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Kolejna ciekawa sprawa...

Sprytne gryzonie

Zwierzęta
spotykamy na co
dzień, żyjemy z
nimi i nawet nie
zdajemy sobie
sprawy jakie są
sprytne i
inteligentne.
Często zadziwia
nas, że nasze
zwierzęta potrafią
powiedzieć nam
bez słów różne
rzeczy, np. mój
chomik, z którym
się bawiłem,

podbiegł do klatki,
pokazując mi, że
chce do niej
wrócić.
Otworzyłem mu
drzwiczki, które
były na
najwyższym
piętrze klatki, a on
zaczął się wspinać
i sprawdzać po
kolei, które
drzwiczki są
otwarte. Kiedy
dotarł

do otwartych,
obwąchał je i
wszedł przez nie
do klatki. To
pokazuje, że
nawet z pozoru
niezbyt mądre
gryzonie potrafią
nas zaskoczyć.
Podobnym
przykładem jest
historia mojej
koleżanki, która
ma szczura i
pewnego wieczoru
okazało się, że

kiedy siedziała
przy komputerze,
jej szczurek
samodzielnie
otworzył klatkę i
przyszedł do niej
wspinając się po
jej spodniach. Ani
ja, ani ona nie
spodziewaliśmy
się, że takie
niepozorne
zwierzę jak
szczurek będzie
potrafioł
zaobserwować,

jak jego
właścicielka
otwiera klatkę i
powtórzyć jej
ruchy. To
pokazuje nam, że
gryzonie potrafią
nauczyć się tego
co my i nas
zaskoczyć.

Eryk Rozmus
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Społeczniaka

Dlaczego powinniśmy
się wysypiać?

Czy boimy się 
prosić o pomoc? 

Często kiedy
wstajemy rano,
nie jesteśmy
wyspani. Wiele
osób za późno
chodzi spać
albo ma
problemy ze
snem. W tym
artykule
zamierzam
opowiedzieć o
tym, dlaczego
warto się
wysypiać.
Kiedy wstajemy
rano i nie
jesteśmy
wyspani, potem
jesteśmy w złym
nastroju,
jesteśmy
zmęczeni i nic
się nam nie
chce. Nie mamy
ochoty
wychodzić

z łóżka (chociaż
ja tak mam,
nawet kiedy
jestem
wyspany), nie
chce nam się
wykonywać
codziennych
rutynowych
obowiązków i
tym podobnych.
W szkole kiedy
jesteśmy
niewyspani
nasz mózg nie
pracuje tak, jak
powinien,  jego
praca może być
spowolniona,
możemy mieć
problem z
koncentracją lub
bystrością.
Dlatego właśnie
nie należy kłaść
się za późno w
przeddzień

sprawdzianu lub
kartkówki. Kiedy
jesteśmy
zmęczeni, nie
zapamiętujemy
za dobrze, a na
lekcjach nie
możemy zmusić
się do
skupienia, bo
jedyne, o czym
myślimy, to
ciepłe łóżko i
słodki sen.
Właśnie dlatego
powinniśmy
zapewnić sobie
co najmniej 8
godzin snu.

Mikołaj Szajna

Gdy nie
potrafimy, nie
wiemy jak coś
zrobić, potrzeba
nam pomocy.
Potrzebujemy
osoby, która
znajdzie czas,
aby nam pomóc
i zrozumie, że
czegoś nie
rozumiemy.
Często boimy
się, że
zostaniemy
przez to
wyśmiani lub
niezrozumiani.
Czasami to my
musimy komuś
pomóc  i wtedy
warto
zrozumieć tego,

kto nas
potrzebuje.
Zrozumieć go i
postawić się w
jego sytuacji.
Lecz czy
zawsze mamy
odwagę prosić
o wsparcie?
Czasami
wstydzimy się
tego, że
czegoś  nie
rozumiemy. Nie
potrafimy
pogodzić się z
tym, że nie
jesteśmy w
czymś najlepsi. 
Moim zdaniem
każdy ma
prawo nie
umieć czegoś

zrobić i nie
powinno się
wyśmiewać
osób, które
mają jakiś
kłopot. Według
mnie ludzie,
którzy proszą o
pomoc, niczego
nie tracą, wręcz
przeciwnie -
zyskują.

Ala Starzec

Słodki sen ;)

Pomóż mi!

Julia Banasiak

Julia Banasiak
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Społeczniaka
Dlaczego nie warto

 kupować psów 
ze specjalnej hodowli?

