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Dyskryminacja kobiet 

Podczas pisania
artykułu napisałam
słowo "ubierałam".
Gmail podkreślił
mi to na
czerwono. Przez 2
minuty szukałam
błędu, jaki
zrobiłam i
napisałam
wszystko dobrze,
ale gdy Zoha
poprawiła mi to

na "ubierałem",
nic nie było
podkreślone.
Dzieje się tak
również gdy 
piszę do
przyjaciółek,
poprawia mi się
na mężczyznę. 
Moje koleżanki i ja
jesteśmy do tego
przyzwyczajone,
ale dalej strasznie

mnie to irytuje.
Najgorsze jest,
kiedy patrzę na
komentarze na
różnych
platformach, na
przykład:
"Mężczyźni są
ważniejsi od
kobiet, ponieważ
my jesteśmy
silniejsi" i
rozumiem,

mężczyźni są
stworzeni jako
silniejsi, ale dzieją
się inne rzeczy,
które są jeszcze
gorsze. 
Spotkałam się z
tym, że chłopak
powiedział: "Nie
obchodzi mnie
twoje zdanie, bo
jesteś
dziewczyną.",

co jest przykre dla
wielu osób, ale
zakończę ten
temat, mówiąc:
"Nie przejmujcie
się innymi".

Liwia Królak

Girl power!

W tym
numerze:

Urocze
kapibary!

Przerwa
trymestralna w
klasie 4a.

Czym jest
gruźlica?

Najważniejsze
SPC -
dokończenie.
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Na co mi 
20 tysięcy PLN?

Czy ktokolwiek
kiedyś
zastanawiał się,
na co mu 20
tysięcy PLN?
Wydaje mi się,
że nie, jednak
chcę się
podzielić w tym
artykule tym, co
ja bym zrobiła.
Więc niedawno
przypomniałam
sobie o istnieniu
bardzo ładnych
zwierząt
zwanymi
kapibara. Kiedy
po raz drugi
ujrzałam tę
piękną mordkę,
to zaczęłam
szukać więcej
kapibar w
internecie. Po
paru tygodniach
z ciekawości
sprawdziłam, ile
kosztują piękne
kapibary i
okazało się, że
to zwierzę w
Polsce kosztuje

5000 - 6000 zł.
Kapibary są
zwierzętami
stadnymi  i
potrzebują
warunków,
których nie ma
w naszym kraju.
Do tego,
kapibary żyją w
pobliżu
zbiorników
wodnych. To
pozwala im
schłodzić się w
upały, ponieważ
rzadka sierść
nie zapewnia im
dostatecznej
ochrony przed
słońcem. O
najgorętszej
porze dnia
kapibary zwykle
nie wychodzą z
wody, która
stanowi dla nich
także doskonałą
kryjówkę przed
drapieżnikami.
Te gryzonie są
świetnymi
pływakami,

a zaatakowane
potrafią ukrywać
się pod wodą
nawet przez 5
minut. Na lądzie
kapibary nie
radzą sobie
równie dobrze,
jak w wodzie –
biegają dość
niezgrabnie, nie
kopią nor, przed
zagrożeniami
mogą ukrywać
się jedynie w
wysokich
trawach
(informacje z
fera.pl). Niestety
jest to bardzo
kosztowne, więc
dlatego
potrzebuję 20
tysięcy złotych
:D.

Zoha
Kiedyś
słyszałem o
kapibarach,
nawet nie
wiedząc, co to.
Po wyszukaniu
dowiedziałem
się, że to
bardzo miłe z
wyglądu
zwierzę, a
dokładniej
gryzoń,
największy
gryzoń na ziemi,
bo mierzą od
100 do 130 cm,
a ich waga
wynosi od 35 do
nawet 65 kg. W
Internecie
często możemy
spotkać filmiki,

gdzie takowe
osobniki pływają
w wodzie lub
stoją pod
strumieniem
wody, takie
filmy często
mają milionowe
wyświetlenia,
ponieważ dużo
osób je ogląda z
powodu
uroczego
wyglądu tych
zwierząt.
Kapibary w
Polsce są
legalne i można
je posiadać,
jednak niełatwo
je zdobyć, bo
ciężko jest  je
znaleźć

na portalach
aukcyjnych
takich jak Olx,
jednak na
Facebooku są
hodowle i grupy
o kapibarach,
kosztują one
około 5000 zł.
 
Aleksander
Buczek

:)

:)

Kapibara
 

Co i jak o kapibarach?
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Gruźlica

Nasza cudowna 
przerwa trymestralna

Krótko o gruźlicy
Gruźlica jest chorobą bakteryjną, która nadal
występuje na świecie. Bakterie gruźlicy występują w
postaci prątków. Co dziwne, gruźlica często pojawia
się w "krajach rozwijających się", występuje także w
Europie i Polsce. 

