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Często rodzice nam mówią, żebyśmy nie marnowali czasu.

Cenna chwila odpoczynku

Czy jednak
"zmarnowany
czas" jest tak
bezużyteczny,
jakby mogło się
wydawać? Każdy
z nas potrzebuje
chwili
odpoczynku, a
kiedy nic nie
robimy,
dostarczamy go
naszemu
organizmowi.
Czasami warto
chociaż na chwilę

usiąść w ciągu
codziennych
zajęć. Oczywiście,
jeżeli cały dzień
jedyne co robimy,
to oglądanie
filmików, granie w
gry czy leżenie, to
takie coś można
nazwać stratą
czasu. Jednak
kiedy wrócimy po
ciężkim dniu do
domu, możemy, a
nawet powinniśmy
na chwilę usiąść

i zrobić sobie
przerwę. Ma to
dobry wpływ na
nasze późniejsze
zajęcia. Warto
również poświęcić
chwilę w ciągu
dnia na wyjście na
dwór. Nasz
organizm
potrzebuje
świeżego
powietrza, aby
dobrze
funkcjonować.
Nasza późniejsza

praca będzie
bardziej wydajna,
jeśli zrobimy sobie
przerwę i się
dotlenimy.
Powinniśmy
również
poświęcać czas
naszym pasjom i
zainteresowaniom.
Praca i szkoła są
ważne, ale
powinniśmy
poświęcać część
naszego dnia na
rzeczy, z którymi

wiążemy naszą
przyszłość lub
których robienie
sprawia nam
radość.
Podsumowując,
chwila
odpoczynku
powinna znaleźć
się na naszej liście
rzeczy do
zrobienia.
 
Wiktoria Janiel i
Antonina Kubacka

W tym
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Kilka słów o
jedzeniu w fast
foodach.

Recenzje
filmów, czyli co
wybrać na
sobotni
wieczór?

Jak dawniej
wyglądała
szkoła?



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 173 10/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Recenzja filmu 
„To my”

Ten, kto słyszał
opowieści
swoich
rodziców, wie,
że szkoła
kiedyś
wyglądała
inaczej.
Przenieśmy się
w tamte czasy.
Jest rok 1980,
ostatni rok
rządów
Edwarda
Gierka. Idziemy
do szkoły w
nowych butach
i kurtce ledwo
zdobytych
przez naszych
rodziców,
którzy stali po
nie w kolejkach
minimum 3
godziny. Do
szkoły, w której
nie ma limitu
przypraw itp. na
stołówce, czyli
gdzie są też

bardziej
osolone obiady.
Do szkoły,
gdzie jest
więcej osób.
Wchodzimy,
idziemy do
szatni, potem
na lekcje. I
teraz czas na
matematykę.
Rozmowa na
lekcji i inne
niestosowne
zachowania =
dostanie linijką
w dłoń, a
uderza nią
nauczyciel. Tak
naprawdę było!
Potem po
wszystkich
lekcjach czas
na... zakupy! I
te trwają
czasami po 6
godzin.
Czemu?
(Pewnie
zadajecie sobie

takie pytanie).
W czasach
komunizmu
gospodarka
planowana
centralnie nie
wyrabiała
wystarczającej
normy
produkcyjnej,
więc po
brakujące
towary, które
były
reglamentowane,
ustawiały się
długie kolejki.
Potem dużo
nauki i cały cykl
od nowa
każdego dnia. I
co, chciałbyś
cofnąć się w
czasie?

Maciej
Makowski

Jest to horror
opowiadający o
rodzinie
Wilsonów.
Głównymi
bohaterami są
Adelaide, Gabe
i ich dzieci -
Zara i Jason.
Rodzina
wyjechała do
ich letniego
domu nad
morzem.
Adelaide gdy
była mała,
zgubiła się na
plaży w Santa
Cruz w
gabinecie luster.
Tam spotkała
swojego
sobowtóra, który
wyglądał
identycznie jak
ona. Została
przez niego
porwana do
miejsca, które
znajdowało się
pod miastem.
Żyli tam

replikanci, czyli
sobowtóry
każdego
człowieka w
USA. Ludzie
stworzyli je,
jednak porzucili
ich i zostawili w
podziemiach.
Kiedy urodziła
się Adelaide i jej
sobowtór,
wszystko się
zmieniło.
Replikanci
widzieli w
„cieniu”
Adelaide osobę,
która może
odmienić ich
los. Dlatego
zaatakowali i
zabili
prawdziwych
mieszkańców
miasta.
Rodzinie
Wilsonów udało
się przeżyć i
zabić swoich
sobowtórów.
Gdy wrócilido

miasta, zastali
martwych ludzi
w autach, na
drogach i w
domach.
Później
zauważyli, że
replikanci
stworzyli
„łańcuch rąk”.
Wszyscy
trzymali się za
ręce, a łańcuch
przechodził
przez drogi,
plażę, a nawet
przez morze.
Później
bohaterowie
postanawiają
pojechać do
Meksyku. Moim
zdaniem film był
bardzo ciekawy.
Zaskakiwał
fantastyczną
wizją świata i
trzymał w
napięciu.
Polecam go
obejrzeć.
Amelia Ekiert

Na pewno rodzic każdego ucznia w tej szkole też
był kiedyś uczniem.

Jak kiedyś wyglądały szkoły?

Horror!

Czy to dawna szkoła?

