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Nie od dzisiaj Europa jest bardzo multikulturowym kontynentem. 

Liga obcokrajowców w europejskich krajach
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Imigranci z Afryki i
z Arabii osiedlają
się w wielu
krajach, w tym w
Polsce. To dobrze
czy źle?
Idealnym
przykładem są tu
chociażby
sportowcy. Na
ostatnim mundialu
w Rosji, gdzie w
finale Francja
pokonała
Chorwację 4-2,
mogliśmy
zauważyć, że
bardzo dużo
reprezentantów
zwycięzców
pochodzi z Afryki.
Zaledwie 33% to
rodowici Francuzi.

Pozostałe 67%
pochodzą z Afryki,
Arabii lub innych
egzotycznych
krajów. Dwóch
graczy urodziło się
poza Francją.

W Polsce również
mamy tzw.
"farbowanych
lisów". Jednym z
nich jest np.
niesławny Thiago
Cionek z Brazylii,
który na mundialu
strzelił gola
samobójczego i
przegraliśmy 2-1 z
Senegalem.
Ale polska
reprezentacja

zna innych
obcokrajowców. Ci
cieszyli się
większą
popularnością i na
pewno byli
kojarzeni
pozytywniej.
Są nimi inny
Brazylijczyk,
Roger Guerreiro i
Nigeryjczyk
Emanuel
Olisadebe, który
strzelił gola w
wygranym 3-1
meczu z USA na
Mundialu w 2002,
na którym również
nie wyszliśmy z
grupy, ale
zagraliśmy lepiej
(na tym

strzeliliśmy
zaledwie 2 bramki
i skromnie
wygraliśmy 1
mecz z Japonią).

Inne reprezentacje
z "farbowanymi
lisami":
Szwajcaria
(Albania, Afryka)
Portugalia (Afryka)
Niemcy (Arabia)
Anglia (Afryka,
Karaiby)
Holandia
(Surinam, Karaiby)
Belgia (Kongo)
Australia
(Chorwacja,
Serbia, Afryka)
Oczywiście takich

reprezentacji jest o
wiele więcej, ale w
tych krajach takich
„fałszywych”
reprezentantów
jest najwięcej.

Podsumowując,
czy to dobrze, czy
źle? Z jednej
strony tacy
obcokrajowcy
mogą odnosić
sukcesy, a z
drugiej mogą
niszczyć kulturę
kraju, który
reprezentują. Sami
zdecydujcie.

Ryszard Sieja

Wielokulturowe drużyny EŁ, MŻ, JB
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Było strasznie i upiornie!

Halloween w klasach 4-6

Wieczór
Halloweenowy
odbył się w
naszej szkole w
piątek 26
października
2018 roku.
Na Halloween
było naprawdę
wiele zbaw, np.
„dopasuj napis
do obrazka”,
albo nauczenie
się wierszyka

na pamięć i
później
powiedzenie go
pani Justynie.
Były także kody
Qr do
odgadnięcia i
rozwiązanie do
tego zadań i
jeszcze ankieta
na temat
Halloween. Na
koniec
oglądaliśmy

film pt. "The
Adams Family".
Według mnie
było bardzo
fajnie.
PODZIĘKOWANIA
DLA
NAUCZYCIELI -
ORGANIZATORÓW

Hanna
Wróblewska

Straszne łamigłówki

Jest to taka
motywacja dla
ucznia, na
przykład słowa,
które słyszymy
po nieudanym
sprawdzianie
czy kartkówce.
Niektórzy
rodzice mówią
coś w stylu:
''mogło być
lepiej", "nic nie
szkodzi",
"zawsze można
poprawić" itp.
Moja mama raz
powiedziała coś,
co usłyszałam
pierwszy raz w
życiu: "jedynka
to nie koniec
świata".

