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O tolerancji

Szkolny TikTok!
Masz TikToka?
To świetnie!
Właśnie rusza nasz szkolny TikTok!
Polecamy :)
A jeśli masz pomysły na filmiki,
daj znać pani Justynie Z.
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Kryptowaluty
Są to wirtualne waluty przechowujące informacje o
posiadaniu w umownych jednostkach. Istnieją one po
to, aby anonimowo przechowywać pieniądze,
natomiast problemem jest to, że przestępcy mogą
ukrywać dochody jako kryptowaluty. Kolejnym
problemem kryptowalut jest bardzo łatwa możliwość
manipulowania kursem, np. Elon Musk zatweetuje:
"Kupujcie Dogecoina!", kurs wtedy poszybuje bardzo
wysoko, ale kiedy ludzie zaczną sprzedawać, kurs
gwałtownie spadnie poniżej dawnej ceny. Plusem
tych kryptowalut jest to, że kiedy sprzedasz w
odpowiednim momencie, bardzo dużo zarobisz za
praktycznie zero pracy. Następnym minusem jest to,
że są one nic nie warte, przez co nie da się
przewidzieć ich ceny.
Moja opinia na temat kryptowalut jest taka, że nie
powinny one istnieć, gdyż jest to za łatwa droga
wzbogacania się, która według mnie w pewnym
momencie doprowadzi do upadku społeczeństwa.
Alex & Kapibara
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O tolerancji
Na początek zadajmy sobie pytanie - co to jest
tolerancja? Tolerancja to inaczej akceptacja kogoś
niezależnie od np. koloru skóry, płci, orientacji, tego
jakie ta osoba ma zdanie lub jak spędza wolny czas.
Nie wypada obrażać osoby, dlatego że np. jest
dziewczyną i powinna iść do kuchni. To jest
nietolerancja i brak szacunku. Akceptować się
powinno każdego, bo wszyscy jesteśmy ludźmi,
nieważne czy ktoś jest ciemnoskóry, czy jasnoskóry.
Nie powinno się naśmiewać z innych przez to, że
wyznają inną religię lub są innego zdania niż my.
Wiele przypadków nietolerancji można dostrzec w
szkole, ale również zobaczyć w internecie. Do teraz
widuję obraźliwe filmy kierowane do ciemnoskórych
osób lub nieprzyjemne komentarze w stronę kobiet,
a coraz częściej mężczyzn. Podsumowując,
tolerancja jest bardzo ważna, bo w ten sposób
pokazujemy swój szacunek do drugiej osoby. A jeśli
mamy jakąś nieuprzejmą opinię wobec innej osoby,
czasem warto ją zachować dla siebie :)
Kapibara Flam

Pieniądze...
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Ciekawostki o kotach
Koty to moje ulubione zwierzęta,
więc bardzo dużo o nich wiem.
Będę opisywać rasy i nie tylko. W
tym artykule napiszę ciekawostki o
tych interesujących zwierzętach.
1. Pewnie wszyscy kojarzymy koty
pijące mleko, lecz dawanie kotu
dużej ilości mleka jest błędem.
Większość kotów ma nietolerancję
laktozy, dawanie kotu mleka nie
spowoduje jego śmierci, lecz kocią
biegunkę.
2. Większość ludzi wie, że koty są
spokrewnione z tygrysami.
Najbliższą tygrysowi rasą kota
domowego jest kot Bengalski.

7. Człowiek potrafi mówić i nie jest
to proste dla innych zwierząt. Koty
mają swój język i jest w nim
zawarte około 100 odgłosów.
8. Trudno się oprzeć miauczeniu
kotków, lecz one miauczą tylko do
ludzi, nie do psów, ani innych
kotów, tylko właśnie do ludzi.
9. Każdy ma inny odcisk palca,
natomiast koty mają różne noski.
Nie ma dwóch takich samych
kocich nosków.
10. Nikt nie lubi trzęsienia ziemi,
ale kicie potrafią je wyczuć nawet
15 minut przed ich nastąpieniem.

11. Języki tych zwierzaczków są
niczym papier ścierny, przy czym
człowieka jest niemalże gładki.
12. Ludzie martwią się, czy ich
serce bije prawidłowo, a koty nie.
Warto wiedzieć, że ich serduszka
biją dwukrotnie szybciej niż
człowieka, czyli około od 110 do
140 uderzeń na minutę.
13. Kicie pocą się inaczej niż
ludzie, ponieważ przez poduszki w
ich łapkach.
To tyle na ten artykuł.
Ala

3. Koty skaczą wysoko, lecz nie
każdy ma pojęcie jak wysoko.
Mianowicie przeciętny kot skacze
na pięciokrotną długość swojego
ciała.
4. My, ludzie, jesteśmy lewo lub
prawo ręczni, a co gdybym wam
powiedziała, że koty mają
dominującą łapkę? To jest prawda i
ciekawe jest też, że w większości
przypadków kocury są lewołapkowe, a kotki prawo-łapkowe.
5. Koty to są takie słodkie śpiochy,
tak lubią spać, że przesypiają
około 2/3 swojego życia.
6. Zwierzęta te mają małe
pyszczki, lecz nie przez to ciężko
im przeżuwać duże kawałki
jedzenia. Przyczyną tego jest to, że
ich szczęka nie porusza się na
boki.
:)
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Mimika
w tańcu
Ten artykuł jest skierowany głównie do tancerzy
zaczynających swoją przygodę z tańcem. Niedawno,
ktoś gdy zobaczył występ, gdzie główną emocją była
złość i smutek, zapytał: "Dlaczego oni robią takie
dziwne miny?". A więc taka mimika jest bardzo
potrzebna, ponieważ raczej nikt nikogo nie zaskoczy
z taką miną "._.".
Jeśli zaczynacie dopiero swoją przygodę "z twarzą",
oto moja rada (powiedziały mi to moje instruktorki):
jeśli czujesz się głupio, nic nie szkodzi, im dziwniej
się czujesz, tym lepiej :). Możesz też dopasować się
do tekstu piosenki albo teledysku. Jeśli nie czujesz
się z tym komfortowo, to zacznij powoli i co zajęcia
okazuj te emocje bardziej. Ja dalej nie czuję się
dobrze z mimiką i to nie jest żaden powód do
wstydu.
Liwia:)

:)
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Co nam daje radość?
Radość można dostrzec praktycznie wszędzie.
Emocje tę można komuś sprawić i przez to samym
być wesołym. Czasami okazuje się ją poprzez
uśmiech, czasami poprzez śmiech, lecz niekiedy
przez łzy szczęścia. Można też odczuć ją nie okazując
tego. A co nam daje radość? Dzięki niej życie nie jest
smutne i nadaje mu sens.
Oczywiście, wszystkie emocje są ważne, nawet
smutek, ale ta jest jedną z ważniejszych. Odczuwać ją
można nie tylko wtedy, kiedy dostanie się jakiś duży
prezent, ale też wtedy, gdy jest ładna pogoda lub
nawet jak ktoś się do ciebie uśmiechnie albo powie
miłe słowo.

:)
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Naszym zdaniem warto jest cieszyć się z małych
rzeczy, bo to pomaga wytrzymać w trudnych
chwilach.
Weronika Starzec, Lena Kukla
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