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Nasze szkolne życie jest praktycznie zależne od komputerów. Wszelkie
prezentacje, przemowy i inne projekty robimy przeważnie na jakiejś

aplikacji. Ten artykuł również był napisany elektronicznie. Aby ułatwić
wam życie, pokaże wam parę fajnych gadżetów do szkoły.

 
 

Pierwsze: 1TB Dysk Twardy SEAGATE
 

Przez nasze czteroletnie przygody będziemy potrzebowali dużo miejsca na nasze
projekty. Ja polecam wam osobiście ten dysk, mam go od wielu miesięcy i działa

kapitalnie. Jest schludny, pożyteczny i łatwy w obsłudze.
 

Drugie: Konsola do gier Nintendo DSi
 

Czasami, zamiast pracować musimy troche odpocząć, a z tą konsolą jest to nam
ułatwione. Jest dosyć stara, przez co jest w świetnej cenie, a poza tym istnieje

ponad 3000 gier na ten system! To jest okazja nie do przegapienia!
 

Trzecie: Słuchawki bezprzewodowe Airpods 3
 

Przy niektórych projektach, czy też przy rozrywce, będziemy potrzebowali dobrych
słuchawek. Te oto znane na całym świecie słuchawki od Apple-a gwarantują

komfort, jakość i stabilność podczas ruchu. Jeżeli typ słuchawek nie pasuje do
waszego ucha, istnieją jeszcze dwa inne modele.

 
Mam nadzieję, że zastosujecie się do moich rad, by upiększyć i ułatwić wasze

szkolne życia.
                                                                                 Bruno Gawin

 

zrelaksuj się drogi uczniu!



Czy stereotypy mogą wpływać na Twoje życie? 
 

Dziś chciałbym porozmawiać o pozytywnych i negatywnych stereotypach oraz o tym, jak wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Który może ci pomóc, a który może ci zaszkodzić. Jest to ważne,
ponieważ jeśli będziesz nadal posługiwać się stereotypami, ktoś może zostać zraniony. Stereotypy mogą dotyczyć wszystkich stygmatyzowanych grup.

Dlaczego stereotypy mogą być niebezpieczne? Negatywne stereotypy są szkodliwe dla ludzi, ponieważ założenia, a nie dane osobowe, mogą uzasadniać odmowę edukacji, zatrudnienia,
mieszkania i innych rzeczy. Stereotyp, który trwa i często pozostaje niekwestionowany, może zaszkodzić. Np. ktoś był w więzieniu więc firma nie chce go zatrudnić, ponieważ uważa, że nadal jest

przestępcą.
Stereotyp pozytywny to stereotyp, który opisuje korzystne cechy członków określonej grupy lub kategorii społecznej. Na przykład „Azjaci są mądrzy w matematyce”. Stwierdzenie to spotyka się

zarówno z opiniami negatywnymi, jak i pozytywnymi. Niektórzy twierdzą, że to może pomóc i motywować, ale myślę, że jest odwrotnie.
Stereotypy mogą być bardzo niebezpieczne i mogą powodować problemy psychiczne, jeśli są używane zbyt często. Myślę, że mogą łatwo wpłynąć na nasze życie, jeśli będziemy o nich myśleć.

Ludzie powinni przestać stygmatyzować innych, ponieważ może to zrujnować karierę lub wywołać depresję tylko jednym stereotypem.
 

                                                                                                                                                                                            Marcin Sasal
 
 



Nowa dobra gra wideo - Hero's Hour!
 

Przegląd
Ostatnio natknąłem się na grę o nazwie "Hero's Hour" i chciałbym powiedzieć Was o tym . "Hero's hour" to mieszanka strategii i walki w   czasie rzeczywistym podobna do "Heroes of Might and Magic". 

 Posiada również dodatkowe funkcje, poprzez losowe generowanie terenu. Ponieważ ma również trwałą śmierć, myślę, że można ją uznać za grę wideo typu roguelike.
 
 

Osobisty
Grasz jako dowódca frakcji, który jest wybierany po rozpoczęciu gry. 

