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ZASKAKUJĄCY REZULTAT W KONKURSIE, CZYLI

3. NAJLEPSZA STRONA
5 października Junior Media ogłosiło konkurs na
zrobienie strony internetowej na dowolny, wybrany
przez siebie temat. Cała praca musiała być zrobiona
za pomocą strony Wordpress.com oraz jej narzędzi.
Do przygotowania własnej witryny można było
wykorzystać nabyte umiejętności podczas lekcji na
obozie w Żorach, ale i również pomóc sobie
samouczkiem i poradnikami.

CO I JAK ZROBIŁEM
Ja wybrałem temat niecodziennych i rzadko
spotykanych w naszym kraju zwierząt. Wydawało mi
się, że będzie to w miarę łatwy temat, gdyż znalezienie
informacji, o takich stworzeniach, przy pomocy
internetu jest banalne. Ale podczas tego procesu
należy uważnie sprawdzać dane i zaufać stronom, z
których czerpiemy informacje. Po przygotowaniu nazw
poszczególnych zwierząt (w moim przypadku:
niedźwiedzia grizzly, diabła tasmańskiego oraz Aj-Aj)
można przystąpić do robienia wpisów na ich temat.
Najpierw musiałem poskładać wszystkie zdobyte dane
w logiczną całość, dodać zdjęcie, zmienić kategorię i
kliknąć "Opublikuj". Gdy porównałem moją stronę z
projektami innych, myślałem, że większe szanse mają
właśnie oni. Jednak mój temat okazał się widoczniej
ciekawszy dla Jury i postanowili to właśnie mnie
wyróżnić wśród zapewne wielu innych "śmiałków".

JAK WYGLĄDAŁY WYNIKI
Po wysłaniu prac trochę czekaliśmy na wyniki. Ale
według mnie warto było czekać. Już 16 listopada 2018
został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze strony
internetowe. Jak się okazało ja wraz z moją stroną
"stanąłem na podium", a dokładniej zająłem trzecie
miejsce. Tego dnia nawet nie sprawdzałem strony
JuniorMedia, ale to kolega napisał mi "Gratuluję!", na
początku nie rozumiałem o co chodzi. Gdy wszystko
mi wyjaśnił, sprawdziłem wyniki i faktycznie, widziałem
swoje nazwisko przy napisie "III miejsce" w kategorii
indywidualnej. Tematyką mojej strony były zwierzęta,
ale te, których raczej nie zobaczysz na własne oczy.
Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął reprezentant
redakcji "Express Społeczniaka" - Miłosz. Jego strona
głównie zawiera informacje ("zawiera", bo dalej ją
prowadzi) o jego podróżach i wycieczkach nie tylko po
Polsce, ale również o tych zagranicznych. Są tam
również opisane nasze pobliskie Katowice. Na drugim
miejscu znalazła się się reprezentantka redakcji z
Gdańska "Szkolne Fakty po raz Czwarty" - Julia. W
swym projekcie napisała o okupacji niemieckiej
podczas II wojny światowej, Zbrodni Wołyńskiej i o
obozach zagłady. A więc strona opisująca czasy wojny
i działania okupantów. Miejsca w kategorii zespołowej
zajęły kolejno redakcje: "Dwójeczki", "Szkolny
Donosiciel" oraz "Szkolne Fakty po raz Czwarty".
Nasza redakcje również zrobiła swoją stronę i ją
wysłaliśmy, ale widocznie nie była na tyle dobra
według Jury, aby zajęła jakieś miejsce.
Poniżej podaje link do mojej strony:
niecodziennezwierzeta.wordpress.com

Kacper  

Kacper Sz.
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TURNIEJE E-SPORTOWE

W świecie gier komputerowych co roku odbywa się
bardzo dużo turniejów. We wcześniej opisywanym
Counter Strike'u: Global Offensive jednym z
ważniejszych jest ESL Pro League, założona przez
ESL i ESEA, z pulą 1 miliona dolarów.
Fifa także posiada swoje, cotygodniowe turnieje.
W każdy piątek do niedzieli odbywają się tzw.
Mistrzostwa FUT, w których, w nagrodę za wygranie
określonej ilości meczy, gracze dostają paczki z
zawodnikami oraz wirtualne monety.

