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Poważne pytanie...

Czemu uzależniamy się od telefonu?

W obecnym
świecie wiele osób
jest uzależnionych
od telefonów.
Takie osoby nie
umieją przeżyć
pięciu minut bez
zaglądania na
swoje podręczne
urządzenie. Ale
jak i czemu takie
osoby się
uzależniają?
Zacznijmy od
powodu numer 1,
czyli rozrywka.
Wiele osób nudzi
się po szkole i nie
ma ciekawego

zajęcia. Właśnie
takie osoby za
świetną zabawę i
rozrywkę uważają,
że najlepszym
sposobem na
"rozerwanie się"
jest oglądnięcie
filmiku na
YouTube czy
zagranie w grę
telefonową.
Następnym
powodem mogą
być social media,
które w tych
czasach są
bardzo popularne.
Facebook,

Instagram czy
inne social media
sprawiają, że
ludzie preferują
spędzanie czasu
na zrobieniu zdjęć
na profil. Wolą to,
niż coś innego.
Kolejnym
powodem,
dlaczego nie
możemy oderwać
się od naszych
telefonów jest to,
że musimy być
„na czasie”.
Musimy znaleźć
najnowsze trendy i
się do nich
dostosować.

Ostatnim
powodem
(niekompletnie
związanym z
korzystaniem
telefonu) może
być potrzeba
kupienia
najnowszego
modelu telefonu.
Jest to problem
częściowo
związany z
zakupoholizmem
Pamiętajmy, że to
wszystko są
poważne
problemy i nie
możemy

ich ignorować,
zatem jeśli
zauważymy
objawy
fonoholizmu u nas
samych lub u
kolegów czy
koleżanek,
powinniśmy się z
tym do kogoś
zwrócić (na
przykład do
rodzica czy
nauczyciela).

Mikołaj Szajna
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Brexit, 
co z nim?

Życie 
na krawędzi

Każdy chyba
słyszał o
Brexicie.
Obywatele
Wielkiej Brytanii
mają już
słuchania o nim
tak dość, że
telewizja Sky
utworzyła swój
nowy kanał
,,Sky News
without Brexit".
Mimo tego,
ustawa
brexitowa jest
już w izbie
lordów, a rząd
Borisa
Johnsona
cieszy się
rosnącym
poparciem w
związku z
dotrzymaniem
najważniejszej
obietnicy

wyborczej.
Wielka Brytania
jest prawie
przygotowana,
podpisano
umowę z USA,
ale nie
podpisano tej
ważniejszej - z
Unią
Europejską. Tu
rząd Wielkiej
Brytanii ma
duże wyzwanie.
Praktycznie - do
Brexitu dojdzie,
pytanie tylko,
czy rząd
Wielkiej Brytanii
zabezpieczy
kraj handlowo i
gospodarczo.
Do tego
„lepszego” i
„bardziej
przydatnego”
Brexitu jeszcze

długa droga.
Mimo tego, że
Brexit już
niedługo, to
jego skutki
ekonomiczne
będą
„doskwierać”
obywatelom
Wielkiej Brytanii
bardziej, niż
członkostwo w
UE. Dlatego
cały ten Brexit
to tylko walka z
wiatrakami i
wejście do
labiryntu, z
którego nie da
się wyjść z
dobrym
zakończeniem.

Maciej
Makowski

Wielu młodych
ludzi, którzy
mają konta na
portalach
społecznościowych,
robi
niebezpieczne
selfie, na
przykład na
ścianach
budynków -
trzymając się
dachu lub
wdrapują się na
wysokie punkty
i konstrukcje
związane z
przewodami
elektrycznymi.
Przez takie
selfie zginęło
kilkanaście
osób (z tego, co
ja wiem), ale
myślę, że takich
osób jest
więcej.

Według mnie to
wręcz
nienormalne.
Na co dzień,
kiedy widzę
ludzi, którzy
robią selfie, nie
widzę w nich
nic
niebezpiecznego.
Te
niebezpieczne
sytuacje
widziałem tylko
w Internecie.
Sam wolę
normalne
zdjęcia niż
selfie, lecz
każdy ma inny
gust. Kiedy
przeprowadziłem
badanie
społeczne,
chyba wszyscy
odpowiedzieli,

że wolą
tradycyjne
zdjęcia. Wiele
osób bardziej
lubi robić
zdjęcia
obiektów niż
siebie. Także
niektórzy
uczestnicy
mojej sondy
twierdzą, że
osoby, które
robią sobie
selfie, są
zakochane w
swojej osobie.

Mateusz
Wojdyła

W którą stronę?

Jesteś fanem selfie?

Elionas2/Pixabay
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Historia Krówki Pendrajwowej, która zjadła
artykuł!

Głodna Krówka

Współczesny
patriotyzm?