Możesz grać jako wszystko, od bogatych zwierząt po demony piekielne. Frakcja, którą wybierzesz, ma duży wpływ na to, jak grasz. Na przykład demony są potężne w liczbach, co nie ma miejsca w przypadku
czarodziejów. 

 
Umiejętności

Jako dowódca zdobywasz również umiejętności, aby pomóc swojej armii w bitwie.  Możesz być czarodziejem lub wojownikiem. Ten pierwszy może używać zaklęć (en. zaklęć) do atakowania wrogów, a drugi
może ulepszać swoje oddziały.

 
Gospodarka

 
W grze występuje sześć zasobów: złoto, ruda, drewno, merurium, kryształ i siarka. Musisz ostrożnie zarządzać swoimi zasobami, ponieważ wyczerpanie któregokolwiek z nich będzie śmiertelne dla postępu

twojego miasta, a także twojej armii. Jak wspomniałem, masz też miasto, w którym zarządzasz swoimi zasobami i rekrutujesz kolejnychwojowników. 
 

Cena i dostępność
Biorąc pod uwagę, jak zabawna jest ta gra, cena jest dość niska - tylko 14 euro. Ja sam mam 50 godzin w grze i właśnie zacząłem!  Jaki jest dobry twój komputer do gry?, możesz zapytać. To najlepsza część, gra

zajmuje mniej miejsca niż większość komunikatorów (np. Teams, zoom) i można w nią grać na prawie każdym laptopie, ponieważ grafika to proste piksele.
 

Jeśli jesteś zainteresowany, zostawiam link https://store.steampowered.com/app/1656780/Heros_Hour/
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Tymon Pliszka
 



Dlaczego warto pić wodę?
 

Woda jest niezbędna do życia, jednak wielu z nas zapomina jak ważne jest jej picie. Więc, dlaczego tak ważne jest, aby spożywać ją regularnie? Aż 60% naszego ciała składa
się właśnie z wody. Mózg to aż 75% wody, a kości składają się z niej w ponad 20%. Ponadto, woda jest niezbędną składową każdej reakcji, która zachodzi w organizmie

człowieka.
 

1. Dodaje energii, Kiedy czujemy się zmęczeni, woda potrafi dodać energii. Odwodnienie powoduje zmęczenie, dlatego ważne jest uzupełnianie płynów. Ponadto, woda
pomaga dostarczać krwi tlen oraz inne istotne składniki odżywcze do komórek ciała.

 
2.Wpływa na koncentrację

Odwodnienie na poziomie ubytku 2% wody może powodować problemy z koncentracją i pamięcią, rozdrażnienie i spowolnienie szybkości reakcji, a tym samym utrudniać
procesy uczenia i zapamiętywania. Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu możemy być bardziej efektywni w pracy, a także mieć lepsze wyniki w nauce.

 
3.Poprawia kondycje skóry

Wiele z nas zmaga się z trądzikiem woda może nam pomóc w procesie leczenia. Picie wody sprawia, że skóra jest bardziej odżywiona i jędrna. Woda w organizmie nawadnia i
zapewnia odpowiednią elastyczność komórek skóry, co oznacza, że zarówno twarz, jak i całe ciało wyglądają zdrowiej i promienniej.

 
Skutki Niepicia wody

Skutki niepicia wody są nie tylko nieprzyjemne i dokuczliwe, ale i niebezpieczne. Organizm odczuwa je bardzo szybko. Ponieważ są mało charakterystyczne, często trudno je
skojarzyć z niedostateczną podażą wody. To dlatego warto dbać o odpowiednie nawodnienie.

Co się dzieje, gdy nie pijesz wody? Typowe skutki niepicia wody, czyli objawy dostarczania zbyt małej ilości płynów do organizmu to:
·Odczuwanie pragnienia· rozdrażnienie, · omdlenia i osłabienie, ·zaparcia, ·zaburzenia pamięci, obniżenie zdolności koncentracji, ·osłabienie sił fizycznych, zaburzenia

koordynacji ruchów, ·zmęczenie lub senność.·silne bóle głowy, ·zawroty głowy,
·zaburzenia wydalania moczu (skąpomocz), zmiany w kolorze lub ilości oddawanego moczu,

·zaburzenia mowy i widzenia,
 

WARTO PIĆ WODĘ!
                                                                                                                                                          Helena Sikorska

 



Czego uczy sport?
 

