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Kilka słów o tym, czy zmieniło się nasze podejście do zakupów.

Kwarantanna a nasze wydatki

W czasach
kwarantanny  i
izolacji rzadko
wychodzimy z
domu i nie
spotykamy się ze
znajomymi.
Jednak czy teraz
kupujemy więcej
rzeczy, niż przed
etapem
koronawirusa?
Wcześniej
częściej
chodziliśmy do
galerii handlowych
czy innych
stacjonarnych
sklepów. Czasami

spotykaliśmy się w
takich miejscach
ze swoimi
znajomymi,
spędzaliśmy
wspólnie czas i
nieoczekiwanie
coś kupowaliśmy,
bo akurat coś nam
się spodobało.
Teraz jednak nie
mamy takich
możliwości, a
chodzenie do
centrum
handlowego nie
jest wskazane.
Chyba każdy z
nas zaczynając

kwarantannę
myślał, że w
końcu uda się
nam zaoszczędzić
trochę pieniędzy.
Niestety, są
jeszcze zakupy
online, które teraz
królują na rynku.
Internetowe strony
są przepełnione
promocjami i
oferują darmowe
dostawy.
Naprawdę ciężko
jest się im oprzeć.
Wiem to nawet z
własnego
doświadczenia.

Przeglądając
Instagrama, co
chwilę widzimy
reklamy sklepów,
które coraz
bardziej obniżają
swoje ceny. Nuda
również nam nie
pomaga, bo wtedy
bezcelowo
przeglądamy
strony z
cudownymi
nowymi rzeczami,
które za chwilę już
po dosłownie kilku
kliknięciach mogą
być nasze. Jeżeli
nie mamy dosyć 

silnej woli, to w
parę minut
możemy wydać
całe nasze
oszczędności. I
tak się często
dzieje. Uważam,
że mimo trudnej
sytuacji wydajemy
więcej pieniędzy
na niepotrzebne
nam przedmioty,
niż za normalnych
czasów. 

Milena Kaczmarek

W tym
numerze:

Postawa ma
znaczenie!
Przeczytaj, chyba
że chcesz się
garbić.

"Pan Tadeusz" nie
taki straszny ;)

Najlepsze polskie
gry polecane na
czas izolacji.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 209 05/2020 | Strona 2 
www.juniormedia.plExpress

Społeczniaka

Jak dbać o oczy i kręgosłup 
podczas zdalnego nauczania?

Już od ponad
dwóch miesięcy
uczniowie w
całej Polsce
uczą się
zdalnie, przy
użyciu urządzeń
elektrycznych.
Większość z
nich narzeka na
złe
samopoczucie
po wielu
godzinach
spędzonych
przed ekranem
komputera.
Istnieją jednak
sposoby na
uniknięcie
dolegliwości,
takich jak ból
oczu lub
kręgosłupa.
Aby zmniejszyć
uczucie
suchości oczu,
dobrym
rozwiązaniem
są okłady na
oczy z torebek
po zaparzonej
herbacie
ziołowej lub
czarnej. Można
również 
zastosować
odpowiednie
krople
nawilżające.
Gdy bolą nas
oczy, jeżeli
mamy taką
możliwość,
możemy wyjść
do ogródka lub
usiąść na
balkonie

i obserwować
przyrodę.
Zielony kolor
działa również
uspokajająco
dla mózgu.
Dobrze jest
również zadbać
o
systematyczne
wietrzenie
pomieszczenia.
Klimatyzacja
powoduje
wysuszenie
powietrza, co
może
spowodować
uczucie
suchości i
pieczenie oczu.
Podczas pisania
należy zwrócić 
uwagę na to,
aby kartka lub
zeszyt były
ustawione
prosto, nie pod
kątem. Nie
należy również
zbytnio
pochylać głowy.
Podczas pisania
obie ręce
powinny być
oparte o blat.
Na ból
kręgosłupa
warto jest
zastosować
odpowiednią
gimnastykę.
Jeżeli nie mamy
czasu, 

możemy na
chwilę położyć
się na podłodze
i oprzeć nogi o
ścianę. Pomaga
do uśmierzyć
ból w dolnym
odcinku
kręgosłupa oraz
poprawia
krążenie w
nogach. Można
również położyć
się płasko

na podłodze,
tak aby cały
kręgosłup
przylegał do
podłoża.
Podczas
siedzenia
należy
pamiętać o
prawidłowej
postawie ciała i
powstrzymywać
się od garbienia
lub opierania

jedną ręką o
blat stołu. Może
w tym pomóc
dobre krzesło
lub fotel i
odpowiednio
dobrana
wysokość
biurka. Jeżeli
ktoś mieszka w
pobliżu lasu,
może
skorzystać z
ciepłej,

wiosennej
pogody i wyjść
na krótki
spacer. Mała
przechadzka
działa
relaksująco na
cały organizm.
Odpoczywa
zarówno
kręgosłup, jak i
oczy.

