
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 273 10/21

W ostatnich
tygodniach
nieustanną
popularnością
cieszy się
południowokoreański
serial pt. "Squid
Game". 
Opowiada on o
losach Seong Gi-
huna -
zadłużonego
szofera, który
razem z 455
pozostałymi
osobami zostaje
zaproszony do
wzięcia udziału w
tytułowej Grze w

Kalmary.
Rozrywka ta
szybko okazuje
się śmiercionośna
i bohaterowie
stają przed
obliczem śmierci,
albowiem gra
zawodników jest
nadzorowana
przez Strażników,
którzy zabijają
każdą osobę,
która przegrała.
Serial spotkał się z
uznaniem
krytyków, ale
jednocześnie
wielu socjologów

zaczęło się
zastanawiać nad
wpływem tej
produkcji na
dzieci. Uważają
oni, że “Squid
Game” jest
szkodliwy dla
osób poniżej
szesnastego roku
życia. Ale czy tak
faktycznie jest? 
Aby to ocenić,
musimy
zastanowić się
nad tym, co ci
socjologowie
widzą złego w tym
serialu.

Przeważająca
większość mówi o
zabawach, za
przegraną w
których w
produkcji grozi
śmierć. 
Dzieci w wieku
szkolnym
organizują sobie
zabawy imitujące
te ze “Squid
Game”.
Oczywiście nie
zabijają się, ale za
przegraną w
większości takich
dziecięcych zabaw
uderzenie

w głowę, a nawet
pobicie można
sobie zarobić. W
każdym razie nie
jest to na pewno
nic bezpiecznego i
przyjemnego. I to
jest ta przyczyna.
dla której
socjologowie
uważają ten serial
za szkodliwy dla
osób poniżej
szesnastego roku
życia.

(cd. na str. 2.)
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Sposoby na
spędzanie
przerwy!

Jak skutecznie
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“Squid Game” a wiek widza
Czy limity wiekowe powinny obowiązywać?
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Jednak każdy wiek ma swoje
przeciętne i tak się składa, że aż
do 16 roku życia ta przeciętna
psychika nie jest dostosowana do
“Squid Game”. Należy jednak
pamiętać, że nie każdy jest
przeciętny. Zdarzają się osoby
odporne na takie widoki, które nie
zainspirują się nadto,
doprowadzając do
niebezpiecznych sytuacji, ale inne
osoby w tym samym wieku będą
inicjowały niebezpieczne gry
inspirowane serialem. Dlatego,
moim zdaniem, każdego należy
traktować indywidualnie, ale limit
inspirowany średnią, będący
JEDYNIE WSKAZÓWKĄ, zawsze
może być pożyteczny. Ważne, by
ten limit nie był absolutny i nie
niemożliwy do nagięcia.

Krzysztof Kurzydło

Co możemy z tego
wywnioskować? Wiek nie jest
definicją absolutną, a zalecenia
limitów wiekowych obejmują
większość osób, a nie wszystkie.
Dlatego jeśli ktoś jest bardziej jak
nasz Maciek, a nie jak Staszek, to,
moim zdaniem, śmiało może sobie
taki serial obejrzeć. Warto jednak,
by taka osoba nie afiszowała się
zbytnio z tym, że obejrzała “Squid
Game”, gdyż może w ten sposób
zachęcić do seansu takich
Staszków, czyli osoby, które nie
powinny jeszcze tego serialu
oglądać.

Podsumowując, każda osoba ma
własne uwarunkowanie
psychiczne, odmienne od innych
ludzi.

Ale czy każda osoba poniżej tej
bariery nie poradzi sobie z tą
produkcją? Przejdźmy do sedna
tych przemyśleń. Stwórzmy sobie
pewnego dwunastoletniego Maćka.
Po kryjomu ogląda on filmy pełne
przemocy, ale rozróżnia świat
przedstawiony w filmie od
rzeczywistości i na co dzień
zachowuje się wzorowo. Rzadki
przypadek, ale naprawdę takie
mogą się zdarzyć. I moim zdaniem
dla takiej osoby ten serial jest w
zbiorze odpowiednich, mimo że
Maciek nie ma powyżej szesnastu
lat. Z drugiej strony, jeśli inny
dwunastolatek - nazwijmy go
Staszek - po takim seansie
organizuje w szkole zabawę
"czerwone światło, zielone światło",
to dla takiego Staszka film ten jest
absolutnie nieodpowiedni.
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Jak dobrze grać 
w szachy?