Przedtem
czułam się
strasznie, nie
wiedziałam, jak
powiedzieć, że
dostałam gorszą
ocenę, jednak
po tych słowach
poczułam się
nieco lepiej.
Według mnie
warto, aby
rodzice poczuli
to, co czuje
uczeń, gdy
dostanie w
szkole jedynkę i
porozmawiali z
dzieckiem,
zamiast
krzyczeć na nie
i dawać mu
kolejne powody

do stresu czy
zmartwień.
Według mnie
słowa wsparcia
są bardzo
ważne,
ponieważ dzięki
nim drugi
człowiek się
dowartościowuje
i myśli lepiej o
sobie oraz o
swoich
możliwościach.

Anna Spalińska

Słowa wsparcia dla wszystkich są ważne, a
szczególnie słowa wsparcia płynące z ust rodziców
lub kogoś, kto jest nam bliski.

Słowa wsparcia

Upiorni uczestnicy zabawy

Koszmarne dynie

Wsparcie wiele znaczy...

JO

JO

JO

JZ



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 123 10/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Mało kto potrafi,
a raczej mało
kto chce w to
wierzyć,
przecież nie
można czuć się
opuszczonym w
towarzystwie.
Ja ci udowodnię,
że jednak
można. Mimo iż
znajdujemy się
wśród ludzi, czy
też "przyjaciół",
rzadko kiedy
widzą i
zauważają jak
się czujemy. Nie
zwracają uwagi
na to, czy
płaczemy, czy
tryskamy
radością.
Czujemy się w
pewnym sensie
"niewidziani".
Jesteśmy jak
powietrze,
którego jak
wiemy nie
widać. Jednak
co zrobić, żeby
nie być
niezauważalnym?
Żeby być kimś,
o kim się
pamięta.
Czasami ludzie
są tacy, że mało
kto ma dla nich
znaczenie. Są
tacy, którzy
mają więcej
znajomych, niż
przyjaciół i mało
do kogo się
przywiązują, a
są tacy, którzy

mało komu ufają
i ciężko jest im
znaleźć
prawdziwego
przyjaciela,
któremu będą
mogli wierzyć.
Wiele ludzi
twierdzi, że takie
osoby, które
ciężko znajdują
przyjaciół, są
wybredne.
Nieprawda.
Zazwyczaj jest
tak, że dopiero
co poznane
osoby zostają
obdarzone
mianem
naszych
przyjaciół, a
przynajmniej tak
nam się z
początku
wydaje. W
pierwszej
lepszej sytuacji
możemy się
przekonać, że
jesteśmy w
błędzie. No i tu
zależy od
człowieka, jak
zareaguje. Taka
osoba jak
mówiłam na
początku,
pewnie nie
będzie się tym
za bardzo
przejmowała i
po dwóch
dniach znajdzie
sobie nową,
bliską koleżankę
czy kolegę. Co
jednak zrobi

ten, który mało
komu jest w
stanie zaufać
czy uwierzyć?
Pomyślmy
najpierw, czemu
tak się
zachowuje?
Odpowiedź jest
prosta. Po zbyt
wielu sytuacjach
związanych z
ufnością,
sytuacjach,
które tak bardzo
nas zabolały, nie
jesteśmy w
stanie w stu
procentach
powrócić do
dawnego
siebie... Nie
jesteśmy w
stanie znowu
tak bardzo się
starać, bo po
jakimś czasie
będziemy
myśleć, że
dalsze staranie
się jest
czynnością
pozbawioną
sensu. Jak
myślisz, czy
tylko negatywne
sytuacje
powodują
zmiany?
Oczywiście, że
nie tylko, ale
zazwyczaj. Jeśli
jakaś zmianę
powoduje rzecz
przyjemna, 

Czy potrafisz uwierzyć w to, że zwykła, z pozoru szczęśliwa osoba, która jest otoczona "przyjaciółmi",
może czuć się samotnie?

Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa...

to zazwyczaj
jest to poprawa
właśnie z tego
smutnego stanu.
Nie zawsze
ludzie
odosobnieni
chcą
osamotnienia,
nie zawsze
zależy to od
nich. Niektórzy
są samotni, nie
z własnej winy.
Co się z tym
wiąże, mało kto
chce się z nimi

zaprzyjaźnić.
Jeśli jesteś lub
byłeś w takiej
sytuacji,
doceniaj każdy
miły gest, każdy
uśmiech, każdą
osobę, która
chociaż
czasami zwraca
na ciebie uwagę,
każdego, kto się
dla ciebie stara
czy stara
pomóc. Niektóre
wydarzenia
pozostawiają

po sobie ślad,
wspomnienia,
blizny, które
zawsze
będziemy mieli,
o których nigdy
nie
zapomnimy...

Amelia Spieć

Samotność AS
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 Meghan
Markle w
ciąży

Żona Księcia
Harrego zaszła
ciążę. Ostatnio
Kensington
Palace 
pochwalił się
szczęśliwą
nowiną na
portalu
społecznościowym.
Przed
wyjazdem
młodego
małżeństwa do
Sydney,
Meghan
starała się
zasłaniać
rosnący
brzuszek,
poprzez np.
zakładanie
różnych,
większych
ubrań.

Jednakże
książęca para
postanowiła
pochwalić się
wiadomością i
tym razem
Meghan
założyła
normalną
sukienkę
(bardziej
obcisłą).
Dziennikarze
podczas
podróży
królewskiej
pary patrzyli
się tylko na
brzuch
Meghan.
Niestety
jeszcze nie
wiadomo jaka
jest płeć
dziecka,
ponieważ są to
pierwsze
miesiące
ciąży. Gdy
będzie

wiadomo, czy
to chłopczyk,
czy
dziewczynka,
podzielimy się
tą informacją w
gazetce.

AMA'S

9 października
w Los Angeles
odbyły się
American
Music Awards.
Było tam wiele
gwiazd takich
jak: Cardi B,
Drake, Camila
Cabello, Taylor
Swift, Heidi
Klum, Shawn
Mendes, Dua
Lipa i wiele
innych.
Wszyscy byli
ubrani w
oryginalne

stylizacje. Na
wydarzeniu
można było
usłyszeć wiele
utworów
wykonawców,
którzy pojawili
się na evencie.
Jednak
najwięcej
nagród wygrały
Taylor Swift
oraz Camila
Cabello (obie
po 4 nagrody).
Najwięcej
nominacji
dostali Cardi B
i Drake (po 8
nominacji).

Ariana
Grande i
Pete
Davidson -
to już
koniec

W naszym
ostatnim
artykule
pisałyśmy o
najsławniejszych
związkach
celebrytów.
Jednak
okazało się, że
nasz artykuł
jest już
nieaktualny,
ponieważ
Ariana Grande
rozstała się z
Petem
Davidsonem
po 6
mięsiącach w
związku.
Podobno w
weekend 13-14
października
2018 para się
rozstała. Fani
byli bardzo
zaskoczeni i
zrozpaczeni,
kiedy
dowiedzieli się

o tym. Rodzina
piosenkarki nie
była zdziwiona.
Wiedziała, że
kiedyś to
nastąpi.
Twierdziła, iż
Ariana jest za
młoda na ślub.
Tuż przed
rozstaniem
Pete zamienił
tatuaż, który
symbolizował
miłość do niej.
Piosenkarka
zaś zakleiła
tatuaż z
imieniem ex'a i
nie miała
pierścionka
zaręczynowego
podczas
jednego z
występów. 

Julia Kipiel i
Antonina
Kubacka 

Właśnie czytacie pierwszy artykuł z serii Newsy Tygodnia. Prowadzić go będą Julia Kipiel  oraz Antonina
Kubacka. W dzisiejszym wydaniu:

Newsy Tygodnia 
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Meghan w ciąży AMA ;) Koniec miłościJZ JZ JZ
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