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Społeczna Szkoła
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Numer 198 03/20

W środę 11 marca
2020 r. Rząd
Polski podjął
decyzję o
zamknięciu
placówek
oświatowych z
powodu
koronawirusa z
Wuhan. Co
niektórzy bardzo
ucieszyli się na tę
wiadomość, ale ci

bardziej rozsądni
nie, bo wiedzieli, o
co chodzi. Do
końca tygodnia z
wyżej
wymienionym
dniem w składzie,
w szkołach będą
odbywały się tylko
zajęcia
opiekuńcze,
potem szkoła
zostanie

zamknięta. Gdy
ogłoszono na
apelu tę
wiadomość,
mocna,
energetyzująca
herbata z żeń-
szeniem, która
zazwyczaj starcza
mi na cały dzień,
w moment
przestała działać.
Mieliśmy do końca

tygodnia opróżnić
swoje szafki i
zostać w domu.
Nikt w to do końca
nie wierzy. Jedna
uczennica
twierdzi, że to
najdziwniejsza
sytuacja, jakiej
doświadczyła w
życiu i że jest
zdumiona.
To wszystko mówi
samo za siebie. 

To kiedy się w
końcu ponownie
spotkamy?

Maciej Makowski

W dniu 11 marca ostatni raz na jakiś czas byliśmy w szkole... 

Zamknięcie szkół 

Zamknięcie szkół!
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Czy chętnie się
dzielimy?

Czy wiesz, co to jest...

Myszojeleń

W życiu jest
wiele sytuacji,
w których się
dzielimy. Jest
tak w domu,
jako brat z
siostrą, czy brat
z bratem, czy w
szkole, kiedy
ktoś nas prosi o
pożyczenie
długopisu. W
tym artykule
zamierzam
zastanowić się,
czy ludzie
chętnie się
dzielą.
Zacznijmy od
sytuacji w
domu, na tę
sytuację
głównie natrafia
rodzeństwo. Ci,
którzy mają
młodszą siostrę
bądź brata,

znają ból, kiedy
muszą podzielić
się swoimi
rzeczami,
takimi jak
komputer czy
słodycze. Z
drugiej strony
mam sytuację
w szkole, w
której ktoś nie
ma długopisu.
Zazwyczaj (pod
warunkiem, że
ta osoba oddaje
pożyczone
rzeczy w
nienaruszonym
stanie) ktoś
pożyczy tej
osobie
długopis, jeśli
ma się takowy
w zapasie. To
pokazuje, że
nie zawsze
ludzie chcą

pożyczać swoje
rzeczy, ale
niektórzy nie
mają problemu
z dzieleniem
się swoją
własnością.
Zależy to od
sytuacji, w
jakiej się
znajdujemy, od
naszego
nastroju i
osoby, z którą
mamy się
podzielić.

Mikołaj Szajna

Znany
wszystkim
myszojeleń tak
naprawdę nosi
nazwę kanczyl
srebrnogrzebiety.
Ostatnio został
on
zaobserwowany
w Wietnamie,
co wprawiło w
zaskoczenie
naukowców,
ponieważ
myśleli, że
zwierzę
wyginęło około
30 lat temu. To
stworzenie jest
bardzo
niewielkie - jest
mniej więcej

wielkości
królika. Jego
nogi są
podobne do
kończyn
dolnych jelenia i
są zakończone
niewielkimi
kopytkami.
Kanczyl z
twarzy
przypomina
gryzonia.
Posiada on
średniej
wielkości,
czarne oczy
oraz okrągłe
uszy. Jego
sierść jest
ciemnobrązowa
i ozdabiają ją
białe pasy.

Zwierzątko ma
również
niewielki ogon.
Myszojeleń żywi
się różnymi
owocami,
roślinami oraz
drobnymi
owadami. O
kanczylu
mówiono nawet
w Dzień Dobry
TVN, a na
YouTubie
można nawet
znaleźć
piosenkę o nim,
również w wersji
po niemiecku.

Monika Żołud i
Amelia Ekiert

Tak wygląda myszojeleń!

Dzielimy się?

MŻ

JB
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Jednak to nie
nasza wina. Ten
problem jest
moim zdaniem
zatajany i
lekceważony. W
dodatku ciągle
mówią nam o
globalnym
ociepleniu,
koronawirusie
itd. A taki
problem jest
gdzieś tam w
cieniu. Jednak
im bardziej
będziemy to
ignorować, to
tym mniejsza
szansa, że uda
nam się to
zatrzymać.
Zacznę od
wyjaśnienia,
czym jest kryzys
demograficzny.
Jest sytuacja,
gdzie liczba
zgonów jest
większa od
liczby urodzin,
czyli ludzi jest
coraz mniej.
Ten problem
widać w wielu
krajach, takich
jak Kanada,
Niemcy czy
Australia oraz w
Bułgarii czy na
Litwie. Jednak w
tych
biedniejszych
krajach nie ma
tego problemu.
Może zacznijmy
od przyczyn
tego zjawiska.

