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ŻYWA LEKCJA HISTORII

ŻYWA LEKCJA HISTORII

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
16 listopada w naszej szkole odbyły się
Żywe Lekcje Historii. Gościliśmy Teatr
Historyczny "Chorągiew Komturstwa
Gniewskiego", który w sposób barwny i
ciekawy, z wykorzystaniem rekwizytów z
epoki, włączając uczniów do pokazu,
zaprezentował trzy lekcje: 
dla klas 4 - Starożytna Grecja i Rzym,
dla klas 5 - Wojowie i rycerze za czasów
Piastów,
dla klas 6 - Polska sarmacka legenda
husarii.
Lekcje świetnie zaaranżowane, z dużą
dawką humoru, pozwoliły w sposób łatwy i
przyjemny "dotknąć"  historii. Najzabawniej
było, gdy nasi koledzy i koleżanki
przyodziali stroje  z epoki i posługiwali się
ówczesną bronią.
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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. 
legitka - legitymacja szkolna
indi - identyfikator
sztos - coś kozackiego
bff - skrót od słów Best Friends Forever, czyli najlepsi
pszyjaciele na zawsze
dziękuję z ukłonem - bardzo dziękuję
prof - zdjęcie profilowe np. na facebooku
czebaa! - trzeba, należy
elo - cześć
OMG - zdziwienie
zdisować - skrytykować
ziomek - dobry kolega/koleżanka
YOLO - akronim od angielskiego zwrotu You Only
Live  oznaczającego Żyje się raz.
suchar - mało śmieszny żart lub stary żart
seszyn profeszyn (sesja profesja) - sesja zdjęciowa
(perfekcyjna)
siemaneczko ziomeczki - cześć (powitanie)
smuteczek - wyraz smutku
adios - cześć (pożegnanie)
loszka - atrakcyjna dziewczyna
beka - coś śmiesznego tzw. odpał

Maja i Dominika

Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień
Wystarczy uśmiech, dobre słowo,
podanie ręki. Naprawdę niewiele trzeba,
by być życzliwym dla drugiego człowieka.
Postarajmy się, by każdy dzień był
szczęśliwym dla każdego z nas :-)))
21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych
emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów
Zjednoczonych z 1973 r., kiedy to dwaj bracia Brian i
Michael McCormack postanowili zareagować na
konflikt pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać
światu, że walka i złość szkodzą, a nie budują.
Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać
rządzących do rozwiązywania problemów w sposób
pokojowy, a nie zbrojny.
Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad
180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na
wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich
pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko
problemom i często smutnej rzeczywistości.
Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i
symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hallo”
(cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
Spróbuj pokonać tę liczbę.

Pamiętajmy, że pozytywna
energia, którą przekazujemy w
świat do ludzi, wraca do nas z

bonusem!

OLIWIA

PRZYWITAJ 10 OSÓB!

SPIRALA SLANGU
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Piłka siatkowa, siatkówka to sport drużynowy, w
którym w tradycyjnej, klasycznej odmianie używa
się piłki siatkowej. Uczestniczą dwa sześcioosobowe
zespoły, w każdym: rozgrywający, atakujący, dwóch
środkowych i dwóch przyjmujących oraz libero. Na
boisku przebywa jednak tylko sześciu zawodników,
libero zmienia się ze środkowym będącym w linii
obrony, gdy drużyna przyjmuje zagrywkę.
Punkt, set, mecz
 Celem gry jest przebicie piłki nad siatką tak, by upadła
na boisku drużyny przeciwnej lub zmuszenie rywali do
popełnienia błędu. Piłkę można odbijać  dowolną
częścią ciała. Jeden i ten sam zawodnik nie może
odbić piłki dwa razy z rzędu. Piłka przebijana na stronę
przeciwnika musi przelecieć nad siatką w przestrzeni
ograniczonej: od dołu – górną krawędzią siatki, na
bokach – przez antenki i ich umowne przedłużenie w
górę, od góry przez sufit sali. Punkt przyznaje się za
każdą wygraną akcję, to jest wtedy, gdy piłka upadnie
na boisko przeciwnika, kiedy przeciwny zespół popełni
błąd lub zostanie ukarany. W przeciwieństwie do
większości gier zespołowych, czas gry nie jest
limitowany. Mecz toczy się aż jedna z drużyn wygra 3
sety (tak więc gra się co najwyżej 5 setów). Piąty,
decydujący set rozgrywany jest obecnie jako tie-break,
czyli mecz do 15 punktów.
Zagrywka
Zagrywka, inaczej serwis, wykonywana musi być
spoza linii końcowej boiska ze strefy zagrywki
sposobem dolnym lub górnym. Piłka po zagrywce
może dotknąć siatki pod warunkiem, że przeleci na
stronę przeciwnika. Drużyna przeciwna nie może
blokować zagrywki ani atakować piłki, kiedy ta
znajduje się całkowicie powyżej siatki i nad polem
ataku.
  Wszystkich zachęcam do gry w siatkówkę. Moim
idolem jest Michał Kubiak.

Agata

.

Mecz

CIEKAWOSTKI
Mierzący 2 m i 51 cm, Sultan Kösen, pobił rekord
Guinnessa jako najwyższy żyjący człowiek
na świecie.
Największy pies mierzył 111,8 cm w kłębie,  gdy stał
na tylnych łapach osiągał 2,26 m wysokości, czyli
niewiele mniej od najwyższego człowieka na świecie.
Sponge Bob to mruczek, który ważył prawie 14 kg!

Martyna

Za dużo karmy, za mało ruchu.

. .

AK

AK

int.

int. int.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 6 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny:)

W ramach przygotowań do konkursu "Stwórz własną
książkę" 11 listopada w bibliotece  odbyło się
spotkanie z panią Dominiką Wróbel.  Zaproszony gość
barwnie opowiadał uczniom o swojej twórczości
poetyckiej oraz o inspiracjach. Spotkanie było
niezwykle interesujące. Młodzież z zapartym tchem
wysłuchała fragmentów wierszy i porad poetki.
Spotkanie przygotowały nauczycielki bibliotekarki 
–  p. Magda Riske i p. Ewa Dąbkowska. 
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REDAKCJA WYDANIA: 
Agata Krauz, Oliwia Kotowska,  Maja Pszczółka,
Anastazja Turczyn, Dominika Kobiołka, Martyna
Szperkowska Mańkowska, Filip Radeberg Skorzysko

OPIEKUNOWIE: panie K. Strógarek i K. Pawłowska

KONTAKT:
 niecodziennikszkolny@gmail.com

Za oknami jesień w zaawansowanej postaci, a
tymczasem uczestnikom koła turystycznego ani w
głowie siedzenie w domu.  11 listopada postanowili
uczc ić Narodowe Święto Niepodległości i wzięli
udział w XXI Pikniku Marcińskim, który organizowało
PTTK w Pile. Uczestnicy rajdu dojechali autobusami do
cmentarza wojennego w Leszkowie, tam  zapalili
znicze na grobach poległych w I wojnie światowej i
spotkali się z Prezydentem Miasta Piły - panem
Piotrem Głowskim. Następnie przemaszerowali ponad
6 km do Nadleśnictwa w Kalinie, na  mecie mogli
zaspokoić apetyt tradycyjnym rogalem marcińskim.

Rajd
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