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Ma którym miejscu jesteśmy w tym roku?
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Ranking redakcji w 2021/2022
Dlaczego nie wiemy, jacy jesteśmy względem innych szkół?
Od wielu lat Junior Media co roku organizuje JuniorLab. Redakcjom biorącym w nim udział zliczane są punkty
za gazetki i na ich podstawie są one plasowane w rankingu.
Przed tą nieszczęsną pandemią główną nagrodą były wyjazdy dla 10 najlepszych redakcji. Niestety, przez
koronawirusa zostały one zamienione na bony do Empiku. W tym roku jednak zrobiło się z tym jeszcze gorzej,
gdyż rankingu w ogóle nie było. Nie znam przyczyny takiej decyzji Polski Press. Mniejsza z tym, jak nasza
redakcja z tym sobie poradziła? Jako iż w zeszłych latach dostawaliśmy więcej gadżetów niż było redaktorów,
pani Zaryczańska dała nam po worku z ich kolekcji. W zeszłym roku dostaliśmy także e-bony do Empiku opisana już wcześniej historia. One, w podobny sposób jak worki, również się ostały. W związku z tym
mogliśmy wybrać sobie ze sklepu Empik coś, co chcielibyśmy dostać z limitem cenowym 20 zł.
Podsumowując, w mojej opinii szkolna redakcja dobrze poradziła sobie z wynagrodzeniem, czego niestety nie
mogę powiedzieć o Junior Media.
Krzysztof Kurzydło
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Ostatnia gazetka :(
W poniedziałek dowiedzieliśmy się o bardzo smutnej
wiadomości...
Na polskim zostaliśmy poinformowani, że od czerwca
nie będzie już zajęć dodatkowych, a przykrym trafem
pierwszy dzień czerwca wypadał w środę czyli w
dzień kiedy mamy gazetkę...
Oczywiście my nie jesteśmy słabi i zebraliśmy się w
kilkuosobową grupkę, aby pójść do pani dyrektor i aby
poprosić o jeszcze jeden dzień z gazetką. W dzień,
kiedy się dowiedzieliśmy, niestety nam nie wyszło, bo
wszyscy pouciekali, ale na następny dzień udało nam
się i pani dyrektor powiedziała, że pozwoli. Każdy był
szczęśliwy! Jednak zbytnio tego nie okazywali, ale kto
by nie był szczęśliwy, gdyby się dowiedział, że jego
ukochane zajęcia zostaną przedłużone!
Trochę mi przykro, że jest to ostatnia gazetka w tym
roku, bo tutaj miałam co robić i byłam w otoczeniu
ludzi, którzy od czasu do czasu ze mną
współpracowali. Mogłam także z kimś porozmawiać
na spokojnie bez otoczenia innych ludzi. Jednak za
rok będą wznowione te zajęcia i znowu będzie
szczęśliwy czas!!!
Hrobabak

Ostatnie spotkanie redaktorów...
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Endemicznie
Co to znaczy?
To słowo nabrało popularności w klasie 5a. Użyłyśmy
go do artykułu o "Zwierzętach Zagrożonych
Wyginięciem". Jednak tylko pojedyncze osoby wiedzą,
o co chodzi. W tym artykule opiszę historię i
znaczenie tego słowa.
Wszystko zaczęło się na gazetce (bo gdzie indziej).
Napisałam (wraz z Soniksonem) artykuł z tym
słowem. Nie do końca znałyśmy jego znaczenia
(może dopiero po sprawdzeniu). Pani wytłumaczyła
nam, że musimy to słowo zastąpić bardziej znanym
dla nas. W tym samym dniu zostało ustalone, iż
będziemy zwracać się do Pani ze słowem
"Endemicznie".
Samo słowo w języku polskim oznacza: "(zwierzę)
występuje tylko na danym obszarze".
Znaczenie w 5a: "synonim wszystkiego, używa się go
do opisywania osób, przedmiotów itp, oraz wyrażania
emocji.". Przykładowe zwroty: “Dzień dobry
endemicznie!”, “To jest bardzo endemiczne!”, “Do
widzenia endemicznie!”, “Jesteś bardzo endemiczny!”.