Michał  

Counter Strike: Global Offensive

CS:GO to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych
gier FPS. Swego czasu biła rekordy graczy, a podczas
wielkiego turnieju (o którym mowa później) uruchomiło
ją aż 825 869 osób! Z czasem popularność tej gry
maleje, jednak nadal może pochwalić się dobrym
dorobkiem graczy. Ostatnio wielu przyciągnęła nowa
aktualizacja, o której więcej napisał mój przyjaciel i
redaktor - Maks. Ja chętnie "zabijam" czas grając w
CS'a ze znajomymi, mimo mojej ogromnej liczby
przegranych godzin (1900).

Michał  

E-SPORT
Na co warto dziś zwrócić uwagę?

RED DEAD REDEMPTION II
Red Dead Redemption II jest trzecią odsłoną
westernowego cyklu Red Dead, którego pierwsza
część, zatytułowana Red Dead Revolver,
zadebiutowała w 2004 roku. Prawdziwej sławy seria
doczekała się jednak dopiero sześć lat później, po
premierze Red Dead Redemption, czyli gry akcji z
otwartym światem, która została ochrzczona mianem
jednej z najlepszych produkcji wydanych na
platformach z siódmej generacji. Kontynuacja tego
tytułu została wydana przez firmę Rockstar Games
(znaną przede wszystkim dzięki cyklowi Grand Theft
Auto, ale odpowiedzialną także za marki Midnight Club
i Manhunt, kontrowersyjne Bully oraz Max Payne 3), a
trafiła na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Akcja Red
Dead Redemption II rozgrywa się w roku 1899, w
czasach poprzedzających wydarzenia z poprzedniej
części serii. Znany z Red Dead Redemption gang
Dutcha van der Lindego radzi sobie dobrze aż do
momentu wpadki...

Maks   
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CO NOWEGO

W INTERNECIE

AKTUALIZACJA CS;GO 6/12/18
Od kilku dni Valve zapowiadało większą aktualizację o
CS:GO. Ich tajemnicze aktywności za pośrednictwem
mediów społecznościowych dawały graczom do
myślenia. Wiele osób spekulowało np. o nowej operacji
czy większym tickrate'cie. Ostatecznie aktualizacja
nastąpiła 6 grudnia w godzinach wieczornych. Twórcy
gry postanowili wprowadzić do niej bardzo popularny
ostatnio tryb Battle Royale, który nosi nazwę Danger
Zone. Rozgrywka odbywa się z udziałem 18 graczy,
którzy mogą dobrać się w maksymalnie trzyosobowe
drużyny. Zostają one zrzucane na mapę w różne,
wybrane przez każdego uczestnika miejsca i walczą o
przetrwanie znalezionymi lub kupionymi elementami
uzbrojenia. Zadanie utrudnia zmniejszająca się z
czasem powierzchnia pola bitwy. Zwycięzcą zostaje
ostatnia żywa osoba lub drużyna. Od momentu
aktualizacji gra jest darmowa i można ją pobrać na
platformie Steam. 

Maks

NAJWIĘKSZY STREETWEAROWY FAIL ROKU  
Wczoraj podczas chińskiej premiery nowego modelu
Galaxy A8s, dyrektor Samsunga nagle ogłosił, że
technologiczny gigant szykuje się do kolaboracji z
Supreme. Na scenie pojawiło się dwóch facetów, jeden
z nich w kurtce ze znanym logo. Czy to możliwe, że
streetwearowy brand będzie kolaborował z
Samsungiem? Otóż nie. Jak podaje Hypebeast, Leo
Lau, szef cyfrowego marketingu Samsung China w
mediach społecznościowych -  nie chodzi o słynną
nowojorską markę, ale o Supreme Italia. Tak, istnieje
taka marka. W sierpniu Supreme New York przegrało
z nią sprawę o bezprawne posługiwanie się podobnym
znakiem towarowym. Sąd uznał, że Supreme Italia
może sprzedawać swoje produkty. Dziś marka
Supreme NYC przedstawiła oficjalne stanowisko,
odpowiadając także na plotki dotyczące otwarcia
Salonu w Pekinie i możliwej kolaboracji z Mercedes-
Benz. Brand poinformował: "Supreme nie współpracuje
z Samsungiem, nie otwiera flagowego sklepu w
Pekinie ani nie bierze udziału w pokazie Mercedes-
Benz. Te pogłoski są fałszywe i ogłaszane przez
fałszywą organizację".