Jak pokazują
statystyki, liczba
urodzeń po
wojnie stale się
zwiększała,
jednak w 1990
zatrzymała się i
od 30 lat
utrzymuje się na
podobnym
poziomie, a
powinna stale
rosnąć. Ludzie
zakładają
rodziny, gdy
mają pewne
źródło
dochodów,
czasem gdy
mają własny
dom czy
mieszkanie. Jak
wiemy, za
komuny miejsc
pracy było aż
nadmiar, a
ludzie nie
musieli nawet
kończyć
studiów, żeby
pracować w
fabryce czy w
polu. Jednak po
upadku
państwowych
zakładów
bezrobocie
znacznie
wzrosło i ludzie
już nie byli
pewni, czy
dadzą radę
utrzymać
rodzinę. 

Teraz niby
łatwo znaleźć
pracę, ale
ludzie nie
wiedzą, kiedy
wypchnie ich
technologia,
dlatego
najpierw kończą
wszystkie
szkoły, żeby
być
wykształconym
w każdym
kierunku, co
przekłada się
na coraz
późniejszy wiek
zakładania
rodzin, a to na
mniejszą ilość
dzieci. W
dodatku rodziny
wielodzietne

często są
obrażane.
Teraz wypiszę
skutki tego
kryzysu.
Główny skutek
mocno uderzy
w przyszłych
emerytów.
Aktualnie liczba
emerytów jest
na poziomie 10
milionów,
jednak grupa
ludzi w wieku
od 40 do 55 lat
jest znacznie
większa od
liczby ludzi,
którzy będą
pracować na
ich utrzymanie.
Prawdopodobnie
skończy

się znacznym
spadkiem
wysokości
emerytur i
pogorszeniem
jakości życia
starszych osób.
Po drugie,
przez ciągle
malejącą liczbę
ludności firmy
czy rząd nie
mogą planować
większych
rzeczy,
ponieważ nie
będą mogli
zwiększać ilości
sprzedawanych
produktów,
ponieważ ludzi
będzie coraz
mniej, więc albo
podniosą ceny,

albo zmniejszą
swoje dochody.
Jak można
temu zapobiec?
Po pierwsze
zwiększyć
liczbę urodzeń i
zachęcać ludzi,
by zakładali
rodziny. Myślę,
że dobrym
pomysłem
byłaby
reaktywacja
państwowych
zakładów, które
dawałyby stałe i
płatne miejsca
pracy dla ludzi,

(cd. na str. 4.) 

Witam, zapewne gdyby ktoś zadał wam pytanie: "jaki jest największy problem Polski", jestem prawie
pewien, że nikt by nie wymienił kryzysu demograficznego.

Kryzys demograficzny

Dane statystyczne JB
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Epopeja narodowa – co o niej sądzę?

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
którzy nie
chcą do
prawie 30 roku
życia uczyć
się rzeczy,
które im się
nie przydadzą.
Przy okazji,
udałoby się
zniwelować
problem
pustostanów,
które zalegają
głównie w
mniejszych
miastach czy
na wsiach.
Dodatkowo
rząd powinien
prowadzić
kampanie
mówiące o
tym ważnych
problemie i
wydawać na
to więcej
pieniędzy, niż
na np.
ekologię, bo
po co nam
czyste
powietrze,
skoro nikt by
tu nie żył?
Dziękuję za
przeczytanie i
pozdrawiam.

 Kuba Gromek
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Jedną z  lektur
obowiązkowych
jest utwór pt.
"Pan Tadeusz"
Adama
Mickiewicza.
Książka
opowiada o
życiu szlachty
polskiej. W tym
artykule
zamierzam
ocenić tę
lekturę.
Tytułowym
bohaterem
dramatu jest
pan Tadeusz.
Jest on
młodym

szlachcicem
pochodzącym z
rodu Sopliców.
Bohater
przeżywa wiele
przygód, ale to
nie o tym jest ta
recenzja.
Książka nie jest
najnudniejsza,
w
przeciwieństwie
do
przykładowego
"Quo Vadis"
Henryka
Sienkiewicza.
Jest w niej
dużo akcji,
przez

co opowieść
nie jest zbyt
nudna. Z
drugiej strony
lektura często
może być
trudna do
czytania ze
względu na
nietypowe,
staropolskie
słowa. Dramat
może też
wydawać się
nudny, gdyż
autor Adam
Mickiewicz w
swoim utworze
zawarł wiele
opisów postaci

i sytuacji. Ale
do ciekawych
rzeczy zalicza
się rozwój
postaci w
trakcie ich
przygód. Do,
moim zdaniem,
najciekawszych
postaci należy
Jacek Soplica.
Jest to postać,
która z
początku nie
ma dobrego
serca, nawet
dopuszcza się
morderstwa.
Jednak później
zmienia się na

lepsze i staje
się
prawdziwym
bohaterem.
Moim zdaniem
lektura nie
należy do
wybitnie
ciekawych, ale
też nie jest
bardzo nudna.
Mimo wszystko
uważam, że
była to jedna z
lepszych
książek, które
przeczytałem w
ósmej klasie.

Mikołaj Szajna

Epopeja narodowa Pixabay
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