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 ''Niesprawiedliwość obiadowa"

Od jakiegoś czasu zauważyłyśmy, że na obiadach u nas w szkole jest niesprawiedliwość. Polega to na tym, że
niektóre osoby dostają więcej jedzenia, a inni mniej.  

Na przykład sytuacja z życia wzięta. My dostałyśmy po jednym kotlecie i porcję ziemniaków, która nawet nie
zajmowała jednej piątej talerza, a niektórzy dostali dużo więcej. Potem poszłyśmy i zapytałyśmy o dokładkę, ale
jej nie otrzymałyśmy. 

Rozumiemy, że nikt nie chce marnować jedzenia i dobrze by było, gdyby dawali nam małą porcję, ale potem
moglibyśmy wziąć dokładkę. Wychodząc ze stołówki, nadal byłyśmy nienajedzone po takiej ilości jedzenia.
Chciałybyśmy podkreślić, że wszyscy płacimy tyle samo i powinniśmy dostawać takie same porcje. Umówmy
się, że około 210 zł miesięcznie za obiady to nie jest tak mało. 

Nie chcemy nikogo urazić tym artykułem, tylko chcemy zaznaczyć, że takie sytuacje się zdarzają, ale naszym
zdaniem jest to lekko nie w porządku. 

Mamy nadzieję, że nasze rozwiązanie pod tytułem “Nakładaj mało i bierz dokładkę, nie marnujmy żywności"
zostanie zrealizowane.
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Ciekawe słowa 
i ich znaczenie

Przyjaźń na odległość 
- jak ją utrzymać?

Zwyrodnialec - osoba, która jest skłonna do
zadawania ludziom bólu i cierpienia.

Gałgan - łobuz.

Melepeta - osoba nieradząca sobie z życiem,
oferma.

Szaławiła - człowiek lekkomyślny, lubiący zabawę.

Wiktuały - produkty spożywcze.

Monidło - portret ślubny z dawnych czasów
wykonany na podstawie zdjęcia, były one często
upiększane.

Urwipołeć - urwis.

Łapserdak - człowiek ubogo ubrany lub łobuz.

Ancymon - ktoś winny, który udaje aniołka.

Mąciwoda - osoba robiąca zamieszanie.

AM&SW

:)

Ja sama utrzymuje taką przyjaźń i uważam, że warto.
Utrzymanie jej wbrew pozorom nie jest takie trudne
jak się może wydawać, lecz proste też nie koniecznie.
Przede wszystkim trzeba być bardzo
zdeterminowanym. 
Na szczęście w tych czasach utrzymywanie takiej
przyjaźni ułatwia nam Internet, dzięki niemu można ze
sobą rozmawiać i pisać. Więc, pamiętajcie że, po
wyprowadzce waszej lub przyjaciela nie trzeba się od
razu załamywać. 

"W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być
nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie
zmieniła."
Autor nieznany 

Anonimka 
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Chat GPT i OpenAI

Obraz nr 1

Obraz nr 2

Co to jest?
Chat GPT to bot AI generujący odpowiedzi na pytania
na podstawie treści zapisanych już na stronach
internetowych. Używanie go aktualnie jest bezpłatne,
ale w krótkim czasie może zostać płatne.

Jak go używać?
Na początku wpisz chat.openai.com w przeglądarce,
następnie kliknij w biały prostokąt na dole ekranu, po
czym wpisz pytanie. Po jakimś czasie sztuczna
inteligencja odpowie ci na zadane pytanie. Jeżeli
odpowiedź nie będzie zadowalająca, należy kliknąć
przycisk "regenerate response".

Czy Chat GPT jest bezpieczny?
Naszym zdaniem tak, ponieważ mnóstwo ludzi go
używa, wysyła bardzo dobre opinie i zdjęcia oraz
odpowiedzi są z legalnych źródeł. 

Do czego jeszcze można go użyć?
Chat GPT (a bardziej openAI) może również
generować obrazy (aby otworzyć generowanie
obrazów, należy otworzyć stronę
https://labs.openai.com/), których opis mu podasz.
Należy natomiast wziąć pod uwagę, że im lepszy opis
podasz, tym lepszy będzie obraz.

Najpierw poprosiliśmy Chat GPT o wygenerowanie
opisu kaczki, wyszło to tak: 

“Kaczka to ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Jest
to zazwyczaj mały lub średniej wielkości ptak o krępej
sylwetce, zaokrąglonej głowie i krótkiej szyi. Posiada
również charakterystyczne, płaskie dzioby, które służą
do łapania pokarmu z wody.” 

Następnie wycięliśmy ten tekst i wkleiliśmy go do
OpenAI, wtedy powstał obraz numer 1. 

Potem napisaliśmy samo słowo “kaczka” i został
stworzony obraz numer 2. 

Wniosek z tego taki, że Chat GPT umie również
generować opisy, a aby uzyskać idealny obraz, należy
napisać swoje pragnienia, bo roboty nie są jeszcze
zdolne do czytania naszych myśli.

floppa
kaczor

OpenAI

OpenAI

http://chat.openai.com/
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(G)I-DLE to girlsband kpopowy,
który zadebiutował
02.05.2018r.Składał się wówczas z
6 członkiń:
-Cho Mi-yeon (Miyeon)
-Nicha Yontararak (Minnie)
-Seo Su-jin (Soojin)
-Jeon So-yeon (Soyeon)
-Yuqi Song (Yuqi)
-Shuhua Yeh (Shuhua)

I Am (debiut) - 02.05.2018
-LATATA (main song)
-$$$ (dalla)
-Maze
-Don't Text Me 
-What's in Your House (algo sip-
eo)
-Hear Me (deuleojwoyo)

I Made - 26.02.2019
-Senorita (main song)
-What's Your Name
-Put It Straight (sifdago malhae)
-Give Me Your (juseyo)
-Blow Your Mind

I Trust - 07.04.2020
-Oh My God (main song)
-Luv U (saranghae)
-Maybe
-LION
-Oh My God (English version)

I Burn - 11.01.2021
-Hann (Alone in Winter)
-Hwaa (main song)

-Moon
-Where's Love
-Lost
-Dahlia
ODEJŚCIE SOOJIN

I Never Die (album studyjny) -
14.03.2022
-Tomboy (main song)
-Never Stop Me
-Villain Dies
-Already
-Polaroid

-Escape
-Liar
-My Bag

I Love - 17.10.2022
-NDE (main song)
-LOVE
-Change
-Reset
-Sculpture (jogakpum)
-Dark (X-FILE)

kapibara kpopiara

Zdjęcie wygenerowane przez AI

Dyskografia (G)I-DLE
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