Monika Żołud

Dbajmy o swoje miejsce pracy. ptra/Pixabay
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 Najlepsze polskie gry,
które polecam na czas kwarantanny i nie tylko

Witam, w tym
trudnym czasie,
gdzie prawie
całe dnie
spędzamy w
domu,
większość
młodzieży
spędza czas
przed
komputerem,
przez to, że nie
można
wychodzić z
domu. Polska
gospodarka
niezbyt może
się rozwijać,
więc żeby
wesprzeć
Polskich
przedsiębiorców
oraz naszą
gospodarkę,
powinniśmy
kupować
polskie
produkty, w tym
gry. Oto lista
moim zdaniem
najlepszych
Polskich
produkcji:

1. Dying light.
Moim zdaniem
ta gra jest
lepsza od
sławnego
Wiedźmina.
Gra ta polega
na walczeniu z
hordami
zombie, robiąc
przy tym
ciekawe
zadania. Mamy
tu tworzenie

bezpiecznych
stref,  gdzie
można
bezpiecznie
przenocować,
czy walczenie z
"koszmarami",
czyli bardzo
silnymi zombie,
które pojawiają
się tylko w nocy.
W Dying light
przemieszczamy
się pomiędzy
dwiema dużymi
lokacjami, które
zapełnione są
zombiakami,
bandytami i
różnymi
zasobami.
Warto
wspomnieć, że
niedługo
wychodzi Dying
Light 2, który
ma być o niebo
lepszy od
"jedynki"

2. Wiedźmin 3.
Tej gry chyba
nie trzeba
nikomu
przestawiać.
Świetna grafika,
zróżnicowane
zadania, dobrze
zrobiona fabuła i
postacie
zapewniają
dziesiątki
godzin zabawy.

3. Drug dealer
simulator. Jest
to świeża
produkcja.
Mimo, że gra
ma trochę
kontrowersyjną
tematykę, nie
zmienia to
faktu, że gra 
wciągnie nas na
co najmniej
kilka godzin, a
dzięki temu, że
ma dużą ilość
fanów, jest
pewne,

że twórcy tej
gry nie porzucą
projektu i już
mają duże
plany co do
tego tytułu.
Wcielamy się w
mało
znaczącego
dilera, który
wraz z
kumplem, Edim
prowadzą
biznes
narkotykowym
w nieznanym
nam mieście,

które jest
ogrodzone
murem. Region
ten jest
nazywany
Gettem, a po
kilku godzinach
gry można
poznać "grube
ryby", które
będą
rozprowadzać
nasz towar
poza granice
miasta.

Jest o wiele

więcej polskich
produkcji np.
House Flipper,
Frostpunk czy
Gwint, których
nie opisałem
szczegółowo,
ale również je
polecam.
Życzę miłej
kwarantanny
oraz
niedługiego
zakończenia
roku
szkolnego. 

Kuba Gromek

Gramy ;) ExplorerBob/Pixabay
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Recenzja 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Jedną z
obowiązkowych
lektur w ósmej
klasie jest
poemat pod
tytułem "Pan
Tadeusz"
Adama
Mickiewicza.
Książka
opowiada o
życiu szlachty
polskiej. Jako
że jest to
bardzo ciekawy
utwór,
zamierzam go
zrecenzować.
“Pan Tadeusz,
czyli ostatni
Zajazd na
Litwie” jest to
historia, jak już
wcześniej
wspomniałem, o
polskiej
szlachcie.
Głównym
bohaterem
dramatu
zaskakująco nie
jest tytułowy
bohater Pan
Tadeusz.
Lektura
opowiada o
codziennych
zajęciach
szlachty,

ich zabawach,
ich potyczkach,
ale także o ich
walce za
ojczyznę.
Książka nie jest
najnudniejsza,
w
przeciwieństwie
do
przykładowego
"Quo Vadis"
Henryka
Sienkiewicza. W
książce jest
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. Utwór
może też
wydawać się
nudny, gdyż
autor Adam
Mickiewicz
zawarł wiele
opisów postaci i
sytuacji.

 Ale do
ciekawych
rzeczy zalicza
się rozwój
postaci w
trakcie ich
przygód.
Moim zdaniem
najciekawszą
postacią lektury
jest tajemniczy i
zaskakująco
nieobliczalny
Jacek Soplica.
Mężczyzna to
postać, która z
początku

nie ma dobrego
serca, nawet
dopuszcza się
morderstwa.
Jednak później
zmienia się na
lepsze i staje
się patriotą,
emisariuszem i
bohaterem.
 Książka
powstała w
czasie zaborów,
a autor Adam
Mickiewicz
chciał
uświadomić

naszym
rodakom, że nie
warto się
poddawać w
walce o
ojczyznę, i nie
jest ważne, ile
zajmie ta walka
– Polacy i tak ją
zwyciężą.
 Moim zdaniem
lektura nie
należy do
wybitnie
ciekawych, ale
też nie jest
bardzo nudna. 

Mimo
wszystkich jej
wad uważam,
że była to jedna
z lepszych
książek, które
przeczytałem w
ósmej klasie,
jest więc
lekturą, którą
można
przeczytać.

Mikołaj Szajna
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