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Jest coś, co widać na szkolnych korytarzach...

Rozwiązane sznurówki

Spacerując po
szkolnych
korytarzach lub w
publicznych
miejscach
możemy
zauważyć wiele
młodych osób z
rozwiązanymi
butami. Jest to
prawdziwa plaga
XXI wieku.
Chodzenie ze
zwisającymi
sznurówkami grozi
upadkiem, którego
skutkiem może
być rozbicie
kolana, wybicie

zęba lub nawet
poważny uraz
głowy. Idąc z
niezawiązanymi
butami możemy
również narobić
sobie wstydu
przed
rówieśnikami
„potykając się o
własne nogi".
Nastolatkowie
biegają, zbiegają
ze schodów i nie
dbają, żeby
zawiązać
sznurówki. Młodzi
ludzie nie zdają
sobie sprawy

z konsekwencji
tak błahej sprawy
jak niezawiązane
buty i nie dbają o
bezwładnie
wiszące
sznurówki. Może
to wynikać z tego,
że nastolatkowie
chcą zwrócić na
siebie uwagę i
sprawić wrażenie
osoby
nieprzejmującej
się niczym, a
nawet  trochę
niesfornej i
nieposłusznej. Z
tego przykładu

można
wywnioskować, że
rozwiązane buty
są symbolem
nieposłuszeństwa,
ponieważ rodzice
często powtarzają:
„Zawiąż buty!", a
my i tak nie
zawsze słuchamy.
Niezawiązane
sznurówki mogą
też być kojarzone
z wolnością.
Swobodnie
opadające
sznurowadła,
luźno powiewające
na wietrze

są namiastką
wakacyjnej
wolności w ciągu
roku szkolnego i
beztroskiego życia
bez zobowiązań. A
Ty, kiedy to
czytasz, masz
zawiązane
sznurówki?

Monika Żołud

...

W tym
numerze:

Horoskopy, czy
warto je czytać?
(str. 2.)

Grumpy cat, czy
jeszcze jest
modny? (str. 2.)

Prawdomówność
(str. 3.)

Niebezpieczeństwa
w Internecie (str.
4.)

JZ



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 156 03/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Czytasz je? Wierzysz im?

Horoskopy

Horoskopy są
układane przez
wróżki i
wróżbitów.
Niektórzy dają
wiarę tym
przepowiedniom
i dostosowują
swoje życie do
nich. Czasami 
wróżby
sprawdzają się,
lecz w
większości
przypadków są
to zbiegi
okoliczności.
Dla osób
niewierzących w
te proroctwa

horoskopy są
czymś, co po
prostu można z
braku innych
zajęć
przeczytać na
jednej ze stron
gazety. 
Poza tym nie
mamy zupełnej
pewności, czy
wróżka lub
wróżbita nie jest
po prostu
przypadkową
osobą, która
wymyśla do
ułożenia
horoskopu
fikcyjne

zdarzenia.
Osoby podające
się za
„czarodziejów”,
którzy zmienią
nasze życie na
lepsze za
pomocą
przepowiedni i
talizmanów,
często chcą po
prostu zdobyć
pieniądze i w ten
niekoniecznie
uczciwy sposób
zarabiają na
życie.

Monika Żołud

ankieta

Nazywa się go
"Grumpy cat",
ponieważ słowo
"grumpy"
oznacza
marudny w
języku
angielskim, a
"cat" to kot. W
tłumaczeniu
dosłownym
nazywamy go
"marudnym
kotem". Nazwa
wzięła się od
jego wyrazu
twarzy.
Wygląda on jak
wiecznie
niezadowolony
kot. W
Internecie krąży
wiele memów z
jego udziałem.
Jednak czy
nadal nas one
śmieszą? Nie
wszystkich,
ponieważ każdy

