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SZTUKA WIDZIANA 
OCZYMA SIÓDMOKLASISTÓW

W drugiej połowie
kwietnia w holu na
pierwszym piętrze
mieliśmy okazję
podziwiać wystawę
projektów
artystyczno-
edukacyjnych
przygotowaną
przez uczniów z
klas 7 w ramach
lekcji plastyki.

i wykorzystania
informacji oraz
wyrażania sztuki.
Powstały bardzo
interesujące
opracowania
wybranych stylów
malarskich, ale
najciekawsze i
najładniejsze były
prace plastyczne
uczniów wykonane

w ulubionym stylu
lub technice.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się
przedmioty sztuki
użytkowej.
Barwna wystawa i
jej przygotowanie
przyczyniły się do
popularyzacji
sztuki.

Siódmoklasiści pod
czujnym okiem pani
Małgorzaty
Barteckiej od marca
pracowali nad
przedstawieniem
wybranego tematu
projektu. Wachlarz
zagadnień
obejmował
tematykę stylów

W TYM
NUMERZE:

Barwy kraju
kwitnącej wiśni

CUDOWNY
CHŁOPAK

W NECIE JEST
WSZYSTKO,
TRZEBA
UWAŻAĆ!

Pierwsza
pomoc - uratuj
komuś życie!

w malarstwie, w
rzeźbie i sztuce
użytkowej. Głównym
celem projektu było
realizowanie treści
programowych z
zakresu plastyki , a
także rozwijanie
umiejętności
poszukiwania,
selekcjonowania

Wystawa KS
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Barwy kraju kwitnącej wiśni
- czyli niecodzienna pasja mojej siostry.

Jak zauważyłem od lat interesujesz się Japonią, ale
od czego się zaczęło?
Myślę, że wszystko zaczęło się od mojej przyjaciółki,
która wciągnęła mnie w świat anime. Dla wyjaśnienia
są to kreskówki japońskie. Po obejrzeniu kilku różnych
serii zaczęłam się zastanawiać, skąd japońscy autorzy
borą pomysły na tak zwariowane i nietypowe pomysły.
Najczęstszym źródłem inspiracji jest otoczenie, w
którym autor przebywa. Wtedy właśnie postanowiłam
zgłębić się nieco w japońskiej kulturze. I tak
poczynając od japońskiej mitologii, zaczęłam zagłębiać
się w historii i obyczajach tego niezwykłego kraju.

Skąd czerpiesz informacje na temat Japonii?
Gdy analizuje się jakiś temat, dobrze spojrzeć na niego
z wielu różnych perspektyw. Ogromne ilości informacji
zawierają same mangi czy czasopisma jak „Otaku”.
Przeczytałam tez kilka książek dotyczących
japońskiej mitologii i historii, które są ze sobą
nierozerwalnie połączone. Zdarzyło mi się także
obejrzeć kilka reportaży i blogów internetowych
dotyczących Japonii. Jako że jestem na studiach
inżynierskich, natrafiłam na kilka publikacji naukowych
dotyczących różnych innowacji autorstwa
Japończyków. Choć najprostszą metodą jest szukanie
w Internecie.

Co najbardziej podoba ci się w Japonii?
To trudne pytanie. Jest tego tak wiele, że trudno jest mi
wybrać jedną rzecz. Myślę, że najbardziej pociąga
mnie ta odmienność japońskiej kultury od naszej
polskiej, z którą spotykamy się na co dzień. Zupełnie
inna religia i kultura sama w sobie uwodzi nieznanym
nowym światem tak różnym od tego, w którym
żyjemy. Poza tym kraj ten jest pełen skrajności
dodających mu uroku. W samej Japonii możemy
zobaczyć ogromne zmechanizowane miasta, pełne
najnowszych technologii, a także wioski, w których
ludzie po dzisiejszy dzień żyją jak ponad sto lat temu
pozbawieni jakiejkolwiek technologicznych udogodnień.
Sam japoński naród też jest niesamowity sam w sobie.
Japończycy wykazują zadziwiającą inwencją twórczą,
ich pomysły,  które często bywają bardzo obcesowe
sprawiają, iż ten naród jest jeszcze bardziej barwny i
ciekawy.
Tak więc nie umiem wybrać tylko jednej rzeczy, która
pasjonowałaby mnie w Japonii.

