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Google, chyba
najpopularniejsza
obecnie
wyszukiwarka, ma
również różne
funkcje związane
z kontem
użytkownika, co
bardzo ułatwia
choćby pracę
osobom dorosłym.
Jest jedną z
najszybszych i
ciągle „prowadzi
wojnę” ze swoim
odwiecznym

przeciwnikiem.
Mowa tu
oczywiście o
Yahoo -
wyszukiwarka ta
ma mało funkcji
związanych z
kontem
użytkownika,
sama jakoś mało
przyciąga
potencjalnych
użytkowników, nie
mówiąc o tym, że
gdy Yahoo ledwo

co rozbudowuje
teraz konto
użytkownika,
Google już od
dawna robi własne
systemy na
komórki, które
mają nawet
własnego
asystenta
głosowego. Robi
też własne
komputery z
własnymi
systemami jak
Chromebook

itp. Można więc
stwierdzić, że
wyniki tej walki są
chyba z góry
przesądzone.
Firefox jest już
daleko z tyłu i
praktycznie nie
wprowadza za
dużo innowacji i
nic takiego nie
robi, mimo tego 
ma swoich
użytkowników.

Postanowiłem

przeprowadzić
ankietę z
pytaniem: „Jakiej
wyszukiwarki
używasz?”

Wyniki ankiety:

11 osób na 11
ankietowanych
wybrało Google i
nikt nie wybrał
żadnej innej opcji.

Maciej Makowski

Każdy chyba zna wyszukiwarki takie jak: Google, Yahoo czy Mozilla Firefox bądź jeszcze dużo innych.

Google czy nie, oto jest pytanie!

W tym
numerze:

Czy książki
mogą być
niebezpieczne?

Śmieciowe
jedzenie.

Pomocne
zwierzaki.

Jak często
rozmawiamy o
uczuciach?

Google? 377053/Pixabay



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 174 10/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Czy zwierzęta pomagają zwalczyć stres?

Pomocne zwierzaki

Wielu ludzi ma
w domu pupila.
Aby mieć w
domu
ulubieńca,
trzeba być
odpowiedzialnym,
cierpliwym i
opiekuńczym.
Nie każdy zdaje
sobie sprawę z
tego, że opieka
nad psem czy
kotem jest
bardzo
wymagająca.
Właściciele
małych
zwierzątek
wiedzą,

że mimo
trudności w
opiece, warto.
Jednym z
powodów, dla
których warto
mieć pupila jest
to, że zwierzęta
pomagają w
trudnościach.
Kiedy mamy zły
dzień i nic nam
się nie chce,
puchate
zwierzątko
poprawi nam
samopoczucie.
Gdy
dostaniemy złą
ocenę

i jesteśmy
smutni,
wystarczy na
chwilę odwrócić
uwagę, bo na
myśl o naszym
ulubieńcu
czekającym w
domu od razu
robi nam się
miło. Naszym
zdaniem
zwierzęta są
bardzo
przyjazne i
warto mieć je w
domu.

Alicja Starzec,
Julia
Maćkowiak

Zdrowotne dylematy…

„Śmieciowe" jedzenie -
czy warto je jeść?

Często, kiedy
jesteśmy w
mieście czy w
galerii, widzimy
restauracje z
fast foodem.
Najpopularniejszym
jedzeniem tam
są hamburgery,
frytki czy
kurczaki (tak
zwane
nuggetsy). W
tym artykule
zamierzam
zastanowić się,
czy warto jeść
"śmieciowe"
jedzenie.
Zacznijmy od
wymieniania
najpopularniejszych
restauracji. Do
tych zaliczamy
McDonalds,
KFC, Burger

King czy Pizza
Hut. Każde z
tych miejsc
specjalizuje się
w różnym fast
foodzie. W KFC
sprzedają
głównie różne
kurczaki, w
Pizza Hucie
pizzę, a w
Burger Kingu -
hamburgery.
Jak wiemy,
wielu ludzi lubi
fast foody, ale
czy są one
zdrowe? W
telewizji mówi
się, że mają
dużo tłuszczu i
trudno się z tym
nie zgodzić.
Tłuszcz
dostarcza dużo
energii do ciała,

przez co szybko
się najadamy.
Mimo tego, że
tłuszcz
dostarcza dużo
energii, ciało nie
może jej całej
spalić, więc
zaczyna ją
magazynować
w komórkach
tłuszczowych. I
w taki sposób
tyjemy. Moim
zdaniem nie
powinno się
jeść za dużo
fast foodów, ale
jeśli jemy je
rzadko, nie
powinny nam
zaszkodzić.

Mikołaj Szajna
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Ludzie nie
wstydzą się
swoich emocji
„tak po prostu”.
Coś lub ktoś ich
tego nauczył
albo zmusił, by
nie okazywać
uczuć. Kiedy
jakaś osoba
wyśmiewa się z
tego, że mamy
gorszy dzień,
wytyka nam to,
to zwykle
uogólnia nas i
stwierdza, że
będziemy tacy
zawsze, czyli
przypina nam
swojego rodzaju
łatkę. Jednym
słowem oskarża
nas, zanim

w ogóle pozna
przyczynę
naszego
samopoczucia.
Powodów może
być mnóstwo.
Nie wiemy, jak
wyciągnąć ze
swoich ust
odczucia, jakie
mamy wobec
pewnych
sytuacji, ale
doskonale
wiemy, jak je
ukryć, jak
udawać, że nie
mamy w sobie
negatywnych
emocji i cały
czas jesteśmy
szczęśliwi.
Sposób, którego
można

