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,Dziś świat zdominowany jest przez fałszywe
wiadomości, popularnie z angielska zwane
fake newsami. Nasza redakcja zmierzyła się z
tym problemem. Przeprowadziła akcję
informacyjną wśród klas 7 - 8 , napisała
reportaż w atavist i wysłała na konkurs.
O jego efektach dowiecie się z ostatniej
strony.
Ponadto co nieco o nietypowych świętach
oraz zastanowimy się, po co komu czytać
książki  :-)
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                              N I E T Y P O W E     Ś W I Ę T A

                              D Z I EŃ        LICZBY      PI

Jest to święto, które ma promować matematykę i nauki ścisłe.
Żeby było ciekawiej, obchodzimy je 14 marca, Wszystko z powodu
skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby
pi. Data 14 marca na przykład w Stanach Zjednoczonych
zapisywana jest jako 3.14.  Dziś w Polsce mamy wiele imprez
organizowanych z okazji tego święta.
A co to jest za tajemnicza liczba? Liczba Pi zwana również ludolfiną jest
wartością stałą, niewymierną, którą podaje się najczęściej z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku i wynosi wówczas 3,14. 
Liczba Pi to stosunek obwodu koła do długości jego średnicy.
opr. Martyna Merunowicz

DZIEŃ PANDY
16 marca
Ten sympatyczny zwierzak, które widnieje na logo organizacji WWF
(World Wildlife Fund) zagrożony jest wyginięciem. Powodem jest
stopniowe ograniczanie obszarów, na których żyje oraz niska
rozrodczość. 
Dzień Pandy ma na celu pomóc przetrwać temu zwierzakowi w
świecie coraz bardziej zdominowanym przez ludzi i cywilizację.
W 1970r. na wolności żyło już tylko 1000 pand. Dzięki wspólnej pracy rządu Chin, WWF oraz
lokalnych społeczności udało się zatrzymać wymieranie tych pięknych zwierząt. 

Z ciekawostek - panda na jedzenie poświęca nawet 16 godzin dziennie. Żywi
się pędami bambusa, korzeniami i liśćmi. Śpi w zagłębieniach lub dziuplach,
ale i może sypiać na gałęzi drzewa.
Niestety w żadnym polskim zoo nie możemy jej zobaczyć.
opr. Martyna Merunowicz

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
17 marca
Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy w Irlandii.
Najważniejszą tradycją dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze
zielonym. Zielony to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do zielonego
krajobrazu , który dominuje na wyspie, a symbolem tego dnia jest koniczyna
.

Prawdziwą nazwą koniczynki jest „Shamrock”. Według legendy o św.
Patryku, wykorzystał on tę roślinę, aby wyjaśniać pierwszym
irlandzkim chrześcijanom założenie o Trójcy Świętej. Nie mogli oni
zrozumieć, jak to jest, że są trzy osoby, a jednocześnie są one jednym  –
Bogiem.

Inna tradycją związaną z Dniem św. Patryka jest tradycja picia whiskey –
obowiązkową szklankę nazywa się „dzbanem Patryka”.
opr.Julia Krakowska
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         B R A W L   S T A R S

P O  C O  K O M U  K S I Ą Ż K A ? 

    Brawl Stars to gra od Supercella na telefony i komputery.  Cieszy się ona
ogromną popularością.

    W grze są 23 postacie, które dzielą się na trophy road reward, rare , epic, 
legendary i mythici. Na start dostajemy jedną postać, resztę otrzymujemy ze
skrzynek lub za zdobyte pucharki. W grze jest wiele trybów rozgrywki:  Gem
Grab, Showdown, Heist, Bounty, Brawl Ball i Siege a co weekend challenge.
Żeby w nim grać, trzeba mieć event tickety. 

