„divA” - czasopismo
grupy specjalnej

Numer 7 - ostatni
przed świętami

Wampiry

Artykuł...
Jak wiadomo wartościom we wzorach
można przypisywać
różne oznaczenia.
Zazwyczaj dba się
przy tym o czytelność, lecz można też
uzyskać inny efekt.
Czy pamiętacie
wrażenie, jakie wywarła na was po raz
pierwszy litera ξ użyta we wzorze? Sam
muszę się przyznać,
że jeszcze niedawno ζ wprawiła mnie
w pewne zakłopotanie.
Nie musicie być
gorsi! Siejcie zamęt i podziw, stosując nowe, nieznane
oznaczenia.

W tym miesiącu,
według
ekspertów
divY, trendy są znaki
sanskrytu. Zapisane
przy ich użyciu najsłynniejsze równanie fizyki prezentujemy na obrazku.
A. A.

Reklama

Do redakcji przyszedł mejl z adresem strony z opisami z pracowni, które
zamieszcza student
4 roku chyba, oto on:
http://
r.dom.fm.interia.pl/

divA

Ewelina K. mówi że numer 5 był lepszy niż 6, Tomasz K. widział osobę
czytającą divĘ na korytarzu na Hożej a Ania K. widziała kogoś kto nie tylko
divĘ czytał ale i śmiał się. My tym czasem kontynuujemy tendencję spadkową, w tym numerze jesteśmy już zupełnie nieśmieszni a numer ósmy
będzie miał śmieszność ujemną.
Tomasz K.

Wychodząc na przeciw najnowszym trendom mody, redakcja divY postanowiła przybliżyć czytelnikom osiągnięcia
współczesnej sztuki użytkowej. Otóż, będąc w zgodzie z naturą wszechświata, zamieszczamy poniżej siatkę dwunastościanu foremnego - bryły odpowiedzialnej za kształt wszechświata. Siatkę po wycięciu i sklejeniu można pomalować dowolnie, tak by stała się świąteczną pisanką.
ZK

Każdy człowiek na
pewnym etapie swojego życia zadaje pytanie: Zostać wampirem, czy nie? Pozornie
odpowiedz wydaje się
oczywista i brzmi tak!.
Jest to jednak odpowiedź pochopna i nieprzemyślana! Co prawda na pierwszy rzut
oka wydaje się, ze życie wampira to wieczna sielanka - chłeptanie cieplej krwi , zabawa w chowanego, berka i wiele innych ciekawych gier. Śmiertelnicy
jednak nie wiele wiedzą o problemach jakim musi stawić czoła
wampir... O tak, życie
wampira wcale nie jest
usłane różami! Dlatego właśnie postanowiliśmy przybliżyć czytelnikowi najczęściej spotykany wśród wampirów problem: próchnicę zębów. Na początek
należy stwierdzić, ze
nie każdy wampir jest
podatny na ta chorobę.
Pierwszym czynnikiem
wpływającym na występowanie próchnicy
jest wiek wampira. Im
osobnik jest młodszy,
tym jest bardziej podatny na choroby zębów.
Obserwuje się znaczny
spadek zachorowań po
dwusetnym roku życia!
Innym,
oczywistym,
czynnikiem jest dieta,
która dany osobnik stosuje. Wampir żywiący
się krwią ludzi jedzących słodycze narażony jest na większe niebezpieczeństwo choroby zębów, niż wampir stosujący dobrze
zbilansowaną, bogata w witaminy A, C i D
krew.
Ciąg dalszy artykółu
Marka G. w następnym
numerze

