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Znowu przestawiliśmy zegarki!

Czy zmiana czasu powinna być zniesiona?

Chyba każdy 
z nas zna to 
specyficzne
uczucie, gdy
nagle,
niespodziewanie
nadchodzi dzień
zmiany czasu, o
którym się
zapomniało, a
potem nadchodzi
duże zaskoczenie
w postaci
dezorientacji i
niewiedzy co do
obecnej godziny.
Zmiana czasu
teoretycznie ma
spowodować

zwiększenie
efektywności
wykorzystania
światła dziennego.
Gdy obowiązuje
czas letni, nie ma
większego
znaczenia, o
której godzinie
słońce zachodzi,
ponieważ i tak dni
są dość długie.
Natomiast gdy
następuje zmiana
czasu na zimowy,
zegary
przestawiamy o
godzinę do tyłu.
Zatem jeżeli

wcześniej ciemno
robiło się na
przykład o
godzinie 18:00, w
czasie zimowym
słońce zachodzi
już o 17:00. W
sezonie jesienno –
zimowym, który
właśnie się
skończył,
znacznie
korzystniej byłoby,
gdyby nadal
obowiązywał czas
letni, ponieważ
byłoby wówczas
dłużej jasno. 
Jest to

znacznie lepsze
dla ludzi,
ponieważ poranki i
tak bywają dosyć
ciemnie a po
południu ludzie
kończą pracę i na
przykład gdy chcą
później wyjść na
spacer lub cieszyć
się wolnym
czasem na
świeżym
powietrzu, w
czasie letnim
byłoby o godzinę
dłużej jasno niż w
czasie zimowym.
Zdaniem

naukowców i
przedsiębiorców
to właśnie zmiana
czasu ma
zwiększyć
efektywność 
pracy oraz
poprawić
samopoczucie
społeczeństwa
podczas miesięcy
zimowych.
Rzeczywistość
jest jednak nieco
odmienna i wielu
ludzi ucieszyłoby
się, gdyby z niej
zrezygnowano.

Monika Żołud

Czas na zmianę ;)
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Społeczniaka
Czy ten spór można rozstrzygnąć?

Wojna świąt!

Co o nim wiesz?

XBOX 360 

Jak myślicie, 
co jest lepsze -
Wielkanoc czy
Boże
Narodzenie?
Można uważać
różnie i nie
powinno się  
to kłócić. 
Każde z tych
świąt ma coś
miłego, np. w
Wielkanoc
zazwyczaj jest
ciepło i dostaje
się słodycze, a
na Boże
Narodzenie
dostaje się
paczki

od Mikołaja -
teraz jest to
raczej
niemożliwe.
Jest dużo
ciekawych
wielkanocnych i
bożonarodzeniowych
tradycji.
Niektóre z nich
są bardzo
lubiane, ale
inne mniej.
Jedną lubianą
przez dzieci
tradycją
Wielkanocną
jest śmigus-
dyngus, a
bożonarodzeniową

taka, że szuka
się gwiazdki,
która potem
przynosi
prezenty. 
Dużo osób nie
lubi Bożego
Narodzenia,
ponieważ jest
wtedy zimno.
My sądzimy, 
że oba święta
są miłe i
wesołe.

Weronika
Starzec, Maja
Witczak

XBOX 360 został wyprodukowany przez firmę
Microsoft. Technologia została opracowana we
współpracy z IBM, ATI i NEC. XBOX 360 to następca
konsoli Xbox, konkuruje z Sony, PlayStation 3 i
Nintendo Wii w ramach siódmej generacji gier
konsolowych. 
Platforma zintegrowana jest z usługą Xbox Live,
usługą pozwalającą graczom na rywalizację w trybie
online i pobieranie treści takich jak gry zręcznościowe.
Konsola została wprowadzona do sprzedaży w Polsce
3 listopada 2006. Niestety, Microsoft zaprzestał
produkcji Xboxów 360 20 kwietnia 2016.
(informacje wzięte z Wikipedii)

Moim zdaniem ten akurat XBOX jest bardzo,
bardzo dobry.
1. Można stworzyć własną unikalną postać i przy
okazji dla niej konto.
2. Po tym, jak się zrobi te konta, można grać ze
znajomymi.
3. W grze "Kinect sports" można ustawić kilka trybów
trudności: nowicjusz, amator, zawodowiec, mistrz.
4. Po wygranej w różnych grach dostaje się punkty,
dzięki którym Twój poziom rośnie (ja obecnie mam
44).
5. Gra nawet może być dla starszych osób, bo są gry,
gdzie nie trzeba się ruszać.

Jeżeli byście chcieli kupić XBOXA 360, to można
znaleźć używanego na Allegro.

Zosia Sieja

Tak wygląda ten sprzęt.

;)

Zosia Sieja

Pixabay
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Społeczniaka
Silna i niezależna!

Akita amerykańska!

Walka 
z koronawirusem!