Aktywność fizyczna, która kojarzy nam się z budową mięśni i trudem
spędzonym na treningach, nie wpływa jedynie na nasze ciało. Jej rola jest dużo
bardziej istotna niż na pozór mogłoby się wydawać. Ruch jest tak znaczący, że

specjaliści zajmujący się zdrowiem, tworzący nową piramidę żywienia,
postanowili umieścić w niej aktywność fizyczną.

 
Organizacja

Sport zajmuję bardzo wiele czasu, a jak wiemy doba ma tylko 24h. Jak połączyć
obowiązki codzienne z treningami?  Tutaj przydaje się bycie zorganizowanym.

Pracę domową zrobić od razu po szkole, zamiast spędzać ten czas w telefonie,
by potem móc pójść bez niepokoju na trening.

 
Determinacja

Sport tylko wydaję się taki łatwy. W rzeczywistości za jednym sukcesem kryją
się miliony porażek, lecz właśnie determinacja w dążeniu do celu pozwoliła tym

sportowcom dalej walczyć i wkładać swoje serce, w to, co robią, by potem
wygrywać.

 
Pokora

Sport wiąże się ze zwycięstwami, ale niejednokrotnie... także z porażkami. Nie
da się ich uniknąć. Sport sprawia, że zaczynamy akceptować porażki i uczymy
się na nich, aby w przyszłości obrócić je w wygrane – nie tylko na boisku czy

bieżni, ale i w życiu codziennym.
                                                                                 Amelia Juszczyk

 



Federer i Robert
Lewandowski 
Mam na imię Igor mam 17 lat mieszkam w Warszawie.

Interesuję się sportem a konkretnie tenisem i piłką nożną. Uwielbiam w tej dyscyplinie zawziętość i
walkę o najwyższe cele.

Według mnie najlepszymi sportowcami reprezentującymi te dyscypliny sportowe obecnie to Roger
Federer i Robert Lewandowski. Pierwszy z nich to szwajcarski tenisista, zwycięzca 20 szlemów.
Człowiek, który dzięki swojej ciężkiej pracy doszedł do celu. Jego nienaganny styl gry oszałamia

nawet jego rywali. Nie znam osoby, która nie podziwiałaby Rogera. Roberta Lewandowskiego chyba
nie muszę przedstawiać. Jest Wybitną postacią zarówno w europejskiej piłce nożnej, jak i niezwykle
popularną osobą w Polsce i na świecie. Człowiek, bez którego trudno sobie wyobrazić dziś polską

piłkę. Dla mnie to prawdziwy autorytet jako Polaka. Jego liczby mówią same za siebie. W ostatnich 3
sezonach zdobył najwięcej bramek ze wszystkich zawodników na świecie

Najszybciej zdobyte 5 goli w historii, 41 goli w jednym sezonie ligi niemieckiej obecnie prowadzi w
klasyfikacji strzelców ligi mistrzów i Bundesligi, drugi w historii strzelec ligi niemieckiej, 3 strzelec ligi

mistrzów historii. Rekordów oczywiście jest więcej, ale to s ale najważniejsze.
Według mnie ciężka praca opłaca się bardzo a oni dwaj są przykładem takiej pracy.

Dla mnie to Wybitne postacie, jedne s najwybitniejszych w historii tych sportów.
                                                                           Igor Bidziński

 
 



W tym artykule poruszę temat wojny na Ukrainie a przede wszystkim
nowo zajęte reaktora atomowego w Czarnobylu, który może się okazać

ogromnym zagrożeniem dla Europy.
 

Już samo wielkie Rosjan do Czarnobylu spowodowało zwiększenie
aktywności radioaktywnej w danym regionie przez to, że poruszona

została skarżona ziemia, specjaliści obawiają się, że Rosja będzie chciała
korzystać z tego reaktora jako wielkiej bomby i mieć punkt przetargowy

w walce z Europą.
 

