tym
podobne.

Julia B.

Chcę zrecenzować  blog, który prowadzi Magda
Mirkowicz. Czasami również pojawiają się tam
wpisy jej męża Kamila Mirkowicza.

My Pink Plum

Zdrapak

Kreatywne inspiracje

Szczęśliwa przygoda, 
czyli recenzja 

zdrapaka do zdrapek

MSz

JB
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Kiedy mówimy o
niej, najpierw
myślimy o
przyjaciołach ze
szkoły lub o
sąsiadach. A jak
jest z przyjaźnią
na odległość? Z
własnego
doświadczenia
wiem, że jest
ona trudniejsza
niż ta szkolna.
Często dzieje
się tak, że
musimy się
przeprowadzić
do innego kraju
lub
zamieszkujemy
jakieś miejsce
kilka lat, a
później
wracamy do
państwa, w
którym się
urodziliśmy.
Podczas tego
czasu
poznajemy wielu
miłych ludzi,
których niestety
musimy
opuścić.
Naturalne jest, iż
nie chcemy o
nich zapomnieć
i ich odrzucić.
Niestety

nie jesteśmy w
stanie się z nimi
spotykać na co
dzień, tak jak z
kolegami i
koleżankami z
klasy lub
podwórka.
Możemy jednak
pisać do nich
wiadomości lub
łączyć się z nimi
przez Skype
albo FaceTime.
Można też pisać
listy. Moim
zdaniem pisanie
listów jest
dobrym
sposobem
komunikacji.
Teraz niestety
niewiele osób go
używa, a wiem
jaką radość
sprawia
znalezienie w
skrzynce
pocztowej listu
od przyjaciela.
W dodatku jeśli
nasz kumpel
jest w podróży,
to wtedy
przychodzą
pocztówki z
różnych
ciekawych
miejsc.

Jeszcze jedną
zaletą jest to, że
do wiadomości
na telefonie nie
dołączymy
rysunku lub
drobiazgu, który
chcemy
podarować
koledze czy
koleżance.
Przyjaźń na
odległość ma
wiele zalet.
Możemy się
nauczyć
nowych języków
i pomimo
dużego
dystansu
możliwa jest
przyjaźń z
ważną dla nas
osobą. Moim
zdaniem taki
rodzaj przyjaźni
jest bardzo
ważny i nigdy
nie powinno się
tracić tak
cennych osób
ze względu na
oddalenie.

Antonina K.

...ale na
szczęście nie
wszyscy. Jeśli
jest taka osoba,
która się źle
zachowuje, inne
osoby też przez
to cierpią.
Niestety. Na
przykład jeśli na
zajęciach ktoś
przeszkadza, to
inni tracą, bo:
- gdy "Klaun
Klasowy" nas
rozśmieszy,
dostajemy
uwagę;
- kiedy jedna
osoba
przeszkadza, to
nauczyciel
może się

zdenerwować i
zrobić
kartkówkę;
- jeśli ktoś nas
zagaduje lub się
wygłupia, trzeba
też więcej
rzeczy zrobić w
domu, np.
skończyć
zadania lub
więcej czasu
poświęcić na
powtarzanie.
Pewnie każdy
potrafiłby
obwiniać kogoś
innego, ale
warto się
zastanowić, czy
to nie my
jesteśmy
problemem.

Z taką osobą
jest trudno
chodzić do
klasy,
zazwyczaj taki
uczeń chce się
popisać przed
innymi. Moim
zdaniem to
niemądre
popisywać się
głupimi
rzeczami.

Alicja S.

Przyjaźń to serdeczne stosunki oparte na
wzajemnej życzliwości.

Przyjaźń na odległość

W każdej klasie jest co najmniej jedna osoba, która
często się wygłupia...

Klasowy Klaun

Czy tak wygląda klasowy klown?

Przyjaźń

Pixabay

Pixabay
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Recenzja filmu 
„Han Solo”

Zasady tej gry
są bardzo
proste.
Wystarczy, że
jedna osoba
zakręci kołem
dołączonym do
zestawu.
Dopasuje swoją
głowę w kształt
papierowego
szablonu.
Przyczepi
fioletową,
plastikową rękę i
nałoży na nią
przygotowaną
wcześniej bitą
śmietanę.
Wylosuje liczbę
(na przykład
cztery) i (na
przykład cztery)
razy przekręci
pokrętło
znajdujące się
obok fioletowej
ręki. Teraz
pozostaje tylko
czekać, czy
gracz dostanie
w twarz bitą
śmietaną, czy
też nie.
Oberwanie w
żadnym stopniu

