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Ponoć w naszym
organizmie rocznie
odkłada się 5
kilogramów
chemii. Na
przykład:
emulgatory,
barwniki, sztuczne
kompozycje
zapachowe,
przeciwutleniacze,
konserwanty.
Składniki te są
bardzo szkodliwe
dla naszego
organizmu.

Czy chcemy się
nimi odżywiać?
Zdrowy tryb życia
jest w naszych
czasach bardzo
trudny. Hodowcy
kur dają swoim
zwierzętom
antybiotyki, co nie
jest zbyt zdrowe.
Produkty naturalne
po upłynięciu daty
spożycia mają na
sobie bakterie i
pleśń. Natomiast
gdy otworzysz

po upłynięciu
terminu
przydatności
produkt
chemiczny, będzie
on wyglądał tak,
jak przedtem.
Skoro chemia
dodawana do
żywności niszczy
nasz organizm, to
dlaczego
producenci
żywności ją
dodają? Chcą oni
przekłuć uwagę

kupującego.
Jedzenie
spryskane chemią
ładnie wygląda i
pachnie. Dzięki
temu chcemy je
kupić. Aby nie jeść
aż tak dużo
chemii, trzeba
czytać etykiety,
ograniczyć
przetworzone
przekąski oraz nie
kupować
gotowych dań w
sklepie, tylko

samodzielnie je
gotować. Wtedy
będziesz wiedział,
co zawiera twoje
danie. Jak widać
skład jedzenia
zmienił się od
czasów, w których
żyli nasi rodzice i
dziadkowie.

Emilia Łagun,
Kinga Stachowska

Wiele osób chce się zdrowo odżywiać, jednak producenci żywności dodają do swoich produktów dużo
chemii.

Czy wiemy, co jemy?

Zdrowe śniadanie

W tym
numerze:

Zimowa
melancholia (str.
2.)

Niemądry Kolumb
(str. 2.)

Kiedy ostatnio
byłeś w
bibliotece? (str. 3.)

Newsy tygodnia
(str. 3.)

Co zrobić z
nieudanym
prezentem? (str.
4.)
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Kolejna sprawa do omówienia...

Czy melancholia zimą
jest potrzebna?

Zima. Okazuje
się, że nie
wszyscy są jej
wielkimi fanami.
Ba! Niektórzy
nawet jej
nienawidzą, ale
czy krycie się
pod kocem i
zastanawianie
nad sensem
życia wśród 
smętnej muzyki
oraz w smutku i
płaczu jest
dobre? Nie
wydaje się, żeby
był to najlepszy
pomysł na
weekend i czas
z przyjaciółmi. 
Oczywiście nie
zmuszamy
nikogo do
ubóstwiania
zimy, ale
uważamy, że
teraz jest
świetny czas na
różnego rodzaju

aktywności
fizyczne, np.
narty, łyżwy,
snowboard czy
inny sport
zimowy. Jednak
nie wszyscy
lubią wszystko.
Czasami lepiej
po prostu
posiedzieć z
kocem, ciepłą
herbatą, w
miękkich
skarpetach i
oglądać film,
poczytać
książkę lub
posiedzieć ze
swoim
zwierzakiem
(jemu na pewno
też będzie miło).
A dla tych,
którzy lubią i
odpoczynek, i
aktywności -
plan jest prosty:
najpierw pójść z
kimś np. na

łyżwy, a później
w domu wziąć
kąpiel i zaszyć
się pod kocem
w swoim pokoju,
natomiast do
tego planu
żaden smutek i
narzekanie nie
są potrzebne.
Naszym
zdaniem
czasami warto
odpocząć od
sportu lub
samego
odpoczynku, ale
nie warto
marnować
czasu na
marudzenie.

Ania Pelak i
Alicja Starzec

Zacznijmy od
tego, czego
uczą nas w
szkołach. W
książkach jest
napisane, że
Kolumb
próbował
dotrzeć do Indii
przez ocean, ale
trafił i ODKRYŁ
 Amerykę
Północną.
Jednak zdaniem
Amerykanów
Krzysztof
Kolumb był
mordercą i
kolonizatorem,
bo nie można
ODKRYĆ ziemi,
która jest już
zamieszkana.

Na filmie
również
pojawiały się
inne osoby,
które mówiły o
tym, jak okropny
według nich był
Kolumb.
Wróćmy na
chwilę do
Europy - w
większości
krajów Europy
uważa się
Kolumba za
odważnego
odkrywcę,
któremu
zawdzięczamy
wiele rzeczy. W
tej sytuacji
możemy mieć
wiele

wątpliwości.
Amerykanie, dla
których Kolumb
był mordercą,
moim zdaniem
mają więcej racji
niż
Europejczycy,
bo nie można
bezkarnie zająć
czyjeś ziemie,
uwięzić i zabić
ludzi tam
mieszkających.
A Wy co o tym
sądzicie?

Mikołaj Szajna

Ostatnio na lekcji z wychowawcą obejrzeliśmy
filmy o tym, co sądzą Amerykanie o Krzysztofie
Kolumbie, a w tym artykule zamierzam omówić, czy
Krzysztof Kolumb to tak naprawdę odkrywca.

Odkrywca czy
kolonizator - kim

naprawdę był Krzysztof
Kolumb?

Zimowy krajobraz

Odkrycie czy napaść?

JZ

JZ



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 140 01/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Czy biblioteki nadal są odwiedzane?

Wypożyczamy?

