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Ponad 4 godziny
trwały zmagania
młodych
szachistów
walczących
o Puchar Dyrektora
Szkoły w V
Turnieju
Szachowym o
Laur Królowej
Jadwigi, który
odbył się w naszej
szkole 25 kwietnia
2018 roku.

Na starcie
zawodów stanęło
46 zawodników.
Rywalizacja o
puchar była bardzo
zacięta i
wyrównana, pod
sprawnym
nadzorem sędziego
głównego pana
Andrzeja Ancuta
przebiegło 7 rund z
czasem 15 minut
na partię dla
zawodnika.

Zdobywcami
Pucharu Dyrektora
Szkoły zostali:
Mikołaj Wucens z
klasy 4f , a w
kategorii uczniów
klas starszych
Wiktoria Gembara
z klasy 7a.
2 miejsca zajęli:
Mateusz Knapik z
klasy 4e i Karol
Grzymajło z klasy
6c, a na 3 miejscu
uplasowali się: 

Jakub Belter z
klasy 4h i Szymon
Borkowski  z klasy
7e.Natomiast
pochwałę za
dżentelmeńską
postawę otrzymał
Mikołaj Dudek z
klasy 3f.
Wszyscy szachiści
otrzymali
okolicznościowe
dyplomy oraz
nagrody
ufundowane przez
Radę Rodziców
oraz sponsorów.
 Natomiast
zawodnicy za
zajęcie czołowych
miejsc otrzymali

 puchary i
okolicznościowe
medale. Bez
względu na wynik
śmiało można
podsumować, że
zawody były bardzo
miłe i szybko
minęły, dopisywały
nastroje i apetyt na
szachy. Wsparcie i
pomoc w przebiegu
zawodów ofiarowali:
Kacper Iwicki-
uczeń gimnazjum,
ksiądz Maciej
Lutyński i p. Ewa
Dąbkowska. 

organizator 
Magda Riske

Apetyt na szachy 
Można śmiało stwierdzić, że popularyzacja tego sportu i
integracja uczestników z roku na rok jest coraz większa. 

TURNIRJ SZACHOWY

W TYM
NUMERZE:

„NA AUTYZM SIĘ
NIE CHORUJE, 
AUTYZM PO
PROSTU SIĘ MA”

World of Tanks

Minecraft wciąż
wciąga!

FENOMEN
ALUMINIOWYCH
KULEK

PRZEPIS NA
UDANĄ
PRZERWĘMR
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Z serii psycholog szkolny radzi…

„NA AUTYZM SIĘ NIE CHORUJE, 
AUTYZM PO PROSTU SIĘ MA”

.Na pewno każdy z Was słyszał już słowo AUTYZM
albo ZESPÓŁ ASPERGERA.

Ale czy tak naprawdę wiecie czym jest autyzm? Może
gdzieś coś usłyszeliście, może trochę wiecie od
kolegów, czy od nauczycieli, ale wasza wiedza na ten
temat może być niepełna.

Chciałabym wam dzisiaj nieco przybliżyć co to
oznacza, że ktoś ma autyzm.
Wybrałam właśnie ten temat,  ponieważ jest kwiecień,
a kwiecień jest miesiącem autyzmu. Drugiego dnia
tego miesiąca na całym świecie obchodzony jest
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to święto
celebrowane co roku, zainicjowane przez Mozah -
małżonkę emira Kataru Hamada ibn Chalifa as – Sani.

Jego obchody odbywają się od 21 stycznia 2008 roku.
Inicjatywa ta pomogła w realizacji praw dzieci
niepełnosprawnych w państwach arabskich, ale i na
całym świecie.
„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat
autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich
działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną
dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich
doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.
Jak podkreśla Konwencja Praw Osób
Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe
wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa
człowieka i podstawowe wolności”

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, co
oznacza, że nastąpił jakiś, nazwijmy
to „błąd”, w układzie nerwowym takiej osoby, podczas,
gdy była jeszcze w brzuchu swojej mamy i nie jest to
niczyja wina – po prostu tak jest i już!
Dziecko, które cierpi na autyzm widzi świat inaczej, niż
pozostali. Wyobraź sobie, że siedzisz w ławce przy
samej tablicy. Pani nauczycielka mówi, że „masz być
grzeczny”. Jest dzwonek na przerwę. Masz wrażenie,
że za chwilę pęknie ci głowa i bębenki w uszach.
Światło lampy zdaje się wypalać ci dziurę w oczach.
Chowasz się pod ławkę, aby uniknąć tych wszystkich
złych bodźców. Kiedy kończy się przerwa to dopiero
wtedy odczuwasz ulgę, gdy zapada cisza.

Kiedy znów jest lekcja i nauczycielka mówi nieco
głośniej, to zaczynasz zwijać się w kłębek, bujać,
krzyczeć. Odczuwasz ból, próbujesz gdzieś uciec, a
nauczyciel grozi ci,że wezwie twoich rodziców. Tak
właśnie czują się dzieci z autyzmem. One nie są
niegrzeczne, tylko świat ich otaczający jest nie do
zniesienia…

Na koniec dodam jeszcze, że osoby z Zespołem
Aspergera funkcjonują bardzo podobnie, jak osoby z
autyzmem, ponieważ Zespół Aspergera należy do
dużej grupy zwanej autyzm.
Jeżeli spotkacie kiedyś w swoim życiu taką osobę, to
proszę okażcie jej wsparcie i cierpliwość. Czasami
może potrzebować waszej pomocy, żeby się uspokoić
i wyciszyć, gdy w szkole jest za głośno.