nie boli. Moim
zdaniem jest to
świetna zabawa
dla całej rodziny.
Jest to również
dobra opcja dla
osób, które nie
mają dystansu
do siebie. Dzięki
tej grze takie
osoby mogą
zrozumieć, że
warto się z
siebie śmiać. Tę
grę kupiłam w
Empiku,
możecie ją też
kupić w
Internecie.
Jeżeli obawiacie
się, ze
czyszczenie
zabawki jest
dużym
problemem, to
nie martwcie
się, ponieważ
czyszczenie gry
jest naprawdę
prostą sprawą.
Wystarczy, że
użyjecie do tego
gąbeczki
dołączonej do
zestawu oraz
wody. Ja gram

w podstawową
wersję, ale
słyszałam, że
niektórzy
youtuberzy
postanowili
pójść o krok
dalej i zamiast
bitej śmietany
nakładają takie
rzeczy jak
ketchup,
musztarda a
nawet karma dla
kota! Uważam,
że jest to co
najmniej
obrzydliwe i
niesmaczne,
chyba że ktoś
chce wymazać
się na przykład
kocią karmą i
śmierdzieć do
końca dnia, to
nie widzę
przeszkód.
Podsumowując,
gra jest bardzo
wciągająca i
gwarantuję, że
na pewno się
przy niej
uśmiejecie.

Emilia Ł.

W tym artykule chciałabym polecić wam grę o
nazwie „Pie Face”.

Szczęśliwi i brudni

Jest to film z
serii „Star Wars”
czyli po polsku
„Gwiezdne
wojny”. Film
przedstawia
historię młodego
Hana Solo, czyli
najlepszego
pilota w całej
galaktyce.
Początki miał
bardzo trudne,
ponieważ
mieszkał w
rynsztoku.
Musiał kraść,
aby przeżyć.
Wszystkie inne
dzieci tylko
kradły po to,
żeby nie umrzeć
z głodu, ale on
chciał żyć lepiej.
Pewnego dnia
uciekł i kiedy był
już na lotnisku
wraz ze swoją
dziewczyną
Kirą, udało mu
się przejść, lecz
dziewczynie

nie. Przez kilka
miesięcy nie
wiedział, co się
z nią działo, ale
za wszystkie
skarby chciał ją
odzyskać.
Przyłączył się
do grupy
bandytów, który
pracowali dla
łotra. Musieli
zdobyć skarb i
dostarczyć to
Drydenowi.
Okazało się, że
dla bandyty
pracuje Kira.
Han bardzo się
ucieszył, ale
niestety ona nie
mogła zostać z
chłopakiem.
Razem musieli
ukraść paliwo.
Pewnie
zastanawiacie
się, dlaczego nie
napisałam, nic o
Chewbacc'e, ale
ona lub on cały
czas był

z bohaterem.
Misja się
powodzi, ale
okazuje się, że
majątek musi
trafić do innej
osoby. Dryden
umiera od
miecza Kiry, ale
ona nie
rezygnuje z
bycia złą.
Odlatuje
statkiem, a Han
Solo zdobywa
swój
wymarzony
statek „Sokół
Millenium”.
Moim zdaniem
film jest świetnie
nakręcony i
efekty specjalne
są
profesjonalne,
historia jest
interesująca i
cały film jest
fantastyczny.
Milena K.

Polecam grę!

Han Solo

I.

I.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 109 06/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

W naszej klasie na lekcji historii odbył się ostatnio projekt Kamishibai.

Hendryk Walewicz? 

Polegał on na
przedstawieniu
siedmiu kart (w
tym tytułu) o
wybranym 
polskim
władcy
elekcyjnym.
Nasza grupa
składała się z
nas  oraz
naszej
koleżanki
Amelki L.
Wybrałyśmy
francuskiego
królewicza
Henryka
Walezego.
Przed
projektem była
kartkówka i
sprawdzian, na
których

popełniłyśmy
kilka
śmiesznych
błędów :
- Henryk
WALEWICZ
- Państwo,
które powstało
po zawarciu
unii lubelskiej
to
LUBELSZCZYZNA
Tak właśnie
narodził się
Hendryk
Walewicz z
Lubelszczyzny
i jego historia...
Podczas
rysowania
naszego
bohatera
spostrzegłyśmy,
że jego ręce

przypominają
przednie nogi
słonia.
Postanowiłyśmy
dorysować
brzuch i ogon.
 Amelka L.
chciała
narysować
scenę ucieczki
władcy z
Polski do
Francji.
Niestety
nastąpił drobny
błąd
techniczny.
Amelka
narysowała
Hendryka od
tyłu, co
przypominało
stojącego
tyłem
centaura.

Gdy nasza
koleżanka po
poprzedniej
(nieudanej)
próbie rysunku
podjęła się
kolejnego
wyzwania,
chciała
narysować
wybór
Hendryka
Walewicza na
króla Polski.
Dorysowała
mu czarne
nakrycie głowy
w stylu
francuskim,
które
wyglądało jak
czapeczka
żołędzia. Po
chwili

spostrzegłyśmy,
iż jego głowa
kształtem
przypomina
żołędzia z
powodu tego
beretu.
Dzięki tym
przypadkom
historia
Hendryka
rozwinęła się
dalej. A było to
tak...
Dzieciństwo
Hendryka
Walewicza z
Lubelszczyzny
było smutne,
ponieważ był
on słoniem. W
dorosłym
wieku
przeszedł

wiele
transformacji.
Pomogli mu w
tym
Transformersi,
którzy
zamienili go w
centaura z
głową żołędzia.
Henryk
Walezy na
pewno jest z
nas dumny.