Niedawno
powstały nowe
odmiany
koronawirusa.
Co robić?
Przede
wszystkim
trzeba bardziej
uważać. Jak
wraca się ze
spaceru albo
zakupów,
trzeba
dokładnie myć
ręce. Powinno
się wszędzie
nosić maseczki,
a jak się jest
przeziębionym,
to nie chodzić
do starszych
osób. Niektórzy
rodzice

nie zwracają
uwagi na
pandemię i
puszczają
swoje dzieci
wszędzie, inni
pozwalają tylko
na niektóre
rzeczy, jeszcze
inni nigdzie ich
nie puszczają.
Czasami
zdarza się, że
ktoś ściąga
maseczkę, bo
jest mu duszno,
ale nie powinno
się tak robić,
ponieważ jeśli
ma się
koronawirusa,
to można
zarazić inne

osoby. Warto
mieć przy sobie
żel
dezynfekujący.
Jeśli jest taka
możliwość,
można też robić
zakupy online,
a nie w sklepie,
bo tak jest
bezpieczniej.
Mamy nadzieję,
że nie
zachorujecie, a
jeśli tak, to że
będziecie
przechodzić
chorobę lekko.

Weronika
Starzec, 
Maja Witczak

Akita
amerykańska 
to amerykańska
odmiana 
akity inu. 
Są one bardzo
silne i dość
niezależne.
Akity należą do
grupy szpiców i
psów
pierwotnych.
Mają bardzo
mocną budowę
ciała. Występują
głównie w
umaszczeniu
„pinto” (białe z
dużymi łatami).
Ich sierść jest
średniej
długości. Akity
amerykańskie
cieszą się 
coraz większą
popularnością w
naszym 
kraju, ale
najbardziej
popularne są w
Stanach
Zjednoczonych i
Japonii.

Historia
Kiedy pomiędzy
Ameryką a
Japonią toczyły
się wojny,
amerykańscy
żołnierze
wywieźli wiele
psów rasy akita
inu. Wywieźli je
do Ameryki.
Tam zostały
skrzyżowane z
owczarkami i
mastifami. Tak
powstała akita
amerykańska.

Charakter
Psy tej rasy
cechują się
ogromną siłą,
więc nie jest to
pies dla
każdego. Są
bardzo nieufne
wobec obcych.
Akitę cechuje
również wielka
odwaga i
lojalność. Są to
psy bardzo
wytrzymałe

na warunki
pogodowe.

Wzrost i Waga
Wzrost:
Suczka: 60-68
cm
Pies: 66-71 cm
Waga:
Suczka: 32-42
kg
Pies: 34-54 kg

Uwaga
Nie jest to pies
dla każdego!
Akita
amerykańska
nadaje się
wyłącznie dla
doświadczonej
osoby.

Na koniec
dodam, że akita
amerykańska to
jedna z moich
ulubionych ras!

Oliwia
Kulczycka

:)

Za chwilę Wielkanoc!

Pixabay

Pixabay
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Społeczniaka

Jednak istnieją też groźne
patogeny (wirusy i bakterie).
Tworząc ten ranking, skupiliśmy
się na zjadliwości bakterii
(wirulencji).

Oto nasz subiektywny ranking
sześciu najgroźniejszych
chorób.

nr 8.
Tyfus plamisty
Nieleczony: 60% śmiertelności.
Roznoszony: przez myszy i
szczury (Ale one nie chorują.)
Antidotum: Jest.

nr 7.
Ospa prawdziwa
Roznoszony: droga kropelkowa.
U niezaszczepionych niektóre
szczepy (odmiany) powodują
nawet 90% śmiertelności,
zwykle 40% śmiertelności.
antidotum: Jest.

nr 6.
SARS-Cov-2 (Covid-19)
Roznoszony: droga kropelkowa.
Śmiertelność: nieleczony - 5%.
Antidotum: Jest.

nr 5.
Żółta febra
Roznoszona: komary tropikalne.
Śmiertelność: nieleczona - 50%.
antidotum: Jest.

nr 4.
Cholera
Nieleczona: 50% śmiertelności.
Roznoszona: brak higieny.
Leczenie nie daje 100% pewności
wyzdrowienia.
Antidotum: Jest.

nr 3.
Grypa hiszpanka
Antidotum: Jest.
Roznoszona: droga kropelkowa.
Śmiertelność: 5% do 10%.

nr 2.
Dżuma (czarna śmierć)
Roznoszona: gryzonie.
Śmiertelność: Gdy dostanie się do
płuc - 100%. W innych
przypadkach: kilkadziesiąt procent.

nr 1.
Meningokoki (dwoinka zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych)
Śmiertelność: 15% - 80%.
Roznoszona: Mamy je w jamie
nosowej, ale o ile się nie rozmnożą
i nie dostaną się do krwi, możemy
być spokojni.
Antidotum: jest.

Ranking był subiektywny,
dlatego nie ma tu np. wąglika.

Bruno Stąporek 
i Mikołaj Wojdyła

Wirusy...
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Żyjemy w przeświadczeniu, że wirusy i bakterie zagrażają naszemu życiu, mimo tego,
że większość z nich jest dla nas niegroźna, neutralna a nawet pożyteczna.

My i wirusy
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