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

Numer 313 11/22
ORGANIZATOR
PROJEKTU

www.juniormedia.pl

W tym
numerze:
American Crested
Presja na
dziewczyny
Minecraft
Jiafei i Meifei
:)

Pixabay

Pytania do pracowników szkoły
Zapytaliśmy się
pracowników
szkoły "Uczeń
jest 10/10, ale..."
i to są ich
odpowiedzi:
My: Uczeń jest
10/10, ale nie
umie nieregularnej
formy Past
Simple.
Pani Aneta Mróz:
5/10.
My: Uczeń jest
10/10, ale nie zna
wzoru na deltę.
Pan Bartosz
Holdenmajer:
10/10 to nie ma
znaczenia.

My: Uczeń jest
10/10, ale kopie
piłkę do
koszykówki.
Pan Paweł
Gałczyk: Jak tak
można?! 0/10.
My: Uczeń jest
10/10, ale nie wie,
kiedy została
zawarta Unia
Lubelska.
Pani Monika
Całus: 9/10.
My: Uczeń jest
10/10, ale nie
umie deklinacji.
Pani Justyna
Zaryczańska:
5/10.

My: Uczeń jest
10/10, ale nie
umie rysować
światłocienia.
Pani Agnieszka
Przyszlak: Zależy
od kryteriów
pracy.
My: Uczeń jest
10/10, ale nie
umie "Ojcze Nasz"
Pani Iwona
Czudowska: To
podstawowa
modlitwa. 3 lub
4/10
My: Uczeń jest
10/10, ale nie
podbił w tym roku
legitymacji.
Pani Małgosia:

10/10 to nie ma
znaczenia.
My: Uczeń jest
10/10, ale
wagaruje od
czasu do czasu.
Pani dyrektor:
5/10.
My: Uczeń jest
10/10, ale jak ma
problem, zamyka
się w sobie,
zamiast
porozmawiać.
Pani Natalia
Lenar: Moim
zdaniem nie
powinno się
oceniać po
charakterze
ucznia.

My: Uczeń jest
10/10, ale ma
brudne buty.
Pani porządkowa:
3/10, dałabym
mniej, ale niech
będzie.
Dziękujemy za
czytanie:)
Liwia:), Jeżyk47,
Kapiara Baranina
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Presja społeczeństwa
na dziewczyny
Mimo że żyjemy w dosyć nowoczesnych czasach,
dalej w bardzo wielu przypadkach obowiązuje presja
na dziewczynki, nawet od najmłodszych lat. Mówi się
nam jakie mamy być, że mamy być “delikatne”, piękne
i oczywiście uprzejme, bo “dziewczynce nie wypada”.
Dorastające dziewczynki (i nie tylko) spotykają się z
wieloma problemami. Np. presja wyglądu. Co druga
dziewczynka w wieku od 10 do 17 lat odczuwa presję,
by być piękną. Nie ładną, nie w porządku, tylko
właśnie piękną. Również brak wiary w siebie. Dużo
polskich dziewczynek ma wątpliwości czy lepiej być
dziewczynką, czy chłopcem, a to jest spowodowane
tym, jak dyskryminowane są dziewczynki przez nawet
swoją rodzinę, bo “chłopcy to chłopcy”, a dziewczynki
mają być delikatne i posłuszne. Bo jak dziewczyna coś
zrobi, to od razu wielkie WOW, ale jak zrobi to samo
chłopiec, to mówią, że on musi się “wybawić” i że
“dorasta”.
Dziewczynki spotykają się też z barierą edukacyjną,
bo polscy nauczyciele (nie wszyscy) postrzegają
chłopców jako inteligentnych i odważnych, a
dziewczynki jako pracowite i posłuszne. Niestety, też
spotykamy się z negatywnymi stereotypami. W Polsce
bardzo dużo maturzystek nie słyszało ani o kobiecie
naukowczyni, ani inżynierce!
Wiele osób również uważa, że dziewczynki nie mogą
być tak samo dobre w sporcie jak chłopcy lub że nie
mogą mieć tyle samo siły.

:)

Pixabay

American Crested
W dzisiejszym artykule napiszę o jednej z ras świnek
morskich. Jedna z nich to crested, która posiada
swoją odmianę, American Crested. Jednak żeby ją
określić, futerko musi być jednokolorowe, natomiast
jedynym odznaczającym się kolorystycznym
elementem powinna być biała rozetka na głowie.
Wracając do rasy, ich sierść jest krótkowłosa (czyli
krótka), mierzy max 3cm i jest zazwyczaj gładka.
Moim zdaniem takie świnki są bardzo ładne.
S.