Każdy tryb ma inny rodzaj rozgrywki np.  Showdown to battle royale. Za
walki dostaje się pucharki albo się je traci. Walutą w grze jest gold i gemy.
Skrzynki to Brawl Box, Big Box, Mega Box. Im więcej pucharków się ma tym
są lepsze nagrody.  W grze jest sklep, w który codziennie się zmienia i tam
można wydać golda i gemy na skrzynki power points do postaci.
  Gra, według mnie, nigdy się nie znudzi przez zróżnicowane tryby gry. Jak
dla mnie Brawl Stars jest warte zainstalowania. Polecam  ją na zabicie nudy.
Kuba Kałwak

 - wstęp, rozwinięcie zakończenie, to w internecie mamy do czynienia z
bardzo krótkimi wiadomościami. Zbudowane są one z treści głównie
emocjonalnych. Zdania są krótkie. Analiza tematu powierzchowna.
Rozbudowane zdania trudno czytałoby się, grając jednocześnie w grę i
kupując w sklepie internetowym.
Nie jest to książka!
Według mnie książka, a w szczególności  dobra książka, próbuje opisać
rzeczywistość dogłębnie, z uwzględnieniem wielu elementów. Jak na
przykład „Mały Książę”.
Autor dobrej książki przedstawia nam swoje opracowanie jako owoc  studiów
w danej materii. Niezależnie czy jest to książka beletrystyczna, historyczna
czy np. techniczna, autor stara się przekazać nam całość swojej wiedzy lub
przeżyć.
Dobra książka nie mija jak internetowy news. Dobra książka jest aktualna w
czasie, gdy jest wydawana oraz długo po tym. Jest często źródłem wiedzy
uniwersalnej.
Jeśli przemija jej aktualność, to staje się często doskonałym źródłem wiedzy
o swoich czasach.
Jest często źródłem wiedzy uniwersalnej, chociażby „Biblia”. 
Książka rozwija naszą wiedzę, poszerza horyzonty, pozwala zrozumieć
innych ludzi. Oprócz oczywistych wartości poznawczych książka jest
również doskonałą zabawą. Od komedii „Zemsta”,po horrory, od powieści
miłosnych po historie fantastyczne, książka pozwala oderwać się od
szarości życia i złapać oddech.
Czy zatem warto czytać książki, czy może ograniczyć się do wiadomości
na pasku pod obrazkami w telewizji.
To pytanie brzmi trochę, jakbyśmy spytali czy warto być mądrzejszym,
ciekawszym, rozwiniętym intelektualnie, współczującym i
współrozumiejącym człowiekiem.
Warto. I to daje wszystko dobra książka.  Czytajmy więc na wspólny
pożytek
Filip Graban, VIII b

Dzisiejszy tekst chcę poświęcić odpowiedzi na pytanie, po co komu
książka?
Czym w ogóle jest książka? Może to być od kilku do nawet kilku tysięcy
gramów zadrukowanego papieru, z zewnątrz trochę twardszego jako
okładka.
W przeszłości był to: papirus, garbowana skóra i papier ze szmat.
W dzisiejszych czasach tradycyjna, papierowa forma książki jest częściowo
wypierana przez wersje elektroniczne, serwisy z których można pobrać
książki. Przenośne  dyski, karty pamięci, dyskach twarde dyski komputerów
lub tak zwana "chmura" pozwalają  mieć książkę szybko i bez użycia
papieru.
 Książka pozostaje jednak książką.

Czyli nie forma zapisu decyduje o tym co,  jest książką.
Czym jest zatem książka, jeśli nie stertą zadrukowanych kartek papieru?
Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie opisując co nie jest książką.
Gazeta dziennik lub tygodnik? Tekst jest, czasami nawet interesujący,
porywający, ale skrótowy. Nawet najlepsze tygodniki nie drukują na dany
temat więcej niż dwóch stron, w tym zdjęcia.
Tekst jest czasami nawet interesujący, porywający, ale skrótowy. Nawet
najlepsze tygodniki nie drukują na dany temat więcej niż dwóch stron, w tym
zdjęcia. Temat z regóły jest opisany ciekawie, z przykładami i anegdotami,
jednak bardzo powierzchownie.