Maks
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"MASNO" - SKĄD SIĘ WZIĘŁO?!
Słowo to pochodzi z gwary śląskiej i oznacza coś
"tłustego". Młodzież, używając tego słowa, chce
podkreślić, że dana rzecz lub wydarzenie było "grube"
(mówiąc "grubo" mam na myśli coś super,
fajnego). Zwrot ten znalazł się w slangu młodzieżowym
przez BOXDEL'a, polskiego youtubera i streamera,
który zaczął go używać w swoich filmach i
transmisjach na żywo. Słowo to szybko zaczęło się
rozprzestrzeniać i jest już bardzo rozpowszechnione.
Prawie każdy napotkany nastolatek zapytany o
znaczenie i genezę tego słowa, odpowiedziałby bez
wahania. Poniżej przykład zastosowania "masna"
-Stary dzisiaj dostałem 5 z przyrki.
-Masno!

Karol    

"DZBAN" MŁODZIEŻOWYM SŁOWEM
2018 ROKU

Wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2018,
organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN
mówią jasno: "Dzban" to najpopularniejsze słowo
używane przez młodzież w 2018 roku. "Dzban"
pojawiał się w niemal w co trzecim zgłoszeniu. Zaraz
po nim był nasz poprzednik - "masno". Lecz co
właściwie "dzban" znaczy? Już tłumaczę. "Dzban" to
po prostu osoba, której IQ jest równe IQ dzbana, czyli
zerowe. Słowa tego używają również w stosunku do
siebie dobrzy znajomi, przyjaciele, nie mając na celu
obrażenia tej osoby, lecz  przywitania się:  
- Siema dzbanie
- El0 frajerze
"Dzban" jest więc bardzo elastycznym i uniwersalnym
słowem. Można go używać w przeróżnych
okolicznościach. W ogóle nie zdziwiło mnie, że zostało
młodzieżowym słowem roku, bowiem sam często go
używam. 

Karol   

PRESTIŻOWY - $$$
Zazwyczaj słowem prestiżowe określamy coś
eleganckiego, drogiego. W młodzieżowym slangu
prestiż zapoczątkował polski YouTuber, Marek
"Kruszwil" Kruszel, który w swoich filmach udaje
bogatego i wywyższa się tym ponad wszystkich
biednych ludzi. Na potrzeby filmów jego kamerzysta 
(do którego naprawdę należą pieniądze Kruszwila)
zakupuje różne drogie produkty i gadżety, które Marek
ocenia, niszczy, wyrzuca lub zatrzymuje. Ostatnio na
jego kanale pojawiają się filmy, w których sprawdza,
czy ludzie i za ile pieniędzy wykonają daną czynność,
np. dadzą obciąć się na łyso. Prestiżowa, to po prostu
droga rzecz. Słowo "prestiżowy" zajmuje trzecie
miejsce w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku.

CO SŁYCHAĆ W ŚWIECIE NASTOLATKÓW?

Młodzieżowe słowa roku 2018
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MIKOŁAJ W SZKOLE
DZWONIŁ I ROZDAWAŁ SŁODYCZE

Tradycją naszej szkoły jest wizyta Mikołaja, którego co roku zaprasza
szkolny samorząd. W tym roku także udało mu się do nas przybyć,
jednak tym razem bez elfów, więc ich obowiązki musiał przejąć
przewodniczący szkoły i to jego mogliśmy zobaczyć u boku Mikołaja. 
Wszyscy uczniowie wiedzieli, że zbliża się Mikołaj, bo głośno dzwonił,
prawdziwym, dużym dzwonkiem, a z każdej sali, do której wchodził,
można było usłyszeć śmiechy. 
Każdej klasie Mikołaj i jego pomocnik złożyli życzenia i poczęstowali
wszystkie, nawet niegrzeczne, dzieci cukierkami. Jednak nie mogli
pominąć naszych wspaniałych nauczycieli, więc oni też dostali coś
słodkiego. Podobno odwiedził również sekretariat i  panią Dyrektor, którą
bardzo zaskoczyła ta niespodzianka. Chwilę później niestety musiał już
jechać, bo przecież szkół jest bardzo dużo.

Maja 

Prezenty od Mikołaja są wspaniałą niespodzianką.

Czy wszystkie marzenia można spełnić? 
Chciałabym dostać od Mikołaja moc
uszczęśliwiania, by rozbawić smutnych ludzi.

Julia O.
Chciałabym, aby wszystkie psy w schronisku
dostały dom.

Julia W.
Chciałbym od Mikołaja dostać skrzydła, by latać jak
ptaki.

Bogdan M.

fot. Jakub

fot. Jakub fot. Jakub

fot. Jakub
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