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DZIEŃ DOBREJ OCENY

Czy wiedzieliście, że 3 czerwca
obchodzimy Dzień Dobrej Oceny?
 Teoretycznie tego dnia  powinniśmy
uzyskać same dobre oceny. Niestety, w
roku szkolnym 2016/2017 owe święto
przypadło w sobotę. Ale nic straconego!
Wydanie specjalne naszej gazetki ma
przypomnieć przede wszystkim
nauczycielom, że w kalendarzu świąt
nietypowych figuruje taka uroczystość.
Miejmy nadzieję, że na samym finiszu
poszczęści się wszystkim i otrzymają
pozytywne oceny na cenzurkę. Jednak co
dokładnie oznacza pojęcie „dobra ocena”?
Chodzi o pozytywną i adekwatną do
wiedzy ocenę? Dobra - czyli prawdziwa
czy wysoka? Na te pytania każdy musi
odpowiedzieć sobie indywidualnie.

Życzymy wszystkim uczniom samych
szóstek w szkole, oczywiście zdobytych
wkładem własnym i sumienną pracą.
Dzień dobrej oceny początkowo był
związany ze szkołą i z tym, że w czerwcu
uczniowie starali się poprawiać swoje
oceny, by na koniec roku mieć lepsze
świadectwo. Dzisiaj to święto potraktujmy
jako okazję do wyrażania pozytywnych
opinii na rozmaite tematy. Zróbmy więc
wszystko, by zasłużyć na jak najlepsze
noty, a jednocześnie bądźmy sprawiedliwi
przy ocenianiu innych.

 Dobra wiadomość jest taka, że za 2 lata
ten dzień przypadnie w poniedziałek.
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Siemka, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad
ocenami. Raczej tak, przedstawiamy dzisiaj reakcje
nasze i rodziców na te gorsze i lepsze noty.

6! - Można dostać ją za prace dodatkowe, konkursy i
ponadpodstawowe zadania. Jest to najlepsza z
możliwych ocen. Dzięki tej ocenie buzują hormony
szczęścia. Ale baja, ale czad.Należy niezwłocznie
poinformować o niej swoich rodziców. Może uda się
ich namówić na zakup nowego kompa lub komóry?
5 - Jest bardzo pozytywną oceną. Można ją uzyskać
za bardzo dobrą pracę na lekcji, za kartkówki,
sprawdziany i odpowiedzi ustne. Rodzice są bardzo
zadowoleni, jak ich dziecko zdobędzie powyższą notę.
A wtedy mówimy: mam tę moc!

4 - Bardzo często uczniowie starszych klas są
zadowoleni z tej oceny. Zazwyczaj występuje na
sprawdzianach. Rodzice nie powinni być zbytnio
zdenerwowani.
3 - Nie jest to ani dobra, ani zła ocena, nps. Często
otrzymuje ją ambitny, ale leniwy uczeń. Można dostać
mały szlaban. Przecież dwa brzuchy są spoko!
2 - Jest to prawie najgorsza z możliwych ocen.
Uczniowie i rodzice za nią nie przepadają. Niektórzy
twierdzą, że jest to litość ze strony nauczycieli.
1 - Jest to najgorsza możliwa ocena. Często
otrzymywana za zbyt dużą ilość minusów. #2 na 10.
Lepiej nie pokazywać się w domu lub jak najszybciej
uszkodzić neta ;D.

Tomek i Janek
 ŁK

Euforia!
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Piątkowe szczęście
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Elo melo 3, 2, o! 
Nawet ci z Was, którzy nie przepadają za polakiem i
budą, muszą przyznać, że bez języka trudno byłoby
się nam dogadać. Ziomale, aby urozmaicić sobie
szarą nudę w sql od wieków porozumiewają się
swoim tajnym językiem. I tak gwarą uczniowską
nazywamy oceny.
Niedostateczna:  pała, lufa, bania, normalka, dynia, gol,
gała, chała, bombka, fifka, bomba, kosa, baton, cwaja,
flek, hak, bramka, baniak, chleb powszedni, dzida,
glan.
Dopuszczająca: mierka, mierniak, twix, piątak w
lusterku, dwójka, litościwa, dwa, litościwa, marna.

Dostateczna: norma, państwowo, trio, trója, średniak,
trójka, jako tako, trzy, deta, brzuchy.
 Dobra: cztery, czwóra, wyspa szczęścia.
Bardzo dobra: super, ekstra, cool, pięć, piątak, szczyt
niezdobyty, ok, fifciak
Celująca: cel,, szócha, szósteczka, szóstka, sztos,
szucha, szuja, szejść, kujon
Pentakill: osoby, które jednego dnia dostają dużo ocen.
                                   Filip i Martyna

OMG!

Niestety...!

NOOOO!

AG

CR

PZ



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny

.

Rak (22.06 – 22.07)
Masz wielką wyobraźnię, dlatego
czasem zapominasz o
rzeczywistości.  W głębi duszy
jesteś uporządkowany, co wpływa
na pochlebne opinie o Tobie.
Zdobywasz wiele dobrych ocen.

.

