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Są w każdym miejscu, nie można przed nimi uciec...

Bakterie wokół nas

W Internecie i
telewizji mówi się,
że bakterie są
szkodliwe dla
naszego
organizmu,
dlatego niektórzy
sprzątają cały
dom kilka razy w
tygodniu,
obsesyjnie myją
ręce co pięć minut
i unikają
jakiegokolwiek
kontaktu z
brudem. Jednak
czy to pomoże
nam w uniknięciu
wszystkich

zarazków? Na co
dzień spotykamy
się z wieloma
źródłami
zarazków, takimi
jak np. pieniądze,
toaleta, stół czy
nawet własny
telefon. Uznacie
za dziwne to, że
na waszym
telefonie są
zarazki, skoro tak
często myjecie
ręce. Telefonu
mógł dotykać ktoś,
kto tych rąk nie
umył lub ty sam
mogłeś wcześniej

nie umyć dłoni i
używać swojego
smartfona.
Pomimo to, że
unikamy zarazków
z powodu wielu
chorób,
wszystkich bakterii
nie unikniemy.
Nawet teraz,
pisząc na gazetce,
na moje dłonie
przenosi się
tysiące zarazków,
bo przez cały
dzień dotykało ją
przynajmniej kilka
osób i

przynajmniej
jedna z nich
pewnie nie umyła
rąk przed
skorzystaniem.
Jednak nie ma
wymogu mycia rąk
za każdym razem,
gdy chcemy użyć
klawiatury.
Bakterii nie
znajdziemy tylko
na naszych
dłoniach. Można
je znaleźć w
każdym miejscu.
Jest możliwe, że
znajdziemy je
nawet w jedzeniu,

ale te bakterie są
bardziej
niebezpieczne i
mogą one
powodować różne
choroby przewodu
pokarmowego.
Mam nadzieję, że
dowiedzieliście się
z tego artykułu
trochę o
zarazkach i gdzie
je można znaleźć.
Wierzę również w
to, że zaczniecie
myć ręce dla
zdrowia własnego
i innych.

Kinga Stachowska

bakterie!
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Jadalne naczynia są w modzie, a plastikowe są w wodzie!

Bez plastikowych naczyń też można żyć

W naszym życiu
niestety coraz
częściej pojawia
się plastik.
Możemy go
spotkać
wszędzie. Tak
duża ilość tego
tworzywa nie
jest korzystna
da naszego
środowiska,
wręcz
przeciwnie -
zagraża mu.
Plastik
wykorzystywany
jest również do
tworzenia
jednorazowych
naczyń, takich
jak talerzyki,
miseczki, kubki
czy sztućce.
Korzystanie z
tego rodzaju
naczyń jest
bardzo
praktyczne,
ponieważ nie
musimy
zmywać,
wystarczy je
wyrzucić i
wszystko jest
posprzątane.
Plastikowe
zastawy są
popularne
podczas grilli i
różnego rodzaju
imprez.
Korzystanie z
tych
przedmiotów
jest korzystne
dla nas, ale dla
środowiska

jest bardzo
dużym
zagrożeniem.
Nasza planeta
coraz bardziej
zapełnia się
śmieciami i
syntetycznymi
tworzywami.
Powinniśmy
temu
zapobiegać.
Każdy z nas
może
przyczynić się
do ratowania
naszej planety.
Wystarczy, że
ograniczymy
zużywanie
plastiku. Duża
część odpadów
poddawana jest
recyklingowi,
pomimo to
nasza planeta
jest zagrożona.
Dowiedziałam
się, że
gdybyśmy
ułożyli
wyprodukowane
w ciągu roku
śmieci z
plastiku,
starczyłoby ich,
aby
czterokrotnie
okrążyć Ziemię.
Plastik
wytwarzany
przez ludzi nie
odkłada się
tylko na lądzie,
duża jego
część 

pojawia się w
wodach mórz,
oceanów, rzek i
jezior. Około stu
tysięcy ssaków i
milion ptaków
morskich
zabijanych jest
przez plastik
znajdujący się
w wodach. 
Obecnie
tworzone są
naczynia z
różnych
zastępujących
plastik tworzyw.
Niektóre
możemy nawet
zjeść! Takie
jadalne talerzyki
tworzone są z
otrębów
pszenicy lub 

"masy
chlebowej".
Ekologiczne
miseczki i
talerzyki
produkowane
są również z
liści bambusa.
Tych naczyń nie
możemy już
zjeść, ale są
one lekkie i
wygodne do
zabrania ze
sobą na grilla
lub piknik.
Naczynia z
otrąb pszenicy
nie muszą być
przez nas
zjedzone,
możemy je
zakopać,
ponieważ

są
biodegradowalne.
Na "eko rynku"
dostępne są też
ekologiczne
woreczki, które
w 100
procentach są
biodegradowalne.
Popularnością
na imprezach
cieszą się
również
plastikowe
słomki. Coraz
częściej w
ekologicznych
restauracjach
używane są
rurki wykonane
z makaronu lub
wcześniej
wspomnianych
produktów.

Z naszego
życia powinny
zniknąć
plastikowe
sztućce i rurki.
Są one
niepotrzebne w
naszym życiu i
kiedy je
wyeliminujemy,
nie odczujemy
zbyt dużej
różnicy, lecz dla
naszego świata
będzie to mały
kroczek w
lepszą stronę
czystszej
Ziemi. 