Załóżmy, że chłopiec dokuczał dziewczynie i jej to
bardzo przeszkadza, więc decyduje się powiedzieć to
komuś. Odpowiedź, którą uzyskuje to "to tylko takie
podrywy, on się z tobą tak droczy''. Następnym razem
dziewczynka odpowiada chłopcui, a on biegnie komuś
to zgłosić. Za to dziewczynka dostaje uwagę i nikogo
nie obchodzi, co ona na to.
Tym artykułem chciałyśmy uświadomić, że presja
wobec dziewczynek istnieje i to nie jest tylko
feministyczny "wymysł".
Anonimka i Kapibara Flam
:)

S.

www.gazetawroclawska.pl
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Wersje Minecrafta
1.1

1.4 (pretty scary update)

1.5 (redstone update)

Bardzo krótka i szybko wydana
aktualizacja. Nie skupia się ona na
samej grze, lecz na ustawieniach,
dodała 54 nowe języki gry (w tym
polski). Aktualizacja dorzuciła nam
nową możliwość generacji świata
"super płaski", jaja przyzywające i
parę mniej ważnych mechanik.
Wersja mała, ale szybka, więc
4.5/10

Pierwsza aktualizacja z nazwą.
Dodaje blok poleceń (dostępny
tylko w trybie kreatywnym) oraz
magiczną latarnie (bekon), bardzo
przydatny pod koniec gry, lecz by
go zdobyć, trzeba zabić potężnego
potwora o nazwie wither. Dorzucili
nam bardzo przydatną funkcję, o
którą błagaliśmy - kowadło.
Dodano mnóstwo nowych
potworów, marchewki i ziemniaki.
5/10

Aktualizacja skomplikowana...
bardzo. Każdy kojarzy redstone z
długimi kablami i skomplikowanymi
funkcjami, (ja też). Dodano
zdecydowanie za dużo zbyt
skomplikowanych rzeczy i bloki
dekoracyjne.
Dla mnie 4/10 (gdybym to umiał, to
bym dał 8/10)

1.2

I to by było na tyle.
źródło: minecraft wiki polska

Dodane zostały nowe, mniej i
więcej przydatne biomy i struktury,
parę bloków, głównie
dekoracyjnych, zwiększono limit
budowania z 128 na 256. Dodano
też nowe deski... i to by było na
tyle.
Znowu słaba aktualizacja, ale też
szybka 3.5/10.

Indyk z wonsem

1.3
To aktualizacja rewolucjonizuje
kategorię "speedrun" (próbę
przejścia gry jak najszybciej)
dodaje ona wioski, piramidy i
handel, a co w tym specjalnego?
Handel emeraldy za perły kresu,
wcześniej, by je zdobyć, trzeba
było poczekać na noc i po kolei
zabijać endermany, teraz
wystarczyło zdobyć parę
emeraldów i proszę, gra prawie
pokonana. I najważniejsze - DUŻE
DĘBY.
Aktualizacja bardzo dobra, ale
teraz mniej przydatna 7/10.

.
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Jiafei i Meifei
× Jiafei to postać kobiety wykreowana poprzez
chińskie boty na TikToku (Douyin) próbujące sprzedać
produkty. Jiafei została przypisana chińska
narodowość. Zdjęcie profilowe używane przez konta
poświęcone Jiafei (flop era) to połączenie dwóch
chińskich kpop idolek z grupy miss A; Meng Jia i
Wang Feifei, na zdjęcia zostały dodane efekty z
photoshopa. Jiafei została symbolem "flop humor"
poprzez krzyk z jednego z takich chińskich botów, ale
także poprzez szczupłą kobietę z Azji o imieniu
Xijemono, przechodzącą bokiem pomiędzy różnymi
ludźmi/rzeczami, jednak głównym żartem jest
porywanie poprzez adres IP, krzyk i remixy piosenki
"Ye Hua Xiang ". Jest porównywana do memu
"Super Idol ".
× O Meifei wiemy o wiele mniej niż o Jiafei, pojawiła
się ona 4/5 tygodni temu. Wiadomo, że okrzyknięto ją
siostrą Jiafei. Meifei znana jest ze swoich
elastycznych spodni i designowania produktów
sprzedawanych przez Jiafei. Tak samo jak jej siostra,
Meifei ma swoją piosenkę "Jiě Jiù Shì Nǚ Wáng",
śpiewaną przez Wáng Shā-shā. Ludzie też tworzą
remixy z tą piosenką. Meifei także ma swój krzyk, ale
jest on wykonywany przez kpop idolkę Wonyoung, z
girlsbandu IVE.
So aesthetic
kapibara jeżone, kapibara jemęża

...
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Zapraszamy też na szkolnego TikToka!
ssp_lubin

Pixabay

