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NETYKIETA
Kulturalnego człowieka poznajemy po tym, że przestrzega norm zachowania zwanych etykietą. Wie, jak
zachować się przy stole, w szkole, w kinie i teatrze. Wie, jak rozmawiać kulturalnie z kolegą, nauczycielem,
sprzedawcą.
Teraz, w czasie zdalnej nauki, korespondujemy z nauczycielami. W internecie też obowiązują zasady
savoir-vivre pod nazwą netykieta.
Niestety, nie wszyscy uczniowie się do niej stosują, dlatego przypominamy!

OGÓLNE ZASADY NETYKIETY
1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz, aby
traktowali ciebie.
2. Nie nadużywaj caps locka.
3. Pisz po polsku.
4. Sięgaj do słowników.
5. Nie przesadzaj z emotikonami.
6. Uważaj na fake newsy.
7. Dbaj o prywatność swoją i innych.
8. Respektuj zasady grupy.
9. Miej umiar.
10. Nie działaj na czyjąś szkodę.
Oliwia Władysiuk

NETYKIETA W NAUCZANIU ZDALNYM
Wysyłaj wiadomość zgodną z tematem.
Na początku pamiętaj o formule grzecznościowej lub powitaniu.
Nie zapomnij podpisać się na końcu wiadomości.
Gdy wysyłasz do nauczyciela jakiś plik, podpisz go swoim
nazwiskiem i podaj klasę.
Nie podawaj czyjegoś tekstu jako swojego. To się nazywa plagiat i
są za to kary.
Oliwia

RANKING #juniorlab
Wciąż jesteśmy na 4 miejscu
wśród 175 redakcji
publikujących swoje gazetki
na platformie Junior Media.
A przecież prawie wszystkie
numery marcowe wydaliśmy,
pracując zdalnie.
Gratuluję!
Anna S.
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FIFA
recenzja
Nie możesz pograć w piłkę nożną? Nie możesz spotkać się z kolegami z klubu? Nie możesz iść
na lekcje wychowania fizycznego do szkoły?

Możesz pograć w FIFA 20
FIFA to seria gier komputerowych o tematyce piłki nożnej wyprodukowana przez kanadyjską ﬁrmę EA
Sports.

GRA W NOGĘ NA WIRTUALNYM STADIONIE
Pierwsze wydanie tej gry miało miejsce w 1993 r. pod nazwą „FIFA International Soccer”. Było w nim 48 drużyn.
Cel gry to oczywiście strzelenie piłki do bramki.
W następnych latach seria powiększała się i ulepszała. Teraz co roku pod koniec września zostaje
wypuszczana kolejna gra z tej serii. Na razie Kanadyjczycy wyprodukowali 27 gier.
Rozgrywka jest bardzo emocjonująca.
Najnowsza gra tej serii to FIFA 20.

Znajduje się tam wiele trybów,
m.in.: kariera piłkarza, Ultimate
Team, mecz (dowolnymi klubami
lub reprezentacjami), Volta (gra
uliczna) i wiele innych. Najbardziej
graczy przyciąga Ultimate Team.
Ten tryb polega na tworzeniu
składu
za
pomocą
piłkarzy
traﬁanych z paczek. A w Ultimate
Team znajdziemy jeszcze 2 inne
tryby! Jedento tryb online, a
drugioﬄine. Ten drugito Squad
Battels. Gra się mecze przeciw
komputerowi
z
losowo
ułożonymi drużynami.

Można również ustawić poziom
trudności, od którego zależy
ilość punktów otrzymanych za
mecz.
Te punkty przekładają się na rangi,
za które dostajemy odpowiednie
nagrody.
Ten pierwszy to Division Rivals.
Po
zagraniu
meczy
kwaliﬁkacyjnych traﬁa się do
odpowiedniej ligi, tzw. „Dywizji”.
W dywizji gra się mecze
z przeciwnikami o podobnych
umiejętnościach co my.
foto. Kacper

Podobnie jak w Squad Battles za mecze dostaje się punkty, dzięki którym otrzymuje się rangi, a w czwartek
nagrody. Im wyższa ranga, tym lepsza nagroda.
Jest 10 dywizji.
W pierwszej są najlepsi gracze na świecie, a w dziesiątej najsłabsi. Do kolejnych lig traﬁa się poprzez
wygrywanie meczy. Jak wygrasz mecz, dostajesz punkty. Gdy przegrasz, odejmują ci punkty. Im więcej masz
punktów, tym jesteś w wyższej lidze.
Kacper Kuna

Dziennik Zachodni | Numer 81 04/2020 | Strona 4

www.dziennikzachodni.pl

WagnerPress II

www.juniormedia.pl

NIETYPOWE ŚWIĘTA
NIETYPOWE ŚWIĘTA KWIETNIOWE
Już kilka razy proponowaliśmy obchodzenie nietypowych świąt w zaciszu domowym. Teraz przecież mamy
więcej czasu, dlatego może czasami fajnie jest z domownikami obchodzić święta, o których często w ogóle
nie mamy pojęcia.