Julia Banasiak

Co wybierasz? JB
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Czy już znasz...

Asystenta Google?

Asystent
Google ma
wiele
ciekawych
funkcji. Należą
do nich m.in.
dzwonienie,
wyszukiwanie.
Jednak ma on
także kilka
ciekawych,
mało
przydatnych,
aczkolwiek
zabawnych
funkcji.
Jedną z nich
jest możliwość
śpiewania
piosenek, np.
"Wlazł kotek na
płotek" lub, gdy
usłyszy, że
masz urodziny,
zaśpiewa "Sto
lat". Może

też naśladować
dźwięki
zwierząt. Gdy
usłyszy, że jest
brzydki,
rozpłacze się.
Możesz go
także zapytać,
co uważa o Siri,
odpowie, że ją
podziwia,
jednak kiedy
powiesz o niej
coś złego,
będzie się
starał
natychmiast
zmienić temat.
Oczywiście
Asystent ma
również inne
funkcje, takie
jak rzucanie
kostką,
rozpoznawanie
muzyki,

nawigacja,
minutnik, a
także
przeliczanie
miar.
Podsumowując,
czy warto
korzystać z
asystenta? Tak,
chociaż ja
osobiście wolę
korzystać z
niego tylko do
zabawy. Ale, co
kto woli.
W każdym
razie czekam
na nowe
aktualizacje
Asystenta.

Ryszard Sieja

Znajduje się ona
na Ustroniu na
ulicy Polnej
27/29. Jest tam
ponad sto
wielokolorowych
egzotycznych
ptaków, takich
jak: ary
niebieskoskrzydłe,
papużki
nierozłączki,
papugi żako,
kakadu różowe,
kakadu.
Tak jak w
papugarniach w
Koszalinie,
Karpaczu czy
Szczecinie,
wszystkie
zwierzątka są
tresowane. Przy
kasie możemy

zakupić małe
pojemniczki z
ziarnem dla
papużek. Przed
wejściem do
pomieszczenia
z ptakami
należy
zdezynfekować
ręce i zdjąć
biżuterię,
ponieważ one
mogą to zrobić
za nas. Gdy już
wejdziemy,
możemy liczyć
się z tym, że
gdy papuga
usiądzie nam na
ramieniu, może
zrobić nam
dziurę w
ubraniu, czego
doświadczyłam

na własnej
skórze, a raczej
na
SUKIENCE...
Oczywiście nie
możemy
straszyć
zwierząt ani nie
zmuszać ich do
tego, żeby
usiadły nam na
głowie czy
ramieniu. Moim
zdaniem warto
ją odwiedzić,
aby zobaczyć te
śliczne
zwierzęta.

Amelia Ekiert

Asystent Google

1 maja została otwarta pierwsza papugarnia w
Lubinie.

"Kubuś & Endriu"

Kaufdex/Pixabay
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Czy można zaszkodzić,
pomagając?

Uważaj na przestępców!

Włamania

Dzisiejszym
tematem będą
włamania na
pocztę
internetową.
Wiele osób np.
nasza
koleżanka Jula 
nie wylogowuje
się ze swojej
poczty. Są tego
skutki. I co się
dziwić?
 Gdy nie
wyjdziemy z
konta, to osoby
(np. w szkole)

będą mogły bez
hasła z niego
korzystać. Nie
dotyczy to
oczywiście
komputerów w
domu. Drobne
skutki, takie jak
wysłane
wiadomości do
znajomego
właściciela
poczty, nie
prowadzą do
złego tak
bardzo, jak np.
zmiana hasła

lub jak ktoś
ukradnie Twoje
ważne
dokumenty.
Naszym
zdaniem ważne
jest, aby
pilnować
swojego konta i
pamiętać, żeby
zawsze się
wylogowywać.

A.S.,  D.P. z
inspiracji J.M.

Wiele jest
sytuacji, w
których zamiast
pomagając -
szkodzimy i
pogarszamy
sytuację. Nie
jest to jednak
koniec sytuacji i
nie oznacza, że
nie możemy
tego naprawić.
Sam uważam,
że osoba, która
sama mówi, że
pomocy nie
chce, nie
powinna jej
otrzymać, bo w
takich
sytuacjach sami
pogarszamy
sprawę, więc
zawsze trzeba

mieć na uwadze
to, że czasami
nie warto
pomagać na
siłę.
Sprawdziłem
doświadczenia
uczniów naszej
szkoły z tym
tematem.
Zadawane
pytanie
brzmiało: "Czy
miałeś
doświadczenia
ze szkodzeniem
przy próbie
pomocy? Czy
uważasz, że
można
zaszkodzić
pomagając?"
Na 3
ankietowane

osoby
(przepraszam
za tak ich małą
liczbę) 1 osoba
sądzi, że
zawsze trzeba
pomagać, bo
pomoc nie
szkodzi.
1 osoba miała
doświadczenia
ze szkodzeniem
przy próbie
pomocy i
uważa, że
pomagając
można też
zaszkodzić.
1 osoba nie ma
zdania na ten
temat. 
Maciej
Makowski
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Uważaj!

Czym skutkuje pomoc?
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