Monika Ż. i
Amelia E.

Niecodzienna czapeczka ????AE AE
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Odwieczny spam.

Spam, spam, spam...

Mam pocztę na
WP i szczerze
mówiąc wcale
nie jestem z niej
zadowolony.
Jeśli chodzi o
pisanie maili, to
nie mam się do
czego uczepić,
jednakże filtr
spamu na tej
poczcie jest po
prostu tragiczny.
Pamiętam,
kiedy
zakładałem
konto na
Filmwebie,
przez
przypadek
kliknąłem opcję
"subskrypcja" i
do dziś tego nie
umiem
wyłączyć.
Ci
"dziennikarze"
Filmwebu
pewnie od świtu
do zmierzchu
siedzą
wpatrzeni w
ekrany swoich
komputerów
pisząc recenzje
filmów. Nie
wiem, skąd oni
takie znajdują,
ale już

niejednokrotnie
zaśmiecali mi
skrzynkę pisząc
recenzje jakichś
indyjskich,
afrykańskich
czy innych
egzotycznych
produkcji.
Często na
dodatek te filmy
mają po
kilkadziesiąt lat
lub świat o nich
nigdy nie
słyszał.
Ostatnio
przyszła mi
wiadomość z
Apartu. Na
moim profilu
mam ustawioną
płeć jako
mężczyzna,
więc skąd
pomysł na
takiego maila?
Innym, dosyć
wkurzającym
źródłem spamu
jest sam...
Instagram. Tak,
Instagram. Na
tym ogromnym
portalu
społecznościowym
również nie
brakuje
spamerów.

Głównie są to
małe firmy,
które
wykorzystując
bota piszą pod
losowymi
zdjęciami np.
Piękne zdjęcie!
<3 <3 <3
Zapraszamy do
nas!
No właśnie. To
ostatnie zdanie.
Jestem pewien,
że ludzie
odpowiedzialni
za te boty nawet
nie widzą, jakie
posty
komentują.
Kiedyś
widziałem taki
komentarz pod
zdjęciem sterty
śmieci...
Naprawdę.
Instagram ma
opcję
blokowania
innych, więc
takich
spamerów
można bardzo
łatwo
zablokować i
zapomnieć o
nich raz na
zawsze. 

Natomiast co do
poczty WP sam
nie jestem
pewien... 
Obawiam się,
że dopóki nie
odkryję sposobu
na wyłączenie
subskrypcji
Filmwebu, ci
dziennikarze

będą mnie
męczyć do
końca ży...
dopóki nie
zmienię poczty.
Aha,
zapomniałem
jeszcze dodać,
że obecnie
najwięcej takich
spamów

dotyczy RODO.
Dostałem już
wiele takich
maili, pomimo
tego niektórzy
wciąż mi to
wysyłają...

Ryszard S.

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Milena K., Emilia Ł., Alicja S., Alicja F., Julia B., Amelia E., Monika Ż., Antonina K., Ryszard
S., Mikołaj Sz.
Zdjęcia: Julia B., Alicja F., Mikołąj Sz., Amelia E.
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Spam ;/ Pixabay


	W tym numerze:
	Ostatnie przemyślenia i recenzje w tym roku szkolnym!
	Dziękujemy naszym czytelnikom za wierność oraz wszelkie uwagi.
	Do zobaczenia po wakacjach!
	Na pewno nie raz widzieliśmy, jak ktoś wyśmiewa się z jakiegoś artykułu. Według tej osoby informacja prasowa nie ma po części sensu lub po prostu jest obojętny wobec omawianej rzeczy.


	Obrażane artykuły
	Szczęśliwa przygoda,
	czyli recenzja
	zdrapaka do zdrapek
	Chcę zrecenzować  blog, który prowadzi Magda Mirkowicz. Czasami również pojawiają się tam wpisy jej męża Kamila Mirkowicza.


	My Pink Plum
	Przyjaźń to serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości.

	Przyjaźń na odległość
	W każdej klasie jest co najmniej jedna osoba, która często się wygłupia...

	Klasowy Klaun
	W tym artykule chciałabym polecić wam grę o nazwie „Pie Face”.

	Szczęśliwi i brudni
	Recenzja filmu
	„Han Solo”
	W naszej klasie na lekcji historii odbył się ostatnio projekt Kamishibai.

	Hendryk Walewicz?
	Odwieczny spam.

	Spam, spam, spam...