Nasze szkolne 
szafki i szatnie

„Saper” – kultowa, stara
jak świat gra

Wiele psów jest
kupowanych z
hodowli, w
których idealne i
rasowe pieski
są sprzedawane
za wysoką
cenę. Ludzie
wiedzą, że w
schroniskach są
psy rasowe, ale
nie chcą ich
brać,  ponieważ
są brudne,

czasami chore,
stare albo
ślepe.  Tak
naprawdę
pieski  w
schroniskach
mogą być
milsze od tych z
hodowli,  bo psy
naprawdę
pamiętają, kto je
adoptował i są
wdzięczne.
Niedawno

poznałam jedno
ze schronisk,
 które oferuje
pieski: „Podaj
Łapę” Lubin.

Pola
Preobrażeńska

Każdy chyba
słyszał o grze
„Saper”. Gra o
wykrywaniu
bomb na
wirtualnej
planszy, która
wciągnęła
miliony graczy,
nadal jest
popularna.
Obecnie można
pobrać tę grę
na telefon

i w nią zagrać.
Gra jest prosta,
po odkryciu
części planszy
uwidaczniają się
nam numerki,
które pokazują,
ile w ich pobliżu
jest bomb. Na
przykład 4
oznacza, że w
pobliżu
„kafelka”, gdzie
to 4 się

znajduje, są 4
bomby. Ilość
flag, którymi te
bomby się
zaznacza, jest
ograniczona.
Bardzo łatwo tę
grę przegrać,
jedno
niewłaściwe
kliknięcie i
koniec!
Maciej
Makowski

Moim zdaniem
szatnie są lekko
za małe. Często
gdy wychodzi
się na basen,
nie można
nawet przejść.
Oczywiście nie
można
wybudować
osobnego
budynku, jednak
na pewno da się

coś zrobić.
Wiele osób
narzeka też na
posiadanie
szafek przy
ziemi, kiedy są
osobami
wysokimi.
Proponuję
przypisywać
szafki pod
względem
wzrostu lub się

wymieniać
wyższymi
szafkami z
wysokimi
uczniami.

Mateusz
Wojdyła

:)
Antonina
Kubacka
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Społeczniaka

Dziwne połączenia
smakowe

Nowość w motoryzacji:

„Cybertruck”
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Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Kilka dni temu
Elon Musk
(właściciel Tesli)
zapowiedział
nowy
samochód.
Nazywa się on
„cybertruck”.Kiedy
samochód
został
zapowiedziany,
wiele osób
wyśmiewało się
z jego wyglądu,
ponieważ był on
bardzo
nietypowy.
Podczas
prezentacji auta
Elon Musk

chciał
zademonstrować
kuloodporne
szyby, ale szyba
niespodziewanie
pękła i każdy był
zaskoczony.
Ten
niespodziewany
efekt
spowodował
śmiech wielu
osób, niewiele
trzeba było
czekać, aby
ludzie zaczęli
śmiać się z
pojazdu.
Ostatecznie
samochód

ma dużą siłę i
jest bardzo
przestronny. Do
tego wspomaga
środowisko,
ponieważ działa
na energię
elektryczną.
Ten pojazd
kosztuje 69900$
i już sprzedał
się w ok.
250000
egzemplarzy.
Moim zdaniem
samochód
mimo dziwnego
startu ma duży
potencjał.
Jakub
Lewandowski

Chleb z
masłem
ziemniaczanym?
Jajko sadzone
posypane
kabanosami?
Bułka z sałatą i
miodem
czekoladowym?
Jest to kilka z
tysięcy
dziwacznych
połączeń
różnych typów
dań. Dla
jednych jest to
absurdalne i
głupie, dla
innych są to
smaczne
dodatki do
normalnych
posiłków. Może
opiszę

mój
"wynalazek",
czyli masło
ziemniaczane (
proszę nie
kraść tego
pomysłu). Jest
to zwykły chleb,
ale
posmarowany
ziemniakami
purée. Jest to
bardzo dobre i
moim zdaniem
znaczne lepsze
od zwykłego
masła, czy
nawet Nutelli.
Miód
czekoladowy
zauważyłem,
kiedy byłem na
Święcie Miodu.
Kiedy pierwszy

raz go
spróbowałem,
uznałem, że
jest pyszny i go
kupiłem, jednak
dziennie
mogłem zjeść
co najwyżej
jedną łyżkę, bo
później robiło
się niedobrze i
smak był
bardzo dziwny.
Każdy ma
jakieś swoje
ulubione dania
- dziwne, czy
nie - ważne, że
smaczne.
Dzięki za
przeczytanie i
pozdrawiam.

Kuba Gromek

To już przeszłość...

Pycha?

Tama66/Pixabay

Julia Banasiak
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