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Floppa kot, który zawładnął memami i sercami.

Przedstawiam Wam, FLOPPA. Seria memów, których jest
bohaterem sprawiła, że dzikie koty stały się niezwykle
popularne w mediach. Przyjrzyjmy się fenomenowi karakala,
którego wizerunek gości na różnych gadżetach.
Floppa, to kot lekko grubawy, choć nie jak Garfield. Jest koloru
brązowego. Wyglądem przypomina trochę rysia. Kot jest
wyjątkowo lubiany przez młodzież. Skąd taka popularność? Pod
koniec stycznia 2020 roku nieaktywny dziś użytkownik portalu
@young.taxi wymyślił nazwy „Floppa” i „Big Floppa”, publikując
memy z karakalem, i wtedy inne konta podłapały to
określenie. Postać jest wykorzystywana choćby do gry „Raise a
Floppa’’ na Roblox. Tu opiekujemy się tytułowym kotkiem,
ulepszamy go i przeżywamy z nim różne przygody. Śmiejmy się
z Floppa - to dobra myśl na te czasy! /Jakub K./

Życie twojego idola lub idolki - jakie jest naprawdę?!
Wielu influencerów używa różnych filtrów, by przypudrować
rzeczywistość. Często są przyłapywani na tym, że ich ręka jest
za długa, palec ma podwójny paznokieć, podłoga jest krzywa,
dłoń liczy 6 palców. Te przypadki można mnożyć. Nasi idole,
chcąc zarobić, reklamują produkty ściągnięte za grosze z
chińskich stron, z naklejonym logo innej firmy.  Te okropnej
jakości artykuły mogą zagrozić naszemu życiu. Zatem, jeśli nie
chcesz czuć się nabitym w butelkę i nie chcesz kupować kota w
worku, miej oczy szeroko otwarte. Podziwiaj swych idoli za
twórczość, a resztę przyjmuj z przymrużeniem oka. /Maja H./

 Idole nastolatków w XXI wieku. 
Idol to osoba, która jest wzorem do
naśladowania. Może być to aktor,
piosenkarz lub nawet internetowy twórca!
Idole prowadzą swoje działalności głównie
w social mediach. Są to youtuberzy,
influencerzy i tiktokerzy. Zdobywają
miliony odsłon w sieci, a ich zarobki to 
kosmiczna suma! /Bartosz W./

Prawdziwe życie inne niż w sieci?
Pamiętaj, że nigdy nie wiemy, 

jaki jest nasz idol w rzeczywistości, czy
jego wizerunek w internecie jest

prawdziwy. 
Często zdarza się, że idol w realu

to zupełnie inny człowiek.
Ku przestrodze zdjęcia powyżej.
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J. Brzechwa

Pan Kleks

Czy wiesz, że ... Jan Brzechwa był adwokatem?
Ta i kilka innych ciekawostek o  patronie naszej szkoły w wywiadzie
z samym Janem Brzechwą.
Dziennikarz: Dzień dobry, Panie Janie, a właściwie Janie Wiktorze
Lesmanie, bo tak brzmi Pańskie prawdziwe nazwisko?
Jan Brzechwa: Dzień dobry. To prawda. Jan Brzechwa to pseudonim
pisarski. Jestem synem Aleksandra Lesmana, inżyniera kolejowego
pracującego w głębi Rosji i Michaliny - nauczycielki języka francuskiego.
Dz: A skąd pomysł na taki pseudonim?
J.B.: Jestem kuzynem poety, Bolesława Leśmiana i to właśnie jemu
zawdzięczam swój pseudonim artystyczny - Brzechwa. Przekonał mnie,
że "brzechwa" (opierzona część strzały), to piękne określenie.
Dz: Czy ma Pan inne pseudonimy?
J.B.: Tak, pisząc teksty dla przedwojennych kabaretów, posługiwałem się
pseudonimami Szer -Szeń i Inspicjent Brzeszczot. Jeden z recenzentów
nazwał mnie "Najśpiewniejszym poetą".
Dz: Kim chciał Pan zostać z zawodu?
J.B.: Chciałem zostać poetą i faktycznie tak się stało.
Dz: Czym się Pan jeszcze zajmował?
J.B.: Z zawodu byłem adwokatem specjalizującym się w prawie
autorskim. Byłem scenarzystą, pisarzem dziecięcym, tłumaczem. Po
wojnie powróciłem do zawodu prawnika.
Dz: Dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że jest Pan naszym patronem. 
Jan Brzechwa zmarł 2 VII 1966 roku . /Marek i Maciek N./

