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Społeczna Szkoła
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Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 212 09/20

W tym momencie
pojawia się
pytanie - otworzyć
okno, czy włączyć
klimatyzację?
Teoretycznie
klimatyzacja jest
efektywniejsza,
ponieważ w
krótszym czasie
obniża
temperaturę
powietrza.
Sprawia ona
wprawdzie, że w
pomieszczeniu
jest znacznie
chłodniej, lecz
nadal panuje

duchota. Ponadto
w klimatyzacjach
często gromadzą
się szkodliwe dla
organizmu
bakterie i grzyby.
Otwieranie okna
jest o wiele
zdrowsze,
ponieważ do
pomieszczenia
dostaje się wtedy
świeże, bogate w
tlen powietrze.
Niestety, gdy na
zewnątrz jest
bardzo gorąco,
wietrzenie nie
obniża

temperatury w
pomieszczeniu.
Otwarte okno i
włączona
klimatyzacja nie
są dobrym
połączeniem. Gdy
na  zewnątrz jest o
wiele cieplej, to
poprzez
wietrzenie do
środka dostaje się
gorące powietrze i
klimatyzator musi
wykonać większą
pracę, aby
obniżyć
temperaturę w
pomieszczeniu.

Jeżeli w jakimś
miejscu nie ma
klimatyzacji,
można otworzyć
okna i na chwilę
zrobić przeciąg,
aby dokładnie
wywietrzyć
miejsce, w którym
przebywamy.
Otwieranie okna
wiąże się też z
ryzykiem
wpadnięcia do
pomieszczenia
much, komarów
lub innych
owadów. Można
uporać się z

tym problemem,
zakładając
moskitierę. Biorąc
pod uwagę
względy
medyczne i
zdrowotne,
otwieranie okien
jest o wiele lepsze
dla naszego
organizmu.
Wszystko zależy
jednak od naszych
preferencji.

Monika Żołud

W tym roku synoptycy zapowiadają wyjątkowo ciepłą jesień… Temperatury mogą osiągać nawet  26
stopni Celsjusza. Wiąże się to z duchotą i gorącem panującym w klasach.

Otwarte okno czy klimatyzacja?

Zróbmy przeciąg!

W tym
numerze:

O tym, ze warto
rozejrzeć się
wokół siebie!

Trudny czas dla
świata (cz. II)

Los
ósmoklasistów...

Maseczka czy
przyłbica? 

Monika Żołud
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Ostatni rok 
w podstawówce...

Odpowiedź jest
oczywista- nie.
Oprócz
maseczek
mamy do
dyspozycji
przyłbice. Na
początku
najczęściej
spotykanymi ich
rodzajami były
takie, które
zakrywały całą
twarz i były
przymocowane
do głów.
Następnie
pojawiły się
takie, które
zakrywają
wyłącznie usta i
nos. Przyłbice
są lepsze od
maseczek,
ponieważ nie
utrudniają
oddychania. 
Jest to bardzo
znacząca
zaleta,
szczególnie
jeśli zakrywanie
ust jest

długotrwałe. Są
też osoby, które
preferują
jednak
maseczki.
Mogą one być
jednorazowe,
aczkolwiek
uważam, że nie
jest to zbyt
dobre
rozwiązanie.
Spowodowane
jest to tym, że
wymagają one
częstej
wymiany i nie
są korzystne
dla środowiska.
Kolejną opcją
są maseczki
wielorazowego
użytku,
najczęściej
wykonane z
materiału. Jest
to lepsza opcja,
ponieważ nie
wpływa ona aż
tak bardzo na
środowisko.
Oczywiście ma
ona też wady.

Takie maseczki
trzeba często
prać, co dla
niektórych
może być
problematyczne.
Oprócz
maseczek, o
których już
pisałam, są też
dostępne takie,
które zawierają
filtry. O tym,
czy są one
lepsze,
zdecydujcie
sami. Jak widać
mamy wiele
możliwości i nie
jesteśmy
skazani
wyłącznie na
jeden rodzaj
maseczek. Nie
jest ważne, na
jakie z nich się
zdecydujemy,
najważniejsze
jest, by je
nosić! 