Wiem, że nigdy nie byłaś w Japonii. Czy chciałabyś
tam pojechać i co chciałabyś tam zobaczyć,
zwiedzić?
Od lat marzę, by kiedyś pojechać do Japonii i na
pewno się tam wybiorę. Jest tak wiele miejsc, które
chciałabym zobaczyć. Chociażby Pałac Cesarski w
Tokio lub sławną górę Fudżi, Zamek w Nagoya, słynne
gorące źródła, Hanabi i wiele, wiele innych miejsc, o
których czytałam w licznych przewodnikach o Japonii.
Bardzo  też chciałabym zobaczyć jeden w japońskich
festiwali organizowanych w okresie letnim w lokalnych
świątyniach i przejść się pod bramą tori.

Inną Twoją pasją jest rękodzieło. 
Czy tworząc, inspirujesz się Japonią?
Oczywiście. Uwielbiam wykorzystywać japońskie
motywy w swoich rysunkach, jak i często wzoruję się
na mangakach. Chciałabym kiedyś rysować tak
dobrze jaki np. Jun Michizuki, której mangi uwielbiam.
Pamiętam też, jak kiedyś zrobiłam dla przyjaciółki
figurkę króliczka w maleńkim japońskim kimonie.

Dziękuję za poświęcony mi czas.
Ja również dziękuję, to była dla mnie przyjemność

Jakub

Pałac w Nagoya int.
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CUDOWNY
CHŁOPAK

Film opowiada o
życiu chłopca,
który urodził się
ze
zniekształconą
twarzą i
pewnymi
powikłaniami.
Chłopak miał na
imię August.
Przeszedł dużo
operacji, aby
żyć jak zdrowy
człowiek.
Cudowny
chłopak
uczony był w
domu przez
swoją matkę.
Pewnego dnia
jego rodzice
postanowili, że
Oggie pójdzie
do szkoły. Na
początku w
wakacje
spotkał 

z trzema
osobami z
klasy, aby go
oprowadzili po
budynku
gimnazjum.
Główny bohater
na początku nie
był lubiany w
szkole. Znalazł
jednego
przyjaciela,
który potem go
zdradził,
obgadując go za
jego plecami.
Jego kolega
żałował tego, co
zrobił, bo był
manipulowany
przez swoją
‘’paczkę
przyjaciół’’. 
Sytuacja
Augusta 

poprawiła się,
gdy jedna
koleżanka
zaproponowała
mu przyjaźń. W
końcu ludzie
zaczęli się
spotykać z
Oggiem i
poznali go
naprawdę, a
gdy skończył
się rok,
otrzymał
specjalną
nagrodę od
dyrektora,
wtedy cała
szkoła zaczęła
cieszyć się z
jego sukcesu.
Film bardzo mi
się podobał
głównie ze
względu na
niebywale  

ważny przekaz.
Mam nadzieję,
że seans
pomógł innym
zrozumieć, jak
mają się
zachowywać
wobec swoich
niepełnosprawnych
kolegów. Gra
aktorska była
świetna. W
główne role
wcielili się
Jacob
Tremblay, Julia
Roberts i Owen
Wilson.
Nie brakowało
wzruszających
momentów.
Polecam ten
film całym
rodzinom.

Filip 

Plakat filmowy

W NECIE JEST
WSZYSTKO,

TRZEBA UWAŻAĆ!

W necie,
podobnie jak w
życiu
prywatnym,
spotykamy
różnych ludzi.
Niektórzy mają
dobre zamiary,
a inni mogą
chcieć nas
skrzywdzić.
Takimi osobami
mogą być
hakerzy, którzy
potrafią włamać
się nam do
komputera i
wykraść nasze
dane. Nie tylko
dorośli, ale
również dzieci
narażone są na
zagrożenia
internetowe
poprzez:

kontakt z
pedofilią,
przemocą,
uzależnieniem
oraz
nieświadomym
udostępnianiem
informacji.
Komputer stał
się
podstawowym
narzędziem
pracy, nauki i
rozrywki. Dzięki
niemu mamy
szybki i łatwy
dostęp do
wiadomości,
informacji
sportowych,
robienia
zakupów czy
też
dokonywania
przelewów

bankowych. Z
badań wynika,
że do
największych
zagrożeń
internetowych
dla dzieci
należy pedofilia,
pornografia,
przemoc i
uzależnienie od
Internetu.
Często nie
zdajemy sobie
sprawy z
ryzyka oraz
konsekwencji
bycia
oszukanym na
przykład
podczas
zakupów w
sieci. Jeżeli nie
posiadamy  

wiedzy na ten
temat, to nie
jesteśmy w
stanie 
skutecznie
bronić się przed
ewentualnym
zagrożeniami. 
Aby skutecznie
bronić się,
należy
zainstalować
odpowiednie
oprogramowanie
antywirusowe i
wykonywać
skanowanie
systemy
przynajmniej
raz w tygodniu.