ma inny humor,
a niektórym
mógł się już po
prostu znudzić.
Ciekawostką
jest to, że
Grumpy cat to
kotka, a jej
prawdziwe imię
to "Tadar
Sauce", po
polsku oznacza
to sos tatarski.
Sama rasa tej
kotki nie jest
określona, lecz
prawdopodobnie
jest ona
mieszanką
snowshoe i
ragdoll. Obie te
rasy pochodzą
ze Stanów
Zjednoczonych.
Wyraz twarzy
sławnego
zwierzątka
wynika z
choroby

genetycznej, a
dokładnie
karłowatości
wynikającej z
osteochondrodysplazji.
Aczkolwiek
każdy wie, że
choroba dodaje
jej uroku.
Naszym
zdaniem memy
z grumpy
cat'em są nadal
śmieszne i
będziemy je
nadal oglądać,
jednak jeśli
wam się one
znudziły, to
rozumiemy to w
stu procentach.

Kinga
Stachowska,
Milena
Kaczmarek

Internet

Na pewno każdy z was kiedyś słyszał gdzieś o
tym kocie. Jeśli nie słyszał, to widział mema z tym
kotem. Jego mina jednych odstrasza, innych po
prostu rozśmiesza. 

Grumpy cat, czyli
najsłynniejszy kot w

Internecie

MŻ

Mem



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 156 03/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

Często bywa
tak, że nawet
najmniejsze
kłamstwo może
złamać
największa
prawdę. Jednak
czy to zależy od
nas? A czy ty
wolałeś kiedyś
uwierzyć w
kłamstwo,
znając prawdę?
Czasami jest to
łatwiejsze,
wygodniejsze.
Kiedy
skłamiemy, nie
poniesiemy
konsekwencji.
Podobno każde
kłamstwo
wyjdzie na jaw,
każde kłamstwo
ma krótkie nogi.
Jednak czy
zawsze? Może
są oszustwa,
które możemy
ukryć na dłużej
tak, aby nikt się
o nich nie
dowiedział?
Może właśnie o
to chodzi?
Wolimy
powiedzieć
nieprawdę, która
w pewnym
sensie pomoże,
niż kłamstwo,
które zaszkodzi.
Skoro pomoże,
to lepiej być
nieuczciwym?
Tak samo jest z
nieprawdziwym
uśmiechem.

Jeśli wiemy, że
ktoś zacznie się
martwić faktem,
iż czujemy się
przygnębieni i
smutni, to nawet
dobrym
wyjściem jest
pokazanie, że
jest inaczej.
Wtedy "obie"
strony nie będą
musiały się
niczym
przejmować.
Nie! To fatalny
pomysł. Kiedy
zaczniemy
kłamać o
swoich
uczuciach, to
ciężko będzie
przestać.
Ciężko będzie
wyjawić prawdę,
którą ukrywało
się tyle czasu.
Poza tym kiedy
jesteśmy
nieszczerzy
wobec swoich
uczuć, to wcale
nie czujemy się
dobrze.
Cieszymy się
tylko, że ktoś,
kogo właśnie
oszukujemy,
może poczuć
się szczęśliwy i
może być
pewien, że nie
ma powodu do
zmartwień...
Dlaczego
kłamiemy dla
czyjegoś
szczęścia? 

Dlaczego
szczęście
drugiej osoby
może stać się
dla nas
ważniejsze na
tyle, że
będziemy w
stanie oszukać
każdego, kto
będzie chciał to
zmienić. Czy
czyjeś
szczęście jest
ważniejsze od
naszego? Z
naszej
perspektywy
zawsze czyjeś
powodzenie

będzie
ważniejsze niż
nasze, zawsze
nasze problemy
będą nam się
wydawały mniej
istotne od
problemów
naszego
przyjaciela czy
jakiegokolwiek
innego
człowieka.
Przecież na
ziemi jest dużo
ludzi, którzy
codziennie
zmagają się z
"gorszymi"
trudnościami.