Rozwój choroby
U większości chorych gruźlica początkowo przebiega
bezobjawowo, potem może przejść w stan uśpienia.
W wypadku osłabienia układu immunologicznego
gruźlica może przekształcić się w pełnoobjawowej
choroby. Gruźlica może przybierać kilka postaci,
zależnie od lokalizacji bakterii w organizmie.
Najczęściej bakterie gruźlicy obecne są w płucach,
jako że bakterie mają tam najlepsze miejsce do życia.
Zdarzają się jednak przypadki, że do rozwoju gruźlicy
dochodzi w skórze, kościach, węzłach chłonnych,
mózgu lub też narządach układu moczowo-
płciowego. 

Przyczyny gruźlicy
Bezpośrednią przyczyną gruźlicy jest infekcja
wywoływana przez bakterię o nazwie “prątek
gruźlicy”. 

Objawy choroby
kaszel połączony z odkrztuszaniem,
wydzieliny,
plucie krwią,
bóle w klatce piersiowej,
gorączka,
spadek masy ciała,
dreszcze, 
bladość skóry,
bardzo słaba kondycja.

Szczepienia
Szczepionkę na gruźlicę podaje się dziecku w
pierwszych dniach życia, gdyż choroba bardzo łatwo
atakuje dzieci i powoduje wśród nich dużą
śmiertelność.

Bruno Stąporek

W poniedziałek 20 marca klasa 4a miała przerwę
trymestralną.
Z tej okazji poszliśmy do parku trampolin - Jump
World, graliśmy w gry planszowe i dekorowaliśmy
salę na wiosnę. A najlepsze jest to, że gdy się
wyskakaliśmy, to pani pozwoliła nam kupić lody MINI
MELTS, to są takie lody w kształcie małych
kuleczek. Olek K. zrobił serwer, na którym można
było wpisać jakiś kod, który nam podał, ale gdy się
zalogowaliśmy, to okazało się, że coś się popsuło.
I to by było na tyle przygód 4a.

Amelia Bocian

Jump!

Kaszel

Pixabay
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3. SCP 049 " Lekarz Plagi"
(Plaga, Doktorek, Dr. Juma)

Identyfikator podmiotu: SCP 049
Klasa podmiotu: Euclid

Powstanie:
SCP 049 został odkryty podczas
śledztwa w sprawie zaginięć
mieszkańców miasta Montauban,
na południu Francji. Podczas
oblężenia pewnego domostwa,
śledczy znaleźli martwych
mieszkańców, wyglądających jak
"zombie" (SCP 049-2), 
a obok nich stał całkiem spokojny
SCP 049. Na miejsce została
wysłana policja, kiedy siły zbrojne
walczyły z agresywnymi SCP 049-
2, Doktorek notował wszystko w
swoim dzienniku, po czym
dobrowolnie oddał się w ręce
fundacji.

Specjalne Czynności
Przechowawcze:
SCP 049 jest przechowywany w
zwykłej celi
przechowawczej, znajdującej 
się w sektorze badawczym 02 w
ośrodku 19. SCP 049 należy
uspokoić przed jakąkolwiek
interakcją lub transportem. SCP
049 jest na ogół kooperatywny z
większością personelu, lecz ma
czasem napady agresji, po
uspokojeniu raczej bez oporu
powróci do swojej celi. 

znajdują się narzędzia do
usuwania z ludzi "zarazy".
Instancja, w którą 049 zamienia
ludzi, nie posiada żadnych funkcji
umysłowych, posiadają tylko
umiejętności poruszania się oraz
reagowania. SCP 049-2 mogą stać
się agresywne w wypadku
sprowokowania lub rozkazu SCP
049. Instancje SCP-049-2
posiadają ogólnie aktywne funkcje
biologiczne, jednakże różnią się
one znacznie od aktualnie znanych
ludzkich procesów fizjologicznych.
Pomimo tych zmian, SCP-049
często uważa, że pacjenci zostali
"wyleczeni". 

Terminacja:
ErRroooOrRrr
[SCP 049 nie został podjęty
terminacji]

Alex Capparè

SCP 049 w przeciwieństwie do
większości SCP nie zabija
każdego, jedynie osoby chorujące
na tak zwaną przez 049 "zarazę".
Plaga zabija ludzi dotykając ich
swoimi dłońmi. Ofiara upada na
podłogę, a po czasie SCP 049
zamienia ją w SCP 049-2 (tak
zwany "zombie").

Opis:
SCP 049 jest humanoidem,
mierzącym około 1.9 metra. Tak
naprawdę 049, nie posiada ubrań.
Szaty obiektu, są częścią jego
ciała. Po badaniach okazało się, że
ubiór wyrósł z ciała sam z
czasem. SCP 049 jest zdolny do
mowy w wielu różnych językach,
lecz preferuje angielski lub
średniowieczny francuski. Sam
podmiot twierdzi, że został
powołany do życia w XV wiecznej
Francji. Plaga zawsze nosi ze sobą
czarną torbę, w której

Dokończenie artykułu z poprzedniego numeru gazetki.
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