Brzechwiaki w całej Polsce - jest nas całkiem sporo!
Czy wiecie, że w Polsce są 22 szkoły imienia Jana Brzechwy. Najbliższa
położona jest obok Dobromierza, w Żarowie.
Przypominamy, że w roku szkolnym 2004/05 w wyniku głosowania
przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Jan Brzechwa
został wybrany na patrona naszej szkoły na Podgórnej. Nadanie imienia
połączono z obchodami 60-lecia szkoły, a uroczystość miała miejsce
25.02.2006r. Jeśli szybko policzycie, w 2026 roku będziemy świętować
20-lecie. /Maciek N./

J A N  B R Z E C H W A  - N A S Z     P A T R O N

Tak się tworzy legenda… Nowy film z Panem Kleksem.
Mamy wspaniałą wiadomość dla wszystkich fanów Ambrożego Kleksa!
W ostatnim kwartale 2023 roku odbędzie się premiera nowej wersji
"Akademii Pana Kleksa"- kultowej książki Jana Brzechwy. W postać
Kleksa wcieli się popularny aktor, Tomasz Kot. Dowiedzieliśmy się
również, że Adaś Niezgódka będzie... dziewczynką! W tę bohaterkę
wcieli się Antonina Litwiniak. Tymczasem spragnionych kleksomaniaków
zapraszamy do Katowic, na atrakcje w Bajce Pana Kleksa. /Seba.Ż/

Internet

M.N



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 20 06/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Bazgroły ze szkoły

ODŻYWIANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zmień na dobry początek swój sposób odżywiania.
Jak myślicie, jakie są zasady zdrowego odżywiania? 
Ważne jest to, żeby odżywiać się regularnie, wybierać produkty jak
najmniej przetworzone, jeść jak najwięcej warzyw i owoców, które mogą
nam zastąpić słodycze. Możemy również ograniczyć spożywanie
węglowodanów, które znajdują się w ziemniakach, ryżu i makaronach.
Nasz organizm w zamian odwdzięczy się energią, poczuciem humoru.

Powiedz STOP niezdrowemu jedzeniu!
Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, aby nasza codzienna
dieta była zdrowa i odpowiednio zbilansowana. Często sięgamy po
produkty przetworzone, które mogą nam zaszkodzić: słodzone napoje,
które tak lubicie, słodycze, olej palmowy w czekoladach, lodach i w
produktach piekarniczych oraz cukierniczych. Niezdrowe jedzenie może
być przyczyną wielu poważnych chorób, dlatego warto się zastanowić
nad tym, co zjadamy każdego dnia. Dorzućmy do tego ruch na świeżym
powietrzu, bo bez niego nie da się być zdrowym. Weźmy sobie do serca
słowa Kochanowskiego: Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako
smakujesz, aż się zepsujesz. /Natalia G., Natalia R., Emila K./

Temat numeru: Bulimia, anoreksja, cukrzyca - bez lukru i tajemnic!
Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży pojawiają się bardzo często.
Nawet nie jesteśmy świadomi, że choroba podstępnie nas wyniszcza.
Czy wiecie, że Wasi rówieśnicy chorują na bulimię, czyli napadowe
objadanie się i wymiotowanie?! Anoreksja, czyli zaburzenie odżywiania
charakteryzującym się nienormalnie niską masą ciała, intensywnym
lękiem przed przybraniem na wadze i zaburzonym postrzeganiem
własnego wyglądu, może dotyczyć około 2 proc. populacji dziewczyn
poniżej 18 r.ż. Rosną też statystyki chorych na cukrzycę, czyli chorobę
metaboliczną wynikającą z zaburzonego wydzielania lub działania
insuliny-hormonu produkowanego przez trzustkę. Ważne, by dostrzec
taką osobę i podać pomocną dłoń. Są też bezpłatne telefony zaufania i
strony w internecie oferujące konkretną pomoc. Każdy jest WAŻNY !!!

Mamy dla Was 3 sposoby
na zdrowe desery, przekąski.

Zamiast słodkości, które tak lubicie
możemy zrobić:
1. Koktajl truskawkowy, do którego
potrzebne są: truskawki, banan,
jogurt naturalny lub mleko. 
2. Domowy baton, do którego
potrzebne są: niesiarkowane wiórki
kokosowe, mleko kokosowe
1 łyżka nierafinowanego oleju
kokosowego,2 łyżki miodu,
szczypta soli himalajskiej,100g
dobrej jakości gorzkiej czekolady. 
3. Cząstki świeżych lub suszonych
owoców, orzechy.

Szkoła

Zdrowie na talerzu
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POCZUJ SMAK WAKACJI

 Są wakacje, więc czas na relaks, byle było
bezpiecznie!