Julia Banasiak

Obecnie w większości miejsc mamy obowiązek
noszenia maseczek. Czy jednak jesteśmy
skazani wyłącznie na nie?

Bezpieczna twarz

Potrafi być to
stresujący okres
w życiu
młodego
człowieka.
Ciężko jest nie
myśleć o
nadchodzącym
egzaminie.
Każdy
nauczyciel dużo
od nas wymaga,
przez co presja
jeszcze bardziej
rośnie. Jednak
czy jest to dobre
rozwiązanie,
skoro ostatnio w
"normalnej"
szkole
uczniowie byli
sześć miesięcy
temu?
Ważnym
aspektem jest
wynik
przeprowadzonych
diagnoz.
Niektórzy
pedagogowie
przeprowadzili
je w celu

sprawdzenia
wiedzy z
poprzednich
lat.  Niestety,
nie wszystkie
wyniki były
zadowalające.
Jest to
spowodowane
wieloma
miesiącami na
zdalnym
nauczaniu. Nie
dla wszystkich
ten okres był
efektywny, a
nauczyciele nie
mieli tylu
możliwości i
czasu na
przekazanie
nam wiedzy.
Dla każdego te
miesiące nie
były łatwe,
jednakże przed
ósmoklasistami
stoi pierwszy
poważny
egzamin, który
będzie
decydował

o naszych
kolejnych
czterech lub
pięciu latach (w
niektórych
przypadkach
nawet życiu).
Oceny, jakie
dostajemy, są
również bardzo
istotne, jednak
przez taką
długą przerwę
są lub mogą być
znacznie
niższe. Życie
ósmoklasistów
zawsze było
stresujące,
jednak teraz jest
o wiele więcej
emocji. Musimy
przygotować się
na dużo ciężkiej
nauki oraz na
ciągłe uwagi i
przypomnienia o
nieszczęsnym
egzaminie.

Milena
Kaczmarek

Którą wybierasz?

To nas czeka niebawem...

Julia Banasiak

Pixabay
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Polska walka z
koronawirusem
i sprawy
powiązane

Teraz, już bliżej,
w Polsce.
Podczas walki z
koronawirusem
ministerstwo
zdrowia i polski
rząd miały wiele
kontrowersyjnych
wydatków.
Zacznijmy od
najbardziej
kuriozalnego
zakupu. W
kwietniu do
Polski przyleciał
Antonov.
Największy
samolot świata.
Nie wygląda to
jednak tak
różowo, jak na
antenie TVP
chwalił się
polski rząd.
Zacznijmy od
tego, że
Antonov nie był
załadowany
nawet do
połowy,
oznacza to, że
ten sam
ładunek można
było
przetransportować
mniejszym
samolotem, za
którego lot
podatnicy
zapłaciliby
mniej.
Co jeszcze

gorsze,
wszystkie środki
sanitarne i
ochrony
osobistej, jakie
przybyły
samolotem -
gigantem do
naszego kraju,
były bez
jakichkolwiek
certyfikatów i
atestów, a w
Internecie
osoba związana
z KGHM, które
odpowiadało za
ten transport,
broniła się
dokumentem,
który nie miał
nic wspólnego z
dopuszczeniem
tych masek do
sprzedaży.
Jednym słowem
wszystko do
wyrzucenia.
Dodatkowo, na
to samo, oprócz
Polski, nabrały
się Holandia i
Finlandia, a w
tym drugim
państwie wysoki
urzędnik
związany z
krajowym
resortem
zdrowia podał
się do dymisji.
To nie
wszystko. 

Państwo kupiło
również za
duże pieniądze
respiratory od
handlarza
bronią, który
podobno miał
handlować z
rządem Korei
Północnej. Nie
dość tego, że
był to handel z
przestępcą, to
umowa zawarta
na przełomie
kwietnia i maja,
z terminem
realizacji od
przełomu maja i
czerwca, nadal
nie została w
całości
zrealizowana -
respiratorów
brakuje.