Endemiczna klasa piąta!
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Bahamy
Oto kilka ciekawostek o Bahamach:
1. Ten archipelag wysp ma własną walutę - dolar
bahamski (1 dolar bahamski to około 4zł).
2. Stolicą tego kraju jest Nassau.
3. Językiem urzędowym jest angielski.
4. Ten kraj jest aż 22 razy mniejszy od Polski.
5. Na terenie Baham jest aż 700 wysp, ale tylko 26
zamieszkałych.
6. Nazwa tego kraju pochodzi z języka hiszpańskiego
"baja mar", co oznacza "płytkie morze”.
7. Najwyższy szczyt tego kraju to Mount Alvernia,
który ma tylko 63 m wysokości.
8. Na tym archipelagu jest aż 315 dni słonecznych.
9. Nie ma tam żadnej rzeki.
10. Jest to kraj bardzo egzotyczny, jest tam 120
gatunków roślin, które rosną tylko w tym kraju.
11. 26 grudnia obchodzony jest „Dzień Prezentów”.
12. Głową państwa jest królowa Wielkiej Brytani Elżbieta II, lecz rządzi tam w jej imieniu gubernator
generalny Cornelius A. Smith.
13. Temperatura wody w tym kraju rzadko spada
poniżej 20°C, a latem osiąga nawet 31°C.

:)

Podsumowując, jest to kraj bardzo słoneczny i ciepły,
bardzo polecam go dla osób lubiących słońce i ciepło,
niestety, jeżeli wolisz zimno, nie polecam ci tam lecieć
lub płynąć.

Pixabay

Honduras

Mikołaj Wojdyła
1. Urzędowy język Hondurasu to hiszpański.
2. Całkowita powierzchnia Hondurasu wynosi 112 492
km2.
3. Honduras jest jedynym krajem, który graniczy z
czterema krajami Ameryki Środkowej.
4. Najdłuższą rzeką w Hondurasie jest rzeka Patuca.
Jej długość wynosi ok. 320 km.
5. Według WHO średnia życia w Hondurasie wynosi
74,6 lat.
6. Flaga Hondurasu została zmieniona w 2022 roku.
7. Stolicą Hondurasu jest Tegucigalpa.
Tomek B)
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Żółta gorączka
Czym jest żółta gorączka?
Czym jest żółta gorączka?
Żółta gorączka, znana również jako żółta febra, jest
chorobą zakaźną przenoszoną przez komary.
Żółta febra występuje w Afryce oraz Ameryce
Południowej na bardzo dużą skalę. Około 90%
zakażeń żółtą febrą występuje w Afryce. Niestety, w
ciągu ostatnich kilku lat żółta febra zaczęła bardzo się
rozwijać.

Może dojść do rozwoju niewydolności nerek, która
objawia się wydalaniem niewielkiej ilości moczu, a
nawet śpiączki.
Ciężkie przypadki żółtej gorączki mogą prowadzić do
śmierci. Śmiertelność sięga 50%. Do zgonu dochodzi
najczęściej 7-10 dnia. Może wystąpić żółtaczka.
Ciężki przebieg choroby dotyka przede wszystkim
małe dzieci i osoby starsze.
Bruno Stąporek

Określenie "żółta" pochodzi od choroby żółtaczki,
która jest częstym objawem choroby.
Objawy
Okres żółtej gorączki jest krótki (3-6 dni). Początek
choroby jest nagły i niecharakterystyczny: występuje
złe samopoczucie, gorączka nawet do 40°C, dreszcze
i silne bóle głowy oraz mięśni. Akcja serca jest
zwolniona lub nieznacznie przyspieszona. Wstępną
fazę żółtej gorączki określa się jako ostrą.
Fazy
Jeżeli choroba przebiega łagodnie, co zdarza się
najczęściej, jej przebieg jest jednofazowy. Objawy
ustępują po kilku dniach, a przeżycie zakażenia
pozostawia odporność na całe życie.
W ciężkiej postaci żółtej febry, która rozwija się u
około 15% chorych, wyróżnia się 3 okresy choroby:
początkowy ostry okres objawów ogólnych, następnie
krótki okres przejściowej, pozornej poprawy z
normalną temperaturą ciała. Po okresie przejściowej
poprawy gorączka wraca, zwykle towarzyszy jej
zwolniona akcja serca i żółtaczka, a w ciężkich
przypadkach również objawy zaburzeń krzepnięcia.

Gorączka!
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