Zawsze informuj rodziców , gdzie i z kim
przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie
zamierzasz wrócić. Noś ze sobą numer telefonu
do rodziców.
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię-przechodź na
pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od
jezdni.
Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
Nie rozmawiaj z obcymi. Poinformuj rodziców,
gdyby ktoś cię zaczepił.
Pamiętaj o numerach alarmowych w razie
potrzeby dzwoń i wezwij pomoc 112. 
Korzystaj z miejsc wyznaczonych do kąpieli. Rób
to pod okiem dorosłych.
Na rower załóż kask i zabierz ze sobą zdrowy
rozsądek. /Oskar W./

Wakacje

Bezpieczne wakacje

Co możecie zjeść podczas wakacji w Polsce?
Jak Polska długa i szeroka, rozmaite jedzenie serwuje
turystom. Nad morzem i na Mazurach kuszą rybą, w
górach roi się od serów, kwaśnicy i żurów. Wszędzie
pierogowy zawrót głowy. Rolada i kluski śląskie oraz
surówka z modrej kapusty to danie rodem ze Śląska,
a gdy chcecie się orzeźwić w ciepłe, letnie dni, czas
na lemoniadę i lody. /Szymon/

Już za parę dni za dni parę…lato

Każdy z was mi przyzna rację,
Że najlepsze są wakacje,
Można jechać na Mazury 
nad morze albo w  góry.

/Jakub S./

Z najlepszymi życzeniami wakacyjnego relaksu 
dla dyrekcji, grona nauczycielskiego, pracowników
obsługi i administracji oraz uczniów i ich rodziców

Szóstoklasiści

Ankieta: Wakacyjne plany uczniów.
Tuż przed zakończeniem szkoły przeprowadziliśmy
ankietę wśród 90 uczniów, która miała za zadanie
sprawdzić, gdzie jadą na wakacje. Najwięcej osób, bo
aż 43 spędzą te wakacje w domu, natomiast 37 nad
polskim morzem, za granicą 27, u dziadków 7, a w
górach 6. Spora grupa uczniów nie wie, dokąd
pojedzie. 58 osób preferuje wypoczynek z rodzicami,
31 na kolonii, 26 na obozie, 4 na półkolonii, a 13 nie
określiło, jaki wypoczynek lubią. Wymarzonymi
wakacjami uczniów są wyjazdy nad morze, do Paryża,
do Anglii, do USA, Nowej Zelandii, wakacje w siodle i
mnóstwo egzotycznych zakątków świata. 

/Mikołaj M./
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Wakacje

SKŁAD REDAKCJI:

ANETA  HAGLAUER
KATARZYNA STEFAŃCZYK 

NATALIA GRYNASZKO
MAJA HAŁDAŚ
JAKUB KIELAR
EMILKA KŁOSAK
MIKOŁAJ MATUSIAK
SZYMON MAZUREK
MACIEJ NYDZA
MAREK NYDZA
NATALKA RAKOWSKA
JAKUB SOWIECKI
BARTOSZ WASIUK
OSKAR WINIARSKI
SEBASTIAN ŻOŁĄDEK

                           FINAŁ KLASOWEGO PROJEKTU!
Oto oni, dzielni szóstoklasiści, którzy mieli w sobie ogromną
ciekawość poznawczą, którą wykorzystałam w pewnym
dziennikarskim przedsięwzięciu. Pozwoliło ono połączyć ich pasje,
umiejętność poruszania się w świecie wirtualnym oraz skorelować
język polski z informatyką. Do tego przydała się cierpliwość P.
Haglauer, by w rubryczkach wszystko grało.
Na przełomie maja i czerwca uczniowie klasy 6 pracowali na zajęciach
języka polskiego metodą projektu. W grupach i indywidualnie rozwijali
liczne kompetencje, jak komunikacja w języku ojczystym,  umiejętność
uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i
obywatelskie, a przede wszystkim - informatyczne. Ich pracę swej
obserwacji poddała pani wizytator, która odwiedziła nasza szkołę 31 maja
br. 
Wybraliśmy cztery kręgi tematyczne: Jan Brzechwa - patron szkoły, nasi
idole, odżywianie dzieci i młodzieży oraz wakacje. Potem przyszedł czas
na gromadzenie materiałów, dobieranie tytułów, pisanie artykułów,
tworzenie kolaży ze zdjęć. Niektórzy z uczniów swoje wytwory od razu
umieszczali na makiecie wybranej na  juniormedia.pl 
Ciekawostką dla czytelników będzie sposób umieszczenia tematów na
stronach. Otóż, kolejność to efekt rywalizacji podczas lekcji języka
polskiego, kiedy to stawiali pierwsze kroki jako dziennikarze szkolnej
gazetki. Pierwsza strona dla zwycięzców, a kolejne, jak na podium.
Rywalizacja, współpraca, kreatywność, humor, zaangażowanie,
redaktorski sznyt Pani Haglauer i moja korekta zaowocowały tym oto
numerem gazetki "Bazgroły ze Szkoły", który z przyjemnością i
dumą oddajemy w Wasze ręce. /Katarzyna Stefańczyk/
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