Agata

.

int.

Fundacja Orange

https://www.google.pl/search?client=opera&hs=sti&sa=X&biw=1657&bih=822&q=Jacob+Tremblay&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLVT9c3NEw2TDezNLY0VuLSz9U3iK80K0o21OLxzS_LTA3Jd0wuyS8CAI_0-k8rAAAA&ved=0ahUKEwjI_ZDxiO_aAhWEOSwKHdWlCxQQxA0I5gEwFA
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Pierwsza pomoc - uratuj komuś życie!
Na pewno każdy z nas wie, do czego służy pierwsza pomoc. Czy wszyscy wiedzą jak jej udzielić?

Jak należy się zachować
podczas udzielania pierwszej
pomocy?

1.   Zachowaj spokój. Nie możesz spanikować
podczas ratowania komuś życia.
2.   Zapewnij poszkodowanemu ciepło np. okryj go
kocem.
3.   Nie podawaj ofierze żadnych leków nawet, gdy
jesteś pewny, że nic się nie stanie.
4.   Zapytaj poszkodowanego czy nie jest chory na np.
cukrzycę czyli choroby przewlekłe.

Jak udzielić pierwszej pomocy?

Sprawdź, czy poszkodowany oddycha. 
Jak to zrobić? Nachyl się nad ustami ofiary i czekaj, aż
wyczujesz oddech. Jeśli go nie wyczujesz, musisz 30
razy mocno ucisnąć rękami klatkę piersiową. Po tej
czynności, jeszcze raz sprawdź czy oddycha.
Powtarzaj tę czynność do czasu, kiedy wyczujesz
oddech.

Pamiętaj!  Zostań przy poszkodowanym do czasu
przyjazdu służb medycznych.

Jak wezwać pomoc medyczną?

Aby sprawnie zawiadomić pogotowie zadzwoń pod
numer 999 lub 112, najpierw przedstaw się i podaj
dokładną lokalizację zdarzenia lub jakiś punkt
orientacyjny i określ stan osoby poszkodowanej. Jeśli
wiesz, kim jest ta osoba podaj jej dane. Spokojnie
odpowiedź na wszystkie pytania dyspozytora, który
udzieli ci wskazówek, jak masz postępować. Nigdy nie
odkładaj słuchawki, gdyż dyspozytor może chcieć
uzyskać od ciebie ważne informacje, które przekaże 
ekipie ratunkowej.

Każda sekunda jest ważna!
Nie bądź obojętny, tobie też ktoś

może uratować życie!

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 BEZ POTRZEBY i
uzasadnienia, BLOKUJESZ linię alarmową osobie,
która właśnie w tej chwili może potrzebować
natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z
operatorem numerów alarmowych.

MateuszPierwsza pomoc

.

REDAKCJA WYDANIA: Mateusz Weryk, Agata Krauz, Jakub Włodarczyk, Filip Radeberg Skorzysko
OPIEKUNOWIE: p. K. Strógarek i p. K. Pawłowska
KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

archiwum Niecodziennika

int.


	W TYM NUMERZE:
	Barwy kraju kwitnącej wiśni
	CUDOWNY CHŁOPAK
	W NECIE JEST WSZYSTKO, TRZEBA UWAŻAĆ!
	Pierwsza pomoc - uratuj komuś życie!

	SZTUKA WIDZIANA
	OCZYMA SIÓDMOKLASISTÓW
	Barwy kraju kwitnącej wiśni
	- czyli niecodzienna pasja mojej siostry.

	CUDOWNY CHŁOPAK
	W NECIE JEST WSZYSTKO, TRZEBA UWAŻAĆ!

	Pierwsza pomoc - uratuj komuś życie!
	Na pewno każdy z nas wie, do czego służy pierwsza pomoc. Czy wszyscy wiedzą jak jej udzielić?
	Jak należy się zachować podczas udzielania pierwszej pomocy?
	Jak wezwać pomoc medyczną?
	Jak udzielić pierwszej pomocy?
	Pamiętaj!  Zostań przy poszkodowanym do czasu przyjazdu służb medycznych.
	Każda sekunda jest ważna!

	Nie bądź obojętny, tobie też ktoś może uratować życie!