Lew (23.07 – 23.08)
Jesteś odważny i chcesz się
popisać. Nauka i wykształcenie to
dla Ciebie obca sprawa. Lubisz
ryzyko i adrenalinę. Masz wielu
fanów, którzy są wstanie zrobić dla
Twojego dobra niemal wszystko.

Panna (24.08 – 22.09)
Wiesz, czego chcesz i do czego
dążysz. Lubisz być w centrum
uwagi. Przeważają u Ciebie dobre
oceny, ale nie wzorowe. Czasem
zdarzają  się błędy, do czego nie
potrafisz się przyznać.

.

Waga (23.09 – 22.10)
Twoje oceny zaskakują wszystkich
od łez radości po łzy smutku.
Dbasz o to, by w Twoich notach
panowała równowaga.Nie masz
zaległości w nauce, choć zdarzają
się nieprzyjemne wpadki. Kochasz
rodzinę i swoich bliskich, którzy
wybaczają Ci odstępstwa od
normy 

Skorpion (23.10 – 21.11)
Patrzysz na świat przez różowe
okulary i Twój optymizm wpływa na
pozytywne noty. Potrafisz
rozweselić nawet ponurych i
cichych ludzi.  Powinieneś być z
siebie dumny, ponieważ jesteś
prawdziwą duszą towarzystwa. 

Strzelec (22 11 – 21. 12)
Zawzięcie dążysz do celu. Stąpasz
twardo po ziemi. Jesteś bardzo
ambitny, dlatego czasami dasz się
owładnąć presji sukcesu. Oceny
masz celujące, co bardzo cieszy
twoich bliskich. Zawsze potrafisz
trafnie wycelować w odpowiedzi na
testach.

. . .

.
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Koziorożec (22.12 – 19. 01)
W Twoim życiu zdarza się wiele
okazji do rywalizacji, z której
potrafisz wybrnąć. Stawiasz na
swoim, lecz dbasz o innych.
Przywiązujesz wielką wagę do
nauki i do samooceny. Przyjaciół
nie masz za wielu, gdyż nie ufasz
ludziom, ale wszyscy wiedzą, że
koziorożce to przyjazne
stworzenia.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)
Jesteś bardzo sprytny, umiesz
owijać w bawełnę i płynąć z nurtem,
co sprawia, że osiągasz bardzo
wysokie noty. Jednak masz honor i
czasami solidnie wykuwasz regułki
na testy z przyrody. Lubisz
wyzwania, które jesteś wstanie
zrealizować i przy okazji pokazać
swoje umiejętności.

Ryby (19.02 – 20.03)
Jesteś życzliwy, kulturalny pełen
energii.  Masz powodzenie u płci
przeciwnej. Lubisz postawić sobie
wysoko poprzeczkę i otrzymywać
tylko szóstki i piątki. Często nie ma
Cię w domu, gdyż jesteś mile
widziany wśród rówieśników, co
świadczy o tym, że można Ci
zaufać.

Baran (21.03 – 19. 04)
Jesteś nienagannym uczniem, lecz
z rozleniwienia i uporu czasami
przydarzają Ci się drobne wpadki.
Lubisz dobrą zabawę wśród
rówieśników, jesteś duszą
towarzystwa. Wszyscy Cię
uwielbiają, bo zawsze powiesz, coś
miłego, a nawet dasz odpisać
matmę.

Byk (20.04 – 22. 05)
Masz bardzo silny charakter,
umiesz postawić na swoim.
Potrafisz udowodnić każdemu
nauczycielowi, że nauczyłeś się
tematu. Czasami to przeszkadza
innym, dlatego nie masz wielu
znajomych, lecz przyjaciół masz
najwierniejszych.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
Prowadzisz beztroskie życie, lubisz
się zabawić i pobalować. Udajesz
twardziela, lecz tak naprawdę masz
miękkie serce i łatwo Cię zranić.
Ludzie mają o tobie zmienne
zdanie, czasem jesteście
najlepszymi przyjaciółmi, a czasem
największymi wrogami.

Horoskopową charakterystykę pod względem otrzymywanych ocen i opinii innych poszczególnych znaków
zodiaku z wielką pieczołowitością przygotowały wróżka Natalia i wróżbitka Magda.
Rysunki znaków zodiaku pobrane zostały z strony www.animaatjes.de
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ogłoszenie

Wykręt

Kupujcie nasz
samouczek!
800 sposobów
na
usprawiedliwie
nie
nieobecności,
wytłumaczenia
spóźnień i temu
podobne. Tylko
299 zł 99gr.

Wydawnictwo
WYKRĘT
 sp.z o.o.

Pani od przyrody zapytała jednego z uczniów, jak
zbudowana jest komórka. Chłopiec wyjął z plecaka
telefon komórkowy i bardzo szczegółowo zaczął
opisywać jego budowę. Cała klasa, nie wyłączając
nauczycielki, wybuchnęła śmiechem. Uczeń z
odpowiedzi otrzymał lufę z plusem. Plus chyba za
pomysłowość.

Ojciec mówi do syna:
- Za takie oceny należy się lanie!
- Świetny pomysł, tatusiu, ale ja nie wiem, gdzie
mieszka pani od matematyki.