Free-Photos/Pixabay

Pexels/Pixabay
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Po pierwsze,
większość
restauracji tego
typu wstrzykuje
do "jedzenia"
składniki
uzależniające,
takie same jakie
są w
narkotykach czy
papierosach.
Powoduje to, że
nawet jeśli
wiemy, że
jedzenie tam
jest bardzo
niezdrowe, ale
mimo to i tak
tam idziemy i
napychamy się
jeszcze większą
ilością tego
pożywienia.
Po drugie,
jedzenie tam
jest bardzo
niezdrowe. Jest
tam bardzo
dużo tłuszczu i
cukrów,

więc jedząc tam
dość szybko
przytyjemy i
zachorujemy na
choroby układu
pokarmowego,
cukrzycę, i
miażdżycę
(większość
osób później
narzeka, że leki
drogie, chociaż
to ich wina, że
muszą je brać).
Opieka
zdrowotna traci
na leczeniu tych
osób miliony,
jak nie setki
milionów
rocznie, chociaż
wystarczyłoby
wprowadzić
zakazy
sprzedawania
tak niezdrowych
produktów. Nie
mówię, że
wtedy nikt by
nie chorował

na te choroby,
ale liczba
zachorowań
zmalałaby dość
znacząco, dzięki
czemu
pieniądze, które
wydawano na
leczenie tych
chorób, można
byłoby
przeznaczyć na
rozwinięcie
różnych badań.
Po trzecie,
prawie
wszystkie te
pseudorestauracje
mają kapitał
zagraniczny,
czyli wszystkie
pieniądze, które
zarobią, lecą
sobie później do
USA czy innych
krajów. 

Nie lepiej po
prostu zjeść
sobie w domku?
Wolisz jakieś
tłuste frytki,
które są
zrobione pewnie
tylko w 20% z
ziemniaka,
zamiast
zwykłych
ziemniaków z
pola? Jakieś
kawałki mięsa,
zamiast
pysznego
kotleta? Resztki
warzyw w
burgerze,
zamiast zdrowej
sałatki? Jeśli
tak, to niestety
jesteś
uzależniony.
Niby McDonald
kupuje mięso

z Polskich
hodowli, ale jest
takie przysłowie
"nieważne, kto
doi krowę,
ważne kto ją
trzyma za
głowę" Jeśli już
koniecznie
chcesz zjeść w
fast foodach, to
pójdź chociaż to
jakiegoś
polskiego, np.
„Kurczę
Pieczone” obok
Kauflanda,
gdzie możesz
zjeść
polędwiczki w
panierce lub
hamburgera z
kurczakiem i
sałatką. A jak
nie możesz
zjeść w domu

i musisz na
mieście, to
lepiej pójdź do
restauracji, a
jeśli nie masz
wystarczająco
pieniędzy, to
możesz kupić
bułkę i
kabanosy. Mam
nadzieję, że
chociaż jedna
osoba dzięki
mnie przestanie
chodzić do fast
foodów i
zacznie jeść
normalne,
zdrowe
jedzenie.

Kuba Gromek

W tym artykule postaram się przedstawić powody, dla których powinno się unikać fast foodów.

Dlaczego nie wolno jeść w fast foodach?

fast food

STOP!

Pexels/Pixabay

OpenClipart-Vectors/Pixabay
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Jej siostra
zginęła,
skacząc z klifu
do wody w
czasie wakacji.
Złamała
kręgosłup.
Zawsze lubiła
sporty
ekstremalne,
ale tym razem
zakończyło się
to tragicznie.
Stella razem ze
swoimi
pozostałymi
przyjaciółkami
miała zamiar
wyjechać na
wakacje, ale
ostatecznie nie
mogła z nimi
pojechać.
Dziewczyna
chora na
mukowiscydozę
nie może
pozwolić sobie
na nadmierny
wysiłek fizyczny,
a jej kontakt z
innymi chorymi
na tę chorobę
może okazać
się śmiertelny.
Nigdy w życiu
nawet nie
przytuliła się z
Poe, który

był dla niej tak
ważną osobą.
Nie zdążyła -
chłopak zginął.
Ta historia nie
byłaby pełna
bez Willa,
chłopaka o
"miękkich
włoskach", który
całkiem skradł
serce Stelli.
Jedyna osoba,
w której
zakochała się
dziewczyna,
akurat musiała
również
chorować na
mukowiscydozę.
Stella pokonując
swoje własne
bariery,
ryzykowała
życiem dla
miłości. Dla
miłości, która
miała być już
wieczna.
Co sądzę na
temat tego
filmu? Fabuła
pozostawia
naprawdę wiele
do życzenia. Po
co wymyślać
coś nowego, 

coś, co na
długo zapisze
się na kartach
historii kina, jak
można po raz
kolejny
odtwarzać tę
samą historię w
kółko? "Gwiazd
naszych wina",
w reżyserii
Josha Boone'a
to jedna z
licznych
produkcji, które,
jak widać, aż
zanadto

zainspirowały
scenarzystów
"Five Feet
Apart". Filmy
takiego typu
nigdy specjalnie
mnie nie
porywały i teraz
znowu się
zawiodłam.
Aktorów, a w
szczególności
Cole'a
Sprouse'a,
którego znamy
już z
"Riverdale"

czy hitów
starego Disney
Channel "Nie
ma to jak hotel"
i "Nie ma to jak
statek" stać
zdecydowanie
na więcej.
Momentami
śmieszny, a
jednocześnie
też żenujący -
"smutne" sceny
według mnie nie
były smutnymi
scenami.
Trudno

powiedzieć, że
jest to
produkcja
wysokich lotów i
tak samo
trudno jest mi ją
polecić.

Klara
Dąbrowska

Stella większość swojego czasu spędza w szpitalu, więc to nic dziwnego, że to właśnie tutaj poznała
jednego ze swoich najlepszych przyjaciół, Poe.

"Five Feet Apart", Justin Baldoni
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