Jeszcze przed
Świętami, czyli
około miesiąc
temu, pisałam
artykuł pt:
„Recenzja
książki
„Tygrysia
Gwiazda i
Sasza”. Pisałam
tę recenzję
trochę długo i
ten artykuł to był
jeden z tych
najbardziej
udanych.
Inspirowałam
się moją
książką.
Tydzień później
pani Justyna
powiedziała

mi, iż
Pendrajwowa-
Krówka zjadła
mi artykuł,
niestety nigdy
nikt go nie
przeczytał i
chyba nie
przeczyta, a
przynajmniej nie
w pierwotnej
wersji, gdyż
głodna
Pendrajwowa-
Krówka go
zjadła.
Przysięgam, że
rozmawiałam z
Krówką i
prosiłam ją,
żeby oddała mój
artykuł, ale
niestety się nie
zgodziła.

Powiedziała, że
nie może oddać
recenzji, bo
trochę za późno
powiedziałam,
że chcę ją
odzyskać.
Miejmy
nadzieję, iż tego
artykułu Krówka
nie zje i że
można go
będzie
przeczytać.

Pola
Preobrażeńska Witam, w tym

artykule
postaram się
napisać, jak
według mnie
powinien
wyglądać
nowoczesny
patriotyzm.
Może zacznę
od
wytłumaczenia,
czym jest
patriotyzm. Jest
to miłość do
swojej ojczyzny
oraz wspieranie
jej (kupowanie
lokalnych
produktów,
wspieranie
krajowej
gospodarki,
kibicowanie
drużynom
sportowych tego
kraju itd.)
Wracając do
tematu, moim
zdaniem nie
powinien on
wyglądać tak jak

w większości
teraz, czyli
patriotyzm to
nie powinno być
mówienie o tym,
jak dużo robisz,
a później
idziesz sobie do
pierwszego
lepszego
sklepu,
kupujesz jakiś
produkt
sprowadzony z
innego państwa,
później idziesz
do domu,
śmiejesz się z
Polaków w
Internecie itd.
Powinno to
wyglądać
kompletnie
inaczej.
Powinno się
wspierać naszą
gospodarkę,
kupując polskie
produkty w
polskich
sklepach albo u
producentów

lub na bazarze.
Również
powinno się
bronić nasz kraj
w Internecie,
np. kiedy
widzimy, że ktoś
nagrywa filmik
ośmieszający
Polaków lub
sam się z nich
śmieje,
powinniśmy to
skrytykować.
Dobrze też jest
uczestniczyć w
świętowaniu
naszych świąt
narodowych, na
przykład Dnia
Niepodległości.
Dziękuję za
przeczytanie i
pozdrawiam.

Kuba Gromek

Patriotyzm

Pendrajwowa Krówka

Kuba Gromek

JZ
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Czy zastanawiałeś się kiedyś…

Ile lat ma Twój pies?
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Etui 
i Pop Sockety

Na pewno
każdemu
kiedyś chodziło
po głowie, jak
obliczyć psie
lata. Psy mogą
wyglądać
młodo, ale
naprawdę są
już w
podeszłym
wieku. Lata psie
są podzielone
na rasy duże,
średnie i małe.
Im większy
pies, to wiek

psa też
wzrasta. Psy
małe w wieku
czterech lat
(naszych) mają
już 36 lat psich,
a duże 41. Nie
da się obliczyć
psich lat
używając
jakiegoś
równania, więc
proponuję
zobaczyć w
Internecie
tabele z
wszystkimi

gotowymi
obliczeniami.
Mam nadzieję,
że dzięki
mojemu
artykułowi
więcej
dowiedzieliście
o obliczeniu
psich lat.

Jakub
Lewandowski

Zapewne każdy
z Was ma etui
na telefon, które
ma za zadanie
ochraniać tył
Waszego
telefonu. Każdy
woli innego
case’a,
kolorowego,
przezroczystego
lub gumowego.
Choć niektórzy
nie mają etui,
wolą mieć na
telefonie szybkę
ochronną lub
kompletnie nic.
Przykładowo ja
mam

„pancerne etui”,
które ma
zapobiegać
potłuczeniu się
tyłu naszego
telefonu.
Według mnie
lepiej mieć
case’a,
ponieważ chroni
nasz telefon
przed wszelkimi
uszkodzeniami.
Znane są
również pop
sockety, które
przyklejamy z
tyłu telefonu,
aby wygodniej
było go nam

trzymać. Ja
sama miałam
pop socketa i
trzeba
przyznać, że o
wiele wygodniej
trzyma się
telefon,
ponieważ
możemy pisać
jedną ręką, co
jest o wiele
wygodniejsze.
Oczywiście
każdy z nas ma
inne zdanie na
ten temat i woli
co innego.

Amelia Ekiert

Gadżety Amelia Ekiert
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