Gdyście mieli jakiekolwiek pytania, to ja chętnie służę
pomocą.
 

  Joanna Zdrenka - psycholog

. int.
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World of Tanks
Gra, w której każdy może mieć swój czołg.

Minecraft wciąż wciąga!
To gra, która ma ponad 10 lat, a cały czas przyciąga
nowych graczy.

World of Tanks

Ta gra opiera
się na
wydarzeniach z
II wojny
światowej.
Głównie skupia
się na czołgach,
które stanowiły
wyposażenie
wojsk
pancernych.
Aby dostać
maszynę
pancerną,
należy wygrać
jedną z
dostępnych
bitew lub
zebrać 

odpowiednią
ilość punktów
za bitewne
doświadczenie.
W starej wersji
World of tanks
było tylko 5
mapek,
natomiast
najnowsza
odsłona gry
oferuje ich
kilkadziesiąt.
Dostępne są
także opcje
ulepszania
czołgów,
dodawania
kamuflaży,
zakupu
apteczki,

skrzyni
naprawczej i
gaśnicy. Do
dyspozycji jest
aż 10 tierów.
Mnie osobiście
bardzo podoba
się nowa wersja
gry, ponieważ
zastosowano
wiele nowych
rozwiązań,
grafika jest
lepsza, a efekty
dźwiękowe
pasują do
wydarzeń.

Adrian

Minecraft to gra
sandboxowa, w
której robisz, co
chcesz. Są w
niej tryby:
jednoosobowy i
wieloosobowy.
W pojedynczej
opcji pojawiasz
się w
wygenerowanym
świecie, w
którym
decydujesz o
rozgrywce.
Możesz tam
zobaczyć
biomy
(krajobrazy),
wioski i
świątynie. W
nocy pojawiają
się  zombie,
szkielety i
pająki, które cię
zabijają. 

Są tutaj portale
do innych
światów: Nether
i End. W
pierwszym z
nich znajdują
się inne potwory
np.: Ghast,
Płomyk, Czarne
szkielety. W
Endzie jest
smok i
Endermany. W
normalnym
świecie są
struktury np.:
opuszczone
kopalnie i
domek z
generatorem
potworów. Na
kreatywie masz
dostęp do
wszystkich

przedmiotów i
jesteś
nieśmiertelny.
W trybie
wieloosobowym
są światy
stworzone
przez graczy,
do których
możesz
dołączyć i grać
w różnych
trybach.
Modyfikacje to
bardzo ciekawe
dodatki  np.
zmiana całego
kwadratowego
świata.
Choć to raczej
stara gra, warto
do niej wracać.

Krzysiu i
Gabryś

Minecraft

int.

int.
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FENOMEN
ALUMINIOWYCH KULEK

PRZEPIS NA UDANĄ
PRZERWĘ

Podłogowy chińczyk

 SKŁADNIKI:
- PACZKA PRZYJACIÓŁ
- 100 G DOBREJ POGODY
- ODROBINA HUMORU
- KILKA ŁYŻEK DOBRYCH TEMATÓW
-FILIŻANKA ŻYCZLIWOŚCI
- KILKA ZIARENEK MIŁYCH SŁÓW
- 100 POMYSŁÓW NA DOBRĄ ZABAWĘ

Zebrać wszystkie składniki, wymieszać, podgrzewać
odpowiednio przez całą przerwę. Nieustannie
doprawiać humorem. W razie nudy należy
wykorzystać 1 ze 100 pomysłów na dobrą zabawę. 
Odlotowym pomysłem są wszelkiego rodzaju
planszówki w wydaniu podłogowym. Gdy dopisze
pogoda, można pograć w chowanego, berka, dwa
ognie, lunatyka, rekina czy poskakać w sznura.

Tomek, Martyna, Marysia

Od jakiegoś
czasu w
internecie
pojawiły się
instrukcje
wykonania kulki
z folii
aluminiowej.
Kanał YouTube
przepełniony
jest różnej
jakości
filmikami z
kulkami.
Wszyscy
zastanawiają
się, co w tej
zabawce jest
niezwykłego.

Chyba chodzi o
powrót do
tradycji zabawy
poprzez
samodzielne
wykonanie
interesującej
rzeczy.
Wszyscy maja
już dość
gotowych,
przepełnionych
elektroniką
zabawek, które
nie rozwijają
wyobraźni i
kreatywności.
Dlatego
powracamy

do źródeł.
Wszyscy
pamiętamy, że
najdroższe
zabawki stały w
kącie, a my
bawiliśmy się
pokrywkami,
łyżkami,
klamerkami,
kartonami czy
strzelającą folią.
Samodzielnie
wykonana
zabawka
inspiruje dobrą
zabawę.

Cyprian i Janek
Alu kulki

REDAKCJA WYDANIA:
Krzysztof Miler, Gabriel Wiśniowski, Adrian Pastewski,
Cyprian Ratajewski, Janek Małek, Maria Wieczorek,
Martyna Szperkowska, Tomek Chlebek

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com

int.

int.
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