Na pewno czekaliście na…

NEWSY TYGODNIA 

Z końcem roku
2018 coraz
mniej osób
zaczęło
odwiedzać
biblioteki,
ponieważ na
przykład w
wypadku
uczniów, lektury
są coraz
bardziej
powszechne na
darmowych
stronach
internetowych a
książki
wypożycza się
z biblioteki tylko
wtedy, gdy
konieczne jest
mieć je w szkole
podczas
omawiania danej
lektury. Dlatego
budynki
przepełnione

wiedzą w
każdym niemal
zakątku, czyli
biblioteki, są
często omijane
przez młodzież i
nie tylko.
Zauważalne
stało się również
to, że
większość
książek czy też
lektur czytanych
przez osoby w
rożnym wieku
jest
kupowanych w
księgarniach, na
przykład Empik.
Różnica między
bibliotekami
internetowymi,
księgarniami
znajdującymi się
na przykład w
galeriach, a
zwykłymi

bibliotekami jest
taka, że w
bibliotece czy na
stronach
internetowych
można
przeczytać
lekturę w ciszy i
w spokoju, a w
księgarni bardzo
często panuje
tłok i jest tam
głośno. Jednak
według mnie nie
jest
najważniejsze
to, gdzie się
czyta, tylko to,
co się czyta. W
takim razie miłej
lektury!

Anna Spalińska "The Voice
Kids"

Ostatnio wrócił
na antenę
program "The
Voice Kids".
Jest to talent
show, w którym
dzieci do lat 15
pokazują swoje
umiejętności
wokalne.
Tegoroczny
pierwszy
odcinek był
emitowany 1
stycznia na
kanale TVP 2.
Finaliści
pierwszej edycji
oraz 4dreamers
otworzyli nowy
sezon. Obecnie
trwają castingi
do drużyn.

Trenerami w
tym roku są
Tomson i Baron,
Dawid
Kwiatkowski
oraz Cleo.
Prowadzącym
jest Jan
Dąbrowski,
Barbara Kurdej-
Szatan i
Tomasz
Kammel. 

Ślub Miley
Cyrus i Liama
Hemsworth

Niedawno
piosenkarka
Miley Cyrus
oraz aktor Liam
Hemsworth
pobrali się. Ślub
odbył się tuż
przed świętami

- 23 grudnia.
Panna młoda
miała na sobie
suknię
zaprojektowaną
przez Vivienne
Westwood.
Hemsworth miał
ubrany czarny
garnitur i białe
buty firmy Vans.
Para wstawiła
zdjęcia z tej
uroczystości na
swoje
instagramy.
Bardzo
cieszymy się,
że się pobrali,
ponieważ
romansowali już
10 lat.

Julia Kipiel,
Antonina
KubackaBiblioteka JB
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Bardzo często
to nie wartość
podarunku jest
ważna. Wiele
osób zwraca
uwagę na
opakowanie
naszego
podarunku, więc
warto się
postarać, aby
było ono ładnie,
dokładnie i
estetycznie
wykonane. W
prezentach kryje
się mały
problem, bo
pomimo, że
duża ilość
prezentów jest
udana i sprawia
wiele radości,
jest też ta inna,
można
powiedzieć
ciemna strona
mocy, czyli
nietrafione
prezenty. Każdy
choć raz w
swoim życiu
dostał
nietrafiony
prezent. Może
była to bluzka,
może sukienka,
a może coś
całkiem innego,

co tak naprawdę
później na długi
czas trafiło do
zapomnianej
szafeczki i nigdy
z tego nie
skorzystaliśmy.
Kiedy
otrzymujemy
nieudany
prezent, nie
powinniśmy
mówić swojego
zdania o
podarunku
osobie, która
nas nim
obdarowała.
Najczęściej ta
osoba bardzo
się starała, lecz
mimo tego nie
udało jej się.
Kiedy
usłyszałaby
niemiłe słowa na
temat prezentu,
na pewno nie
sprawiłoby jej to
radości, a
przeciwnie,
mogłoby
wywołać
smutek.
Niektóre osoby
nie przykładają
wagi do
prezentów,
którymi

obdarowują
innych ludzi, co
sprawia, że są
one wtedy
rzadko udane i
nieczęsto
wywołują radość
u osoby, która
otrzymuje je. W
takich
przypadkach
moim zdaniem i
tak nie
powinniśmy
wyrażać
swojego zdania
przy osobie,
która dała nam
prezent. Sadzę,
że nie
powinniśmy też
okazywać
bardzo udanej
radości, ale
warto się
szeroko
uśmiechnąć i
podziękować. A
co zrobić z tymi
wszystkimi
leżącymi w
naszych
szafkach
niepotrzebnymi
rzeczami, które
dostaliśmy? Warto
pomyśleć o
innych. To, że
dana rzecz nam

się nie podoba,
nie oznacza, że
nikt z niej nie
będzie
zadowolony.
Czasami takie
nieudane
prezenty mogą
znaleźć swoich
nowych
właścicieli nawet
w naszym
najbliższym
otoczeniu,

u naszych
kolegów z klasy
czy rodziny.
Warto jest
zapytać, czy
ktoś nie
potrzebuje tego,
co dla nas jest
nieudanym
prezentem. Jest
też wiele
placówek
zajmujących się
pomocą

osobom
biedniejszym,
które z chęcią
przyjmą nowe
lub prawie nowe
ubrania,
zabawki i dużo
innych rzeczy.
Najważniejsze
jest, aby
pamiętać, że
warto pomagać.

Julia Banasiak

Jest bardzo dużo okoliczności, kiedy obdarowujemy się prezentami. Można powiedzieć, że jest to pewien
rodzaj okazywania szacunku wobec drugiej osoby.

Nieudany prezent? To nie koniec świata!
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