Wybory
kopertowe

To już chyba
sytuacja, z
której powstało
najwięcej

żartów w tej
dekadzie. 10
maja miały
pierwotnie
odbyć się
wybory
prezydenckie.
Jacek Sasin -
minister
aktywów
państwowych,
wydał 75
milionów
złotych na
drukowanie kart
wyborczych.
Wybory miały
odbyć się
zdalnie,
listonosz miał
nam dostarczyć
pakiet, my
mieliśmy z
niego
skorzystać i
pójść go
wrzucić do
specjalnej urny.
Zacznijmy od
dwóch
podstawowych
związanych z
tym wad i kilku
wątpliwości.

Po pierwsze,
poczta polska
otrzymała od
państwa listę
adresów
zamieszkania z
każdym
Polakiem
mieszkającym
w kraju na
liście. Poważnie
łamie to zasady
rozporządzenia
o danych
osobowych Unii
Europejskiej.
Po drugie, karty
były drukowane
bez namysłu,
rząd nie mógł
się
zdecydować,
kiedy
przeprowadzić
takowe wybory i
zmienił ich datę,
a potem
wywołało to
lawinę chaosu
organizacyjnego.
Po zmianie daty
wyborów i
sposobu

ich
przeprowadzenia,
pakiety nadal
można byłoby
wykorzystać.
Gdyby nie to
oczywiście, że
bez namysłu
drukowano
olbrzymie ilości
kart, a rząd nie
zabezpieczył
ich przed
możliwością
zmian
kandydatów.
Dlatego
wszystkie
pakiety
praktycznie
straciły na
wartości, gdy
Koalicja
Obywatelska
zmieniła
kandydata na
prezydenta. 

Maciej
Makowski
(ciąg dalszy
nastąpi)

Druga część cyklu naszego absolwenta, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie – Macieja
Makowskiego.

Trudny czas dla świata

Przyjrzyjmy się światu... Pixabay
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Próbowaliście
kiedyś
zatrzymać się,
spojrzeć w
niebo czy na
krzaki obok?
Niby nic
ciekawego,
nadzwyczajnego,
a jednak może
zainspirować
do napisania
wiersza czy
narysowania
czegoś
ładnego.
Dookoła jest
pełno z pozoru
zwyczajnych
przedmiotów,
budynków, ludzi
ze zwyczajnym
życiem, takim
jak nasze, a
jednak innym.
Wszystko, co
jest wokół nas,
jest na swój
sposób
interesujące i
piękne. Każdy
człowiek jest
też wyjątkowy.
Wszystko
spokojnie sobie
istniejąc, może
nas

Nasz piękny świat...

zainspirować
do różnych
rzeczy. 
Spójrzmy na
pszczoły,
mrówki, motyle,
na kamień
zamszony, na
trawę zieloną,
na kolegę, na
koleżankę, na
budynek mały,
duży, na
samochody...
We wszystkim
można znaleźć
tę iskierkę

inspiracji. Ja
sama czasem
w ciepły
wieczór biorę
poduszkę i idę
na balkon, by
popatrzeć na
gwiazdy. Wiele
osób z mojego
otoczenia mówi
mi, że to tylko
białe punkciki
na niebie i nic
więcej, ale
jednak patrząc
na
nie, narysowałam

najbardziej
kreatywne
obrazki i
wymyśliłam
najlepszą
sekwencję
akordów na
ukulele ze
wszystkich,
jakie
wymyśliłam.
Ten artykuł
również
powstał
poprzez
rozejrzenie się
po otoczeniu

i powiedzenie
tych kilku słów,
które zostały
tytułem
artykułu. Jak
widać, czasem
serio wystarczy
spojrzeć na
coś, na co
nigdy nie
spoglądamy, a
pomysły
przyjdą same.
Nawet gdy
spojrzymy na
coś zupełnie
niezwiązanego

z poszukiwaną
odpowiedzią,
ona po prostu
sama przyjdzie.
Oczywiście, nie
zadziała to
zawsze, we
wszystkich
przypadkach,
ale i tak warto
czasem stanąć
i po prostu
spojrzeć w
niebo lub na
horyzont.

Alicja Fijołek

Szukając odpowiedzi na pytania, tematu do rysunku, wiersza czy wypracowania, często pogrążamy się
w myślach, próbując znaleźć to, czego potrzebujemy. A gdyby tak zrobić inaczej?

Rozejrzyjmy się dookoła!
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