Sposoby na spędzanie
przerwy w szkole

1. Nie rób losowych ruchów, ponieważ można zostać
szybko pokonanym przez przeoczenie czegoś.

2. Jeśli grasz na czas, to nie stresuj się nim i chwilę
pomyśl.

3. Nie tylko realizuj swój plan, ale też  broń się.

4. Nie bój się matować.

5. Nie odpuszczaj, gdy jesteś w słabszej pozycji.

6. Nie rób zbyt dużo wymian.

7. Nie zostawiaj niebronionych figur.

8. Nie graj tylko pionkami, wyprowadzaj figury.

9. Nie próbuj w każdej partii mata szewczyka.

10. Nie graj bez planu.

11. Nie kopiuj ruchów przeciwnika.

12. Nie myśl o niebieskich migdałach podczas partii.

13. Kiedy jesteś na wygranej pozycji, to również
uważaj.

Mikołaj Wojdyła
Granie w
szachy to
bardzo
popularne
spędzanie
czasu wśród
chłopaków z
klasy 5a. To
sposób na
odpoczynek od
lekcji.  Szachy
to gra, w której
się nie męczysz
fizycznie.
Możesz
poćwiczyć
koncentrację.
Ludzie grają w
szachy już od

wieków. W 1886
roku odbył się
pierwszy mecz
o tytuł mistrza
świata w
szachach
pomiędzy
Wilhelmem
Steinitzem i
Johannesem
Zukertortem,
wygrał  Wilhelm
Steinitz. Gramy
w szachy na
przerwach,
ponieważ nie
chcemy się
nudzić. Możemy
utrzymać pionki

i figury na
szachownicy,
ponieważ jest
ona metalowa, a
wspomniane
pionki i figury
mają w sobie
magnesy.
Dzięki temu nie
musimy się
martwić, że
szachy spadną
na ziemię,
chyba że KTOŚ
strąci całą
szachownicę...

Bruno Stąporek
i Mikołaj
Wojdyła

Szachy to wspaniała gra!

Sposób na przerwę :)
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#SzkołaPamięta

Akcja charytatywna,
czyli dbamy o zwierzaki

W tym roku
szkolnym po raz
trzeci
przystąpiliśmy
do akcji
#SzkołaPamięta.
26 października
uczniowie
naszej szkoły
odwiedzili
miejsca pamięci
w naszym
mieście i
poznali
związane z nimi
historie.
Wycieczkę
rozpoczęliśmy
od „Pomnika
Pamięci Ofiar
Ludobójstwa na
Kresach
Wschodnich

II
Rzeczpospolitej”.
Następnym
etapem były
„Dęby Pamięci”
posadzone w
celu
uhonorowania
ofiar Zbrodni
Katyńskiej oraz
monument
poświęcony
„Poległym za
Ojczyznę”. Na
naszej ścieżce
nie mogło
zabraknąć
odniesienia do
lokalnej historii,
czyli „Pomnika
Pamięci Ofiar
Lubina 1982”
odsłoniętego 31
sierpnia 1992r.

w 10. rocznicę
Zbrodni
Lubińskiej.
Nieopodal
miejsca, gdzie
milicjanci
brutalnie stłumili
pokojową
manifestację.
Zatrzymaliśmy
również na
skwerze Jana
Wyżykowskiego,
aby
porozmawiać o
odkrywcy złóż
miedzi, dzięki
któremu Lubin
zaczął prężnie
się rozwijać. 

MC

My dla zwierzaków!

Ostatnio odbyła
się zbiórka na
rzecz
Schroniska dla
zwierząt w
Legnicy. Wiele
osób
zaangażowało
się i przyniosło
karmy dla psów
lub kotów oraz
dużo ciepłych
koców. Dzięki
temu zwierzęta
mają teraz co
jeść i czym się
ocieplić w zimę.

Wszystko to, co
zostało
przyniesione,
czyli 9 pudeł,
trafiło do
schroniska.
Zwierzęta
bardzo cieszyły
się z prezentów.
Jeden z nowych
psów w
schronisku,
czteromiesięczny
Baks, skakał z
radości, że
dostał pluszaka-
jeżyka. Bardzo

dziękujemy za
wszystkie
prezenty dla
psów oraz
kotów ze
schroniska i
myślimy, że są
one Wam
bardzo
wdzięczne.

Lena Kukla,
Weronika
Starzec
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Pamiętamy!
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