Jeśli Rosjanie postanowiliby wysadzić ten rektor i cały radioaktywny pył,
który się w nim znajduje rozsiałby się po Europie ( jeśli wysadziliby go w

odpowiednim momencie, kiedy wiałoby na zachód) co mogłoby
spowodować wyginięcie całej ludności Europejskiej, czy to z głodu, bo

wszystkie plony obecnie zasiane, a nawet te już przetworzone i w
sklepach, zostałyby skażone radioaktywnymi odpadami i stałyby się nie

do spożycia. Czy nawet od samej radiacji wywołanym przez te cząsteczki,
miliony osób dostałyby choroby po promiennej a odsetek ludzi

umierającej i posiadającej zabójczego raka powiększyłby się tysiąc kroć.
 

Dlatego uważam, że trzeba pozostać w  neutralnie relacji z Ukraina jak to
możliwe aż do końcu, bo gdy Putin się zdecyduje wysadzić reaktor w

Czarnobylu po raz kolejny, setki milionów ludzi zginie, holocaust będzie
wyglądał przy tym jak ziarnko piasku przy słoniu.

 
                                                                Świerlikowski Igor

Zagrożenia wojenne Rosja Ukraina



Stała wystawa w Fondazione Prada
w Mediolanie

W tamtym roku miałam możliwość wyjazdu do Mediolanu gdzie
zwiedziłam pare niesamowitych miejsc. Jednym z nich było

spektakularne muzeum Fondazione Prada, znajdujące się w dzielnicy
L.go Isarco. Kwestia artystyczna muzeum zaczyna się samym jej

budynkiem, którego design architektoniczny jest zniewalający. Sam
kompleks składa się z 7 budynków i został zaprojektowany przez firmę

OMA. Są one pełne zróżnicowanych tekstur takich jak metal lustra
drewno i beton. Obowiązuje tam stała wystawa rozmieszczona na 8

piętrach z ogrodem i restauracją na dachu. Nie jest to praca jednego
artysty, ale paru docenianych przez znawców sztuki z całego świata.
Jedną z niesamowitych ekspozycji jest dzieło Carstena Höllera pod

tytułem Upside down mushroom room. Składa się ono z dwóch pokoi:
zupełnie czarnego i ciemnego korytarza, przez który należy przejść do

rozświetlanego pokoju z psychoaktywną instalacją ruszających się
grzybów. Wystawa ma na celu zwrócić uwagę na synchronizację i

ograniczoność form natury. Uważam ze jest ona niesamowicie
wpływowa na odbiorcę gdyż ukazuje iż sztuka może być wszystko ale nie
wszystko musi być sztuką. Uważam, że jest to wystawa warta zobaczenia

przez każdego.
 

                                                    Nina Papużinśka
 



Bayraktar TB2
 

Ostatnio podczas wojny na Ukrainie sporo można było usłyszeć o
tureckim bezzałogowym pojeździe latającym, siejącym postrach

wśród żołnierzy rosyjskich, o Bayraktarze TB2. Jest to stosunkowo
młody pojazd, prace nad projektem ruszyły w styczniu 2012 roku, a
model został oblatany w maju 2014 r. Dron ten jest typu MALE, czyli
medium-altitude long-endurance, co oznacza wysokość operacyjną
między 3 a 9 km nad poziomem morza. Dron osiąga prędkość rzędu

130 km/h, chociaż możliwe jest rozpędzenie go do 220 km/h.
Napędzany jest czterosuwowym czterocylindrowym silnikiem Rotax
912 iS o mocy 100 KM. Dron może pracować 27 godzin bez przerwy i

przelecieć dystans 150 km. Jest wykorzystywany jako pojazd
zwiadowczy, jak i bojowy. Może przenosić rakiety i bomby

kierowane. Bayraktary są używane przez Ukrainę od początku
wojny z Rosją i dotąd zniszczył kilkadziesiąt pojazdów wojskowych i

zabił setki żołnierzy rosyjskich. Media ukraińskie używają go do
tworzenia efektu psychologicznego, a w Internecie powstała na jego

temat anonimowa piosenka.
 

                                     Maksymilian Cięciara

 