ŚWIATOWY DZIEŃ PIECZARKI
22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień
Pieczarki. Nazwa tego grzyba znana jest już od XVIII
wieku, a oznacza coś pieczonego, jednym słowem
pieczarkę. Dziś Polska zajmuje pierwsze miejsce w
Europie pod względem ich produkcji. Dlatego w ten
szczególny dzień spożywajmy jak najwięcej
pieczarek.
Marta Czech

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
SOLIDARNOŚCI MŁODZIEŻY
Kolejnym
dość
dziwnym
świętem
jest
Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży.
Przypada ono 24 kwietnia. Choć to święto młodzieży,
to jego „staż” zdecydowanie zalicza się do kategorii
wiekowej seniorów. Po raz pierwszy obchodzono je w
1957 roku.
Marta

DZIEŃ GEOGRAFA
Czy słyszał ktoś o Dniu Geografa? Otóż 4 kwietnia
obchodzony jest Dzień Geografa. Celem tych
obchodów jest uświadomienie społeczeństwu roli i
znaczenia geograﬁi jako nauki teoretycznej oraz
przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach
szkolnictwa.
Więc w ten dzień oddajmy hołd
geografom!
Nie mogliśmy złożyć życzeń naszej pani uczącej
geografii, wiadomo dlaczego.
Pamiętając wywiad, który opublikowaliśmy w 60
numerze WagnerPress II, składamy dziś pani A.
Tokarskiej życzenia.
Marta
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SYMPATYCZNY GRYZOŃ
Wiele razy pisaliśmy o różnych zwierzątkach. Były misie, pieski, koty, króliki. Tak nam się
skojarzyło, bo 4 kwietnia był Światowy Dzień Szczura. A przecież nie tylko on jest gryzoniem. Czy
znacie koszatniczkę? Coraz częściej ten malutki zwierzaczek mieszka z ludźmi.
Malutki gryzoń. Głównie żyje dziko w Ameryce Południowej, ale jest
też zwierzątkiem domowym. Jej łacińska nazwa to Octodon.
Nawiązuje do liczby zębów trzonowych, bo octo znaczy osiem.

KOSZATNICZKA POSPOLITA
Koszatniczka bardzo zżyta jest z miejscem, gdzie mieszka. Nie należy do
samotników. Żyje w niewielkich grupach, składających się zwykle z od
dwóch do pięciu samic oraz z jednego lub dwóch samców. Grupa
wspólnie użytkuje nie tylko teren żerowania, ale także nory, w których
spędza znaczną część życia.Przez kilka dni może przeżyć bez dostępu
do wody. Słabo reagują na niedotlenienie.
Patrycja

WYGLĄD

MIESZKANIE
Jeśli zdecydowalibyście się na
zakup
koszatniczki,
musicie
wiedzieć, że te gryzonie uwielbiają
skakać, wspinać się, gryźć i kopać.
Dlatego potrzebują dużo miejsca i
odpowiednich
drewnianych
zabawek do ścierania ząbków.
Świetna jest dla niej drabinka, bo
lubi wspinać się, a przy okazji
może gryźć szczebelki. Klatka więc
nie powinna być mała.
Patrycja

Koszatniczka z budowy przypomina szczura, ale nie jest z nim
spokrewniona. To malutkie zwierzątko z głową i ogonem ma od 25 do 30
centymetrów długości całego ciała, z czego na ogon przypada od 7 do 13
cm. Waży od 170 do 300 gram. Koszatniczki mają smukłą budowę ciała i
zaokrąglony pyszczek. Duże, ciemne oczy otacza jaśniejsze futerko. Jest
barwy aguti, co oznacza, że miękka i przyjemna w dotyku sierść ma kolor
brązowy, nieco szary, w na brzuszku kremowo brązowy. Średniej
długości, zaokrąglone na końcach uszy, są słabo owłosione. Ma
stosunkowo długi, ciemniejący ku końcowi ogon, pokryty sztywną
szczeciną, z charakterystycznym pędzelkiem na końcu, podczas biegu
zawsze podniesionym. Nie wolno jej chwytać za ogon, bowiem może go,
podobnie jak w chwili zagrożenia, odrzucić. Nigdy jednak nie odrośnie,
jak w przypadku jaszczurek.
Patrycja