Wiadomości serwisów internetowych? Tu mamy masę tekstu. Przy czym o
ile dzienniki, czy gazety próbują jeszcze trzymać się  konstrukcji
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     N AS I     D Z I E N N I K A R Z E   Z N Ó W   N A   P O D I U M

Pod koniec marca ogłoszono wyniki drugiego już wyzwania na #juniorlab.
Tym razem na warsztat wzięliśmy fake newsy. O wszystkich naszych
działaniach pisaliśmy w poprzednim numerze. 
Efektem naszych działań był multimedialny reportaż stworzony na
platformie  atavist zatytułowany "Fake news - nie daj się nabrać!" Okazało
się, że i tym razem sprostaliśmy zadaniu, gdyż uplasowaliśmy się na III
miejscu. Jest to ważna dla nas nagroda, bo w projekcie uczestniczy 161
szkół z całej Polski, więc jest niemała konkurencja.
III miejsce to duże wyróżnienie dla nas i motywacja do dalszej pracy. W
zeszłym roku - na cztery wyzwania zespołowe - dwa wygraliśmy,
zdobywając kolejno III i II miejsce.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwanie.

Nasz reportaż można zobaczyć: 
https://atavist.com/cms/project/3068957/preview/4751034
Redakcja

Fake newsy to fałszywe informacje. Zapewne wielu z was słyszało co nieco
o tym, ale chciałabym wziąć ten temat pod lupę.

Gdzie możemy się spotkać z fake newsami?
Wszędzie, lecz przede wszystkim w internecie. Można powiedzieć, że tam
roi się od nieprawdziwych informacji.
Fake newsem może być też wiadomość, którą przekazała ci koleżanka albo
wysłał kolega.
Jak odróżnić fake newsy od prawdziwych informacji?
Jeżeli mamy wątpliwości co do danej informacji, możemy, np. sprawdzić, kto
ją napisał - czy zanany dziennikarz czy osoba, o której nigdy nie
słyszeliśmy.
Powinniśmy także sprawdzić, czy konto osoby, która to napisała, nie jest
fałszywe. Możemy tego dokonać, sprawdzając liczbę obserwujących,
ponieważ konta podrobione nie mają ich dużo w przeciwieństwie do kont
oryginalnych. Możemy też poszukać informacji na innych sprawdzonych
oraz zaufanych stronach.
W jakich celach powstają fake news?
Ludzie wstawiają do internetu fałszywe informacje z różnych powodów.
Niektórzy publikują je dla zabawy i żartów. Inni by zgromadzić więcej
obserwatorów na swoim koncie lub mają nadzieję, że dzięki temu się wybiją
w internecie, ale niektórzy też mają na celu utrudnić pracę i oszkalować
konkurenta albo zmienić zdanie opinii publicznej w jakiejś sprawie.

Czy fake newsy są szkodliwe?
Oczywiście, że tak. Choć wiele osób ma na ten temat zdanie podzielone,
ponieważ twierdzą, że fake newsy są śmieszne. Lecz nie mają świadomości
jak bardzo takie wiadomości szkodzą innym, utrudniają pracę i nie tylko. 
My, jako redakcja, postanowiliśmy wpłynąć i wytłumaczyć naszej
społeczności uczniowskiej jak bardzo szkodliwe i niebezpieczne są fake
newsy. 
Dlatego zachęcam wszystkich, abyście sprawdzali każdą informację, która
wydaje się wam podejrzana, dzięki stronom na junior media możecie
sprawdzić, czy dany film lub zdjęcie jest rzeczywiście prawdziwy - pochodzi
z miejsca i zrobiony został w tym czasie, o którym jest mowa.
Ta uwaga jest potrzebna, by samemu nie rozpowszechniać fake newsów
poprzez portale społecznościowe.

Debora Luberda, VII c
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                       FACE  NEWS   NIE    NABIERAMY   SIĘ

DZIEWCZYNY PRZY PRACY
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