
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

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

Numer 320 12/22

W tym
numerze:

Jaca!

Stereotypy...

Postanowienia
(?)

Genially!

:)
JZ



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 320 12/2022 | Strona 2 
www.juniormedia.plExpress

Społeczniaka

Jaca - miasto 
w Aragonii

Geneza
Słowo Jaca powstało na lekcji niemieckiego i
rozwinęło się na polskim. Zostało ono wymyślone
przez przypadek. Pewien członek naszej klasy
powiedział "jaca" w tym samym czasie, gdy użył
zniszczonego długopisu..

Znaczenie
Jaca ma wiele znaczeń, jednakże najtrafniejszym
znaczeniem jest “ktoś lub coś głupie, niezdolne do
poprawnego myślenia lub wykonujące czynność
niepoprawnie”. Jacę możemy również używać po
prostu bez kontekstu.

Użycie (przykłady)
Słowa “jaca” najczęściej używamy w
sformułowaniu "ale jaca" lub "ale z ciebie jaca".

- Nie dam ci ciasteczka.
- Ale jaca.

- Dzisiaj dzieci będziecie pisać niezapowiedzianą
kartkóweczkę.
- Ale jaca.

- Zgapiałem od ciebie na sprawdzianie.
- Ale z ciebie jaca.

- *pokazuje na zniszczony przedmiot*
- Ale z tego jaca. 

- *niszczę długopis i mówię* Jaca

- *jest konferencja na temat czegoś nudnego*
- Jaca/Ale jaca

Jacito

Jezioro obok Jacy

Na miasto Jaca natknęliśmy się przez przypadek,
ponieważ pisząc artykuł, wcześniej wpisaliśmy słowo
"jaca" w Internecie.

Jaca to miasto zlokalizowane w północnej Hiszpanii
(Aragonii) w Pirenejach.

Miasto to cztery razy ubiegało się o organizację
zimowych igrzysk olimpijskich; w 1998, 2002, 2010,
2014.

W tym mieście będą się odbywać oficjalne
konferencje fanów słowa "jaca".

Kraina otaczająca miasto nazywa się Jacetania.

W przeszłości miasto było stolicą Królestwa Aragonii,
a w przyszłości zostanie stolicą Wielkiego
Jacetańskiego Imperium.

Jaca jest ogromnym miejscem turystycznym, jest tam
wiele pięknych twierdz i katedr.

W Jacy znajduje się nawet cytadela z XVI wieku.

Miasto Jaca jest dumnym symbolem
rozpoznawalności naszego pięknego słowa "jaca".

Los Jacitos de Jaca

Cytadela w Jacy

Najlepsze 
słowo - Jaca

Pixabay

Pixabay
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Co to jest Genially?

Świat wolny 
od stereotypów

Genially to strona, na której najczęściej robi się
prezentacje, lecz można zrobić też inne rzeczy, np.
quizy czy infografiki. Można robić różne efekty itp. 

W Genially można użyć wiele już gotowych szablonów
o różnej tematyce. Są tam też różne style i kolory
czcionki. Niektóre szablony, czcionki i funkcje są
dostępne tylko z Genially premium, które jest płatne.
Na tej stronie jest też zakładka "inspiration", w której
można się zainspirować, ponieważ są tam
prezentacje, quizy itp., które zrobili inni ludzie.
Niektóre można nawet użyć i przeobrazić we własną
prezentację. 

Kiedy już się robi swoje dzieło ,to jest wiele
praktycznych funkcji. Jedna z nich to taka, że można
tam wyszukać zdjęcia, gify i róże takie rzeczy bez
wchodzenia na inną kartę. Kolejna, to że można
wstawić różne wykresy. Jest też opcja "video
presentation", gdzie każdy slajd po jakimś czasie sam
się przełącza. 

Naszym zdaniem Genially jest bardzo przydatne.

Weronika Starzec, Lena Kukla

Genially

...

Podczas okresu dorastania od wielu młodych ludzi
oczekuje się, żeby być "dziewczęcym" lub
"chłopięcym". Mówi się nam, że "chłopacy nie
płaczą", a "dziewczynce nie wypada", a to wcale nie
jest prawdą. Innym przykładem jest to, że chłopcom
zabrania się nosić kolor różowy lub bawić się typowo
dziewczęcymi zabawkami, bo to "dziewczęce", a
dziewczyny nie mogą nosić spodni na wyjątkowe
okazje lub mieć krótkie włosy, bo wygląda się "jak
chłopak". 

Te stereotypy są bardzo powszechne, ale nie
powinny one w ogóle istnieć. Dużo dziewczyn też
może czuć się niekomfortowo w swoim ciele ze
względu na rówieśników i rodzinę, np. 47%
dziewczyn uważa, że aby dobrze radzić sobie w
życiu, muszą wyglądać w odpowiedni sposób, 57%
dziewczyn dostaje więcej komplementów na temat
swojego wyglądu, niż o tym, co osiągnęły, a aż 70%
nastolatek nie bierze udziału w niektórych
dziedzinach sportu ze względu na swoją sylwetkę. 
Teraz podam Wam inny przykład: wiele mężczyzn
mówi, że kobieta kończy się na 50 kg wagi i np. 160
cm wzrostu, a jak kobieta powie, że woli wysokich
mężczyzn, to wszyscy od razu mówią, że oni nie
mogą tego kontrolować.To jest stereotyp, że
wszystkie kobiety mają być niskie i chude. 

Zanim skończę artykuł, chciałabym Wam życzyć
Wesołych Świąt :D
Kapibara Flam

Genially

Pixabay
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Nowy rok (i co w związku z tym?)
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Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Wielu ludzi mówi, iż Nowy Rok,
nowa szansa, nowe
postanowienie, itd.
Mnie to trochę już denerwuje, bo
nic nowego, nic się nie zmieni, a
może?

Co faktycznie może się zmienić?

Wszystko. Zaczynając od nowego
stylu ubioru czy fryzury, po
podejście do życia.

Jak można do tego podejść?

Po pierwsze, można z hukiem.
Po drugie, nie trzeba w ogóle.
Jak dla mnie to zależy, są ludzie,
którzy boją się dużych zmian.
Takie osoby mogą zacząć od
małych, np. drobnego
postanowienia lub niewielkiej
zmiany wyglądu.

Propozycje postanowień:

- większe przywiązanie uwagi do
nauki (nie ocen, tylko nauki),

- spróbowanie nowej aktywności
fizycznej, np. tańca, siatkówki,
pływania,

- doedukowanie się z danego
przedmiotu,

- wstawanie wcześniej do szkoły,
pisanie opowiadań,

- spróbowanie nowej rzeczy, 

i wiele więcej.

Moje postanowienie

Ja rzadko zmieniam coś w moim
życiu, lecz ostatnio znalazłam
zeszyt mojej mamy, gdzie
przepisywała wiersze. 

Postanowiłam, że od przyszłego
roku zacznę robić prawie to samo,
lecz może z innymi wierszami.
Uznałam to za ciekawe, więc nic
mnie nie zatrzymuje.

To tyle, mam nadzieję, że Was
zainspirowałam.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku.

Koala

Postanowienia... Pixabay
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