JEDZENIE
Kuchnia koszatniczki nie jest zbyt wymagająca. Ten malutki gryzoń je
roślinki, czyli trawę, liście, zioła oraz korę, ale wybranych drzew. Można
jej też dawać siano i nasiona niektórych warzyw, na przykład marchwi,
kalafiora czy ogórka.
Patrycja Kondas
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TAJEMNICA NASZEJ SZKOŁY
konkurs
Martyna Szczerba z klasy 6 c - I I I miejsce w konkursie literackim
"Tajemnica mojej szkoły",
którego organizatorem była nasza redakcja

W STRONĘ CIENIA
Mówi się, żeby iść w stronę światła, a gdyby tak pójść w stronę cienia? Może to nie ma sensu, ale jakby tak się
zastanowić? W naszej szkole była taka jedna, która postanowiła pokazać wszystkim, że jest możliwe.
Zapytacie, jak skończyła? Otóż teraz żyje sobie spokojnie w tym samym mieście, w którym chodziła do szkoły.
Ma bogatego męża i dwójkę dzieci. Na imię ma Rose. Czy jest to związane z cieniem? I czym w ogóle jest ten
cień? Musimy cofnąć się o parę lat.
15 LAT WCZEŚNIEJ...
Mała Rose jest teraz piękną szczupłą brunetką z szarymi tęczówkami. Chłopcy na jej widok szaleją, ale ją to nie
interesuje. Inni uważają, że jest ona cichą, tchórzliwą i spokojną dziewczynką. Jednak to nieprawda. Na każdej
przerwie siedziała sama. Ale jej to nie przeszkadzało. Była typową duszą samotnika.
Dzień zapowiadał się jak każdy inny. Rose obudziła się, zjadła śniadanie i poszła do szkoły. Jak inaczej mógłby
się zacząć dzień nastolatki, która chodzi do 7 klasy? Jednak ten miał być inny. Od razu poszła do szatni, która
była w piwnicy, więc zawsze było tam ciemno. Każdy, kto wszedł do szatni, natychmiast chciał z niej wyjść –
jednak Rose, przeciwnie. Zawsze lubiła mroczne miejsca, bo mogła pobyć w nich sama i nikt jej nie wyzywał.
Po prostu w cieniu czuła się bezpiecznie. Dlatego powolnym krokiem udała się do klasy.

Jednak coś ją zatrzymało. Z ciemnego miejsca usłyszała słaby głos:
Pomocy. Pewnym krokiem weszła w ciemność. Usłyszała swoje imię, ale
nic nie zrobiła. Po prostu szła dalej. Im była dalej od światła, tym
donośniejsze było wołanie o pomoc. Nie była przestraszona. Zauważyła
zarys męskiej sylwetki klęczącej na podłodze. Bez chwili zastanowienia
pobiegła w tę stronę. Nagle usłyszała warczenie. Nie wystraszyła
się. Bardzo lubiła psy – nawet bardziej niż ludzi. Ku jej zaskoczeniu to nie
był pies, a śnieżno-biały wilk. Stanęła jak wryta.
Nie sądziła, że wilk i człowiek mogą być najlepszymi przyjaciółmi. Nagle usłyszała głos: Nie bój się, wilki są jak
psy, a wiem, że psy ciebie kochają. Przykucnęła. Wilk od razu do niej podbiegł, obwąchał i odszedł, dając znak,
że może iść dalej. Rose zatrzymała się przy nieznajomym. Okazało się, że jest to blondyn w jej wieku.
Przedstawił się jako Syriusz. Powiedział, że szukał swojego drugiego – tym razem czarnego jak smoła – wilka.
Znalazł go, lecz Black zaplątał się w jakieś liny. Syriusz próbował mu pomóc, ale nie dał rady, dlatego wołał o
pomoc. Rose pomogła mu uratować wilka i bezpiecznie udało im się wydostać z czarnego pomieszczenia.
Wyszli innym przejściem niż tym, którym tam weszła. Była zaskoczona, że jest inne – jak dotąd dla niej
tajemnicze przejście. Rozmawiali ze sobą na różne tematy i się w sobie zakochali. Wzięli ślub i żyją teraz w
pięknym domu niedaleko lasu, który jest domem pięknej watahy wilków.
I tak po naszej szkole zaczęła krążyć legenda, że prawowity dziedzic Rose i Syriusza może wejść do tego
przejścia, które w ostatnim czasie zostało zamurowane, ale niektórym wciąż udaje się tam dostać.
Jak? To do tej pory zostaje tylko słodką tajemnicą...
Martyna Szczerba