się wyuczyć jak
tabliczki
mnożenia, jest
cały czas tak
samo prosty.
Nazywam to
„smutnym
uśmiechem”.
Uśmiech, który
komuś, kto
zastanawiania
się, co się z
nami dzieje, da
gwarancję na
to, że wszystko
jest dobrze,
jednocześnie
dając nam do
wiadomości, że
czujemy się źle,
tylko nie 

umiemy tego
pokazać w
żaden „zdrowy”
sposób, czyli
taki, przy którym
nie będziemy
musieli bardziej
cierpieć przy
udawaniu, niż
przy samym
powiedzeniu
tego, co
naprawdę leży
nam na sercu.
Czasami
trzymanie w
sobie czegoś na
siłę zadaje
więcej obrażeń
niż całkowite
wyrzucenie z
siebie swoich
zmartwień,
uczuć. Po wielu
próbach,
zamykanie w
sobie emocji
będzie coraz
trudniejsze i
wymagające
więcej energii i
poświęceń z
naszej strony.
Zrozumiałe jest
to, że łatwiejsze
jest
uśmiechnięcie
się i
powiedzenie, że
wszystko jest
dobrze, niż
podjęcie próby
tłumaczenia
wszystkich
swoich odczuć,
które nie
zawsze sami
jesteśmy

w stanie
zrozumieć.
Pamiętajmy
jednak, że to
tylko
krótkotrwałe i
jednorazowe (a
przynajmniej w
teorii). Ja wciąż,
kiedy próbuję
mówić o tym, jak
się czuję,
zaczynam się
stresować,
myśli zaczynają
mi się plątać, a
rezultatem tego
jest to, że i tak
nie mogę
niczego z siebie
wydusić.
Dlaczego tak
ciężko jest
przyznać, że
czujemy się np.
smutni i chcemy
o tym
porozmawiać?
Mnie na
przykład
największą
trudność
sprawiają myśli,
które każą mi
się przejmować
tym, co ktoś
inny pomyśli
sobie na mój
temat. Czy mój
rozmówca na
pewno mimo
tego, że jest to
mało ważna
sprawa, nie
zostawi mnie z
tym samej? Czy
mimo tego, że
zgodnie

z twierdzeniem
innych ludzi,
powinnam dać
radę sobie
sama, pomoże
mi? Czy mimo
tego, że nie do
końca umiem
skleić słowa w
całość,
wysłucha mnie?
Czy mimo tego,
że mówię
bardzo niejasno
i tak spróbuje
mnie
zrozumieć?
Pomimo tych
wszystkich
trudności
zawsze warto
próbować,
zawsze warto
jest się
przemóc.
Rozmowa jest
ważna. Zawsze
była. Czasami
tylko o tym
zapominamy.
Pomyśl tylko,
jakie uczucie
ulgi,
bezpieczeństwa
i zrozumienia
może dać. 

Amelia Spieć

Czemu większość z nas boi się lub wstydzi powiedzieć, jak się czuje? Z braku czasu? Może z powodu
braku towarzysza? 

Dlaczego rozmowa o uczuciach jest taka trudna? 

... AS
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Każdy powtarza nam, że warto czytać książki…

Czy książki mogą być niebezpieczne?

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Amelia Spieć, Alicja Starzec, Julia Banasiak, Julia Maćkowiak, Mikołaj Szajna, Maciej
Makowski
Zdjęcia: Julia Banasiak, Amelia Spieć, florcitab/Pixabay, Pexels/Pixabay, 377053/Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Wiele razy
słyszeliśmy z
ust naszych
rodziców, iż
powinniśmy
zacząć czytać
więcej książek,
ponieważ
rozwija to nasze
zdolności. Kiedy
oddajemy się
lekturze, nasz
zasób słów
powiększa się.
Dzięki lekturom
rozwijamy
naszą
kreatywność i
wyobraźnię.
Leżąc z książką
na hamaku w
wakacyjny dzień
czerpiemy z
tego dużo
radości.
Oczywiście
niektórzy nie
lubią czytać i
wolą spędzać
ten czas w inny
sposób. Każdy
ma swoje
własne zdanie
na ten temat.
Najczęściej
słyszymy o
zaletach lektur,
ale nie możemy
zapominać o ich

wadach.
Niektórzy
czytając zbyt
dużo książek
fantasy, po
pewnym czasie
nie potrafią
odróżnić świata
z książki od
realistycznego
życia. Taka
sytuacja może
być
niebezpieczna,
ponieważ osoba
może myśleć,
że ma
nadprzyrodzone
moce (takie jak
bohaterowie
książki) które
uratują ją z
niebezpiecznych
sytuacji. Może
to spowodować
duży
uszczerbek na
zdrowiu, bo taki
czytelnik może
chcieć testować
swoje „moce”.
Przykład, który
podałam, mówi
o uzależnieniu
w większym 

stopniu, teraz
opowiem o
trochę bliższych
nam wadach
czytania
książek.
Mankamentem
czytania jest

to, że zajmuje
ono dużo
czasu.
Jednakże dla
prawdziwego
wielbiciela
książek czas,
który zajmuje

czytanie, nie
gra roli i nie
sprawia, że nie
czyta on
powieści.
Podsumowując,
czytanie
posiada więcej

zalet niż wad,
ale nie jest ono
idealne.

Julia Banasiak

Książki potrafią wciągnąć! JB
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