Nie powinniśmy
tak myśleć,
gdyż każde
zmartwienie
zasługuje na
wysłuchanie i
ewentualną
pomoc. Każde
kłamstwo niesie
za sobą
konsekwencje.
Na przykład
kiedy nie
powiesz
rodzicom, że
coś cię boli i
stwierdzisz, że
czujesz się
dobrze,
będziesz musiał

cierpieć, co
chyba nie jest
dobrym
rozwiązaniem,
prawda? A co,
jeśli skłamiemy
o swoim
samopoczuciu,
swoich
problemach
albo o tym, że
nie
potrzebujemy
pomocy? Długo
nie da się tak
wytrzymać. W
końcu przyjdzie
taki moment, że
będziemy
bardzo chcieli 

Zastanawiałeś się kiedyś, jak wielką rolę odgrywa ona w naszym życiu? Jak to jest? Wiele ludzi żyje w
kłamstwie, ale może niektórzy tego chcą?

Prawdomówność

Prawda AS
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poprosić o
wsparcie, ale
jak, skoro cały
czas
mówiliśmy
nieprawdę?
Kiedy przyjdzie
moment
załamania, tak
naprawdę nie
będziemy mieli
się do kogo
udać, bo małe
jest
prawdopodobieństwo,
że ktoś nam
uwierzy,
pomoże, bo
przecież nie
byliśmy
prawdomówni
cały ten czas.
Jak można
sobie
wyobrazić, nie
znajdziemy się
w przyjemnej
sytuacji. Nikt
nie chciałby się
w takiej
znaleźć. Każdy
chciałby się
czuć
zrozumiany, a
będąc w takim
miejscu, nie jest
to łatwe. Każdy
chciałby mieć
pewność, że
został odebrany
tak, jak chciał.
Ale jak być
pewnym? Życie
jest pełne
wątpliwości. Ja
nigdy

nie jestem o
czymś do
końca
przekonana.
Zawsze mam
jakiś powód,
żeby się
zawahać.
Niepewność
potrafi nagle
zmienić naszą
decyzję.
Czasami na
gorszą, a
czasami
odciągnie nas
od czegoś
złego. Nigdy nie
zwlekajmy z
powiedzeniem
prawdy, bo im
dłużej
będziemy się
zastanawiać,
tym nasza
niepewność
będzie
przybierać na
sile. Kiedy na
przykład dzisiaj
skłamiemy, z
czasem,
można
powiedzieć, że
ta nieprawda
powoli zaczyna
wchodzić w
rzeczywistość,
chodzi mi o to,
że im więcej
osób zaczyna
w nią wierzyć,
tym bardziej
"prawdziwa" się
staje.
Amelia Spieć

Klasycznym
przykładem
takiego
oszustwa jest
reklama
„Gratulacje,
wygrałeś...”.
Zazwyczaj jest
to jakiś drogi
telefon lub
konsola. Takich
reklam jest
obecnie coraz
mniej, jednak
wciąż należy
przestrzegać
ludzi przed nimi.
Osoby
korzystające z
Instagrama

często
spotykają się z
botami
komentującymi
ich zdjęcia.
Zazwyczaj
piszą one np.
„Piękne zdjęcie!
<3<3<3
Zapraszam na
mój profil!”.
Radzę takie
boty jak
najszybciej
blokować. W
Internecie czają
się też pedofile.
Kiedyś pewien
11-latek chciał
kupić hulajnogę
online.

Dostał
odpowiedź od
pedofila:
- No, ale czemu
chcesz mi kupić
hulajnogę?
Poza tym jesteś
nieznajomy dla
mnie.
- Wiem, ty dla
mnie też [...] A
hulajnogę to ci
kupię tak z
dobrego serca,
tylko jeden
szczegół
malutki:
musiałbyś
przyjechać, jak
przyjedziesz,

to ci ją
zamówię.
Posiedzisz u
mnie trzy,
cztery góra
siedem dni,
zależy ile
będzie szła [...]
Nudzić ci się u
mnie nie będzie
na pewno [...].
Całość jest
dosyć
przerażająca.
Jak widać, w
Internecie
czyha na nas
wiele
niebezpieczeństw.
Ryszard Sieja
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Uważaj! Pamiętaj!

Często w Internecie natrafiamy na różne denerwujące lub
wprowadzające nas w błąd rzeczy.

Uważaj w Internecie

7b 7b
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