- Czy byłeś dziś grzeczny w szkole? - pyta mama.
- Tak, ile można rozrabiać, stojąc pół dnia w kącie.

- Jacku, zawsze kiedy jest klasówka, jesteś nieobecny
z powodu choroby babci.
- Tak, my też podejrzewamy,  że babcia symuluje.

- Kowalski, jak mogłeś wyjść ze szkoły bez
pozwolenia? - pyta zirytowana nauczycielka.
- Przez głupotę.
- A ty, Nowak?
- przez płot.

- Jesteście bliźniaczkami? - spytała nauczycielka
nowe uczennice.
- Nie, my jesteśmy resztą z pięcioraczków.

Nauczyciel na lekcji mówi, że tlen został odkryty w
1781 roku. Jeden z uczniów się dziwi:
- To czym ludzie przedtem oddychali?

Ogłoszenia i kawały:
Agata, Kacper, Anastazja i Sofija

. .

Tabliczki mnożenia od jeden razy jeden, do pięć razy
pięć maturzystów wyuczam.

MATEMATYK
Gramatyki, ortografii, odmiany czasowników nie
nauczę, bo nie umiem, zgłaszać się między 18 a 19.

SKROMNY
Znam pół "Ody do młodości" niejakiego A.
Mickiewicza, poszukuję znawcy drugiej części od
"Młodości, ty nad poziomy" włącznie, w celu
zbiorowych, lukratywnych występów.

RECYTATOR
Odkręcam, przekręcam, kręcę, wykręcam numery!
Ale wesoło!                                           DOWCIPNIŚ
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Radość selfie!

SelfieBudka to nowoczesne urządzenie, które
pozwala w szybki sposób wykonać każde zdjęcie,
jakie tylko zapragniesz. Dodatkowo umożliwia
natychmiastowy, profesjonalny wydruk, dlatego też nie
marnujesz czasu na wywoływanie odbitek, a przy
okazji bawisz się doskonale.

FIDGET SPINNER

Fidget Spinner to zabawka pochodząca z USA.
Gadżet składa się z czterech łożysk połączonych
wytrzymałym plastikiem lub metalem. Wprowadzony w
ruch obrotowy kręci się bardzo długo. Podrzucony do
góry, będzie dosyć długo opadać. Dzieje się tak ze
względu na  efekt żyroskopowy. Trzeba przyznać, że
wszyscy oszaleli na jego punkcie.

musical.ly

Musical.ly 
Jest to darmowa aplikacja do
nagrywania filmików z podkładem
muzycznym. Korzystają z niej
 ludzie na całym świecie, a
nagrywać może każdy. Stworzenie
własnego wideo nie zajmuje dużo
czasu, a jest świetną zabawą.

redakcja

Dzień Dziecka

Akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam!",
podczas której 1 czerwca 2107 roku ponad 900 osób
promowało czytelnictwo.
JAWIŻYŃSKIE BIEGI SZTAFETOWE I MASOWE
oraz FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY
Z OKAZJI DNIA DZIECKA, które odbyły się 2
czerwca 2017 roku na stadionie przy ul. Bydgoskiej.

"Jak nie czytam, jak czytam!"

.
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REDAKCJA "Niecodziennika Szkolnego"

Skala ocen w Niemczech może zadziwić Polaka,
ponieważ jest odwrotna, a więc najgorszą oceną jest 6,
a najlepszą 1, która jest oceną sehr gut, czyli bardzo
dobrą. Dodatkowym stopniem między
niedostatecznym (ungenügend) a dopuszczającym
(ausreichend) jest mangelhaft (mierny). We
Francji stosowana jest bardzo rozpięta skala, w której
oceny przyjmują wartości między 0 a 20, gdzie 0 jest
oceną najgorszą a 20 najlepszą. Oceny poniżej 10 są
ocenami niezaliczającymi. W Stanach
Zjednoczonych jest stosowana pięciostopniowa skala
ocen, z tym że zamiast cyfr stosuje się litery
od A do D i F. Najlepszą oceną jest A, a najgorszą,
niezaliczającą, F. Na Słowacji obowiązuje skala
pięciostopniowa od "A" do "E", przy czym A (ačko) jest
oceną bardzo dobrą, a E – najgorszą.
źródło: wikipedia                                        Łucja

Co lepsze?

REDAKCJA: Łucja Kabacińska,
Tomek Chlebek, Janek Małek,
Antosia Gąsior, Kacper Nalepa,
Magada Sierhart, Natalia
Bohatkiewicz, Filip Skorżysko,
Martyna Szperkowska, Agata
Brandenburger, Anastazja Turczyn,
Sofija Kyshysian, Cyprian
Ratajewski, Danil Rudyj, Maria
Wieczorek, Julia Szałowska,
Paulina Zapiec
OPIEKUN: Karolina Strógarek
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CO WPŁYWA NA DOBRE OCENY?

Oczywiście spostrzegawczość. Sprawdź, czy
posiadasz tę cechę. Odnajdź hasło przewodnie

wydania specjalnego "Niecodziennika Szkolnego".
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