
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 8 10/18

Z wizytą w "Świecie Młodych Badaczy"
26 października z ramienia firmy Henkel uczniowie klas 4b, d i f wzięli udział w projekcie badawczym. 

W komfortowej
atmosferze
laboratorium Świata
Młodych Badaczy,
pod okiem
wykwalifikowanych
edukatorów, mieli
możliwość
wykonania prostych
eksperymentów
chemicznych, 
odkrywając
tajemnice świata
nauki i mechanizmy
nim rządzące.

Celem projektu jest
wzbudzenie w
dzieciach
zainteresowania
nauką,
eksperymentami i
zrozumienie, na
czym polega praca
naukowca.
Pracując w
grupach, uczniowie
uczyli się
systematyczności,
obserwacji zjawisk i
ich oceny oraz
odwagi
samodzielnego
myślenia.

Samodzielnie
wysnuwali hipotezy
i szukali na nie
odpowiedzi.
Wszyscy otrzymali
niezbędne
akcesoria: fartuszki,
okulary ochronne,
materiały
dydaktyczne oraz
pudełko młodego
badacza
zawierające m.in.
probówki, pipety,
menzurki.

opiekun A. Bożek

Laboratorium badawcze

.

W tym
numerze:

Szkoła humoru

"Mały Książę" w AR

Jak być pozytywnie
odbieranym przez
innych?

Międzynarodowy
Dzień Postaci z
Bajek

Niepodległościowe
laury

AB

AB



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 8 10/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny 2018-2019

SZKOŁA HUMORU
Śmiech to zdrowie! Dobry żart może rozładować atmosferę i pozwala nawiązać fajne
znajomości. Tyle że trzeba umieć żartować! Dlatego dziś piszę o zasadach, dzięki
którym możecie nauczyć się żartować.

1.Śmiej się z
rzeczy, które ci
się przydarzają.
Z potknięcia,
dziury w
rajstopach,
przejęzyczenia
czy kiepskiej
oceny (tak, tak,
z tego też
można się
czasem śmiać).
2. Wyluzuj! Nie
myśl cały czas
o tym, jak
wypadniesz
przed
znajomymi.
Murowane, że
wtedy będziesz
spięta.
3. Interesuj się
tym, co jest
aktualnie
popularne. 
Śmieszne
filmiki, seriale,
programy
muzyczne – w
swoich żartach
zawsze
możesz do tego
nawiązać.
4.  Oglądaj
skecze
znanych
kabaretów i
zapamiętaj
niektóre ich
teksty. 

Może uda ci się
naśladować
głosy, mimikę
lub sposób
gestykulacji
komików?

5.  Nie pal
żartów, czyli
opowiadając
dowcip, nie
zdradzaj jego
zakończenia za
wcześnie. I nie
śmiej się
podczas
opowiadania.

6. Szukaj
fajnych
dowcipów: w
necie, gazetach,
książkach.
Możesz nawet
ściągnąć
aplikację z
żartami na
telefon. Postaraj
się kilka
zapamiętać. Ale
litości! 
Nie opowiadaj
ciągle tych
samych. Bo
będzie…
nuuuda!

7. Nie
wszystkie żarty
śmieszą
wszystkich. 

Chłopcy śmieją
się z innych
rzeczy niż
dziewczyny. A
dowcipy twoich
kolegów nie
muszą
rozbawić babci.

8.  Potrenuj
opowiadanie
żartów przed
lustrem.
Zobacz, jak
gestykulujesz,
jakie robisz
miny. Może
warto coś
zmienić?

9. Chociaż to
trudne nie
obrażaj się i nie
złość, jeśli ktoś
zacznie z ciebie
żartować.
Spróbuj nawet
włączyć się do
tych żartów.
Pamiętaj, pełny
luzik!

Tego nie rób!

Nie śmiej się z
chorób, wad
wymowy, koloru
skóry, otyłości i
innych cech
wyglądu. 

Oliwia

Czy wiesz, jak brzmi liczba mnoga rzeczownika
niedziela? 
– Wakacje.

Pyta pani na geografii.
–Gdzie leży Kuba? 
– Kuba leży w domu, ma grypę. 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

 Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ?
Nie mam pojęcia, synku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do
szkoły i pani go wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

Zdenerwowana mama do córki:
- Wiesz, co się dzieje z małymi dziewczynkami, które
nie zjadają wszystkiego z talerza?!
- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i
zarabiają dużo forsy...

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta:
- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe?
- A co cię boli chłopcze?
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje
świadectwo.
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Międzynarodowy
Dzień Postaci z

Bajek

Aplikacja jest
kierowana do
czytelników i
fanów powiastki
filozoficznej
Antoine de Saint
Exupery "Mały
Książę". W
rozszerzoną
rzeczywistość
możemy wejść
po
zeskanowaniu
fragmentów
lektury  w AR
oznaczonych
symbolem róży,
pojawiają się
wtedy
różnorodne
gierki, muzyka i
odwzorowane w
formie
trójwymiarowej
ilustracje.
Najważniejszym
aspektem przy
wykorzystaniu
AR jest
posiadanie
urządzenia

(IOS lub
android),
następnie
należy pobrać
darmową
wersję aplikacji
Augmentet
Reality. 
Wersja
papierowa
powiastki jest
kompatybilna z
możliwościami
aplikacji. Ten
produkt, jak
każdy inny
posiada wady i
zalety. Do
plusów można
zaliczyć krótkie
ładowanie
strony, a także
łatwe
zrzutowanie na
ekran
płaszczyzny z
książki oraz
czytelne
rozmieszczenie
funkcji na
ekranie
startowym.

Niestety,
podczas
zabawy można
napotkać
reklamy.
Uważam, że
autorzy powinni
dodać opcję
zmiany języka.
Z czystym
sumieniem
mogę polecić tę
formę
poznawania
opowieści o
przyjaźni i
miłości dla
dzieci. Dla nieco
starszych
zabawa AR
może po
dłuższym
czasie
wydawać się
nudna, choć
mnie w
niektórych
momentach
zaskoczyła. 

Filip

"Mały Książę" w AR
Poznaj wędrówkę Małego Księcia 

w trójwymiarowej i dynamicznej rzeczywistości.

Planeta Małego Księcia

Mały Książę w AR

sobie część z
nich.
Bajki
towarzyszą
nam od
najmłodszych
lat, rozweselają
i bawią, ale też
przekazują
ważne prawdy
życiowe.

.

5 listopada na
całym świecie
obchodzony jest
Międzynarodowy
Dzień Postaci z
Bajek.
Jest to święto
wszystkich
bajkowych
postaci i dobry 
moment, aby
przypomnieć

Zachęcamy
uczniów,
zwłaszcza z
klas 4-6 do
przebrania się w
tym dniu za
swoją ulubioną 
bajkową
postać. 
Na wszystkich,
którzy
przyłączą się do
zabawy,
czekają
niespodzianki.

Samorząd
Uczniowski 

KS

KS

printoteka.pl
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 Jak być pozytywnie odbieranym
przez innych?

Niepodległościowe 
laury

Pozytywne
myślenie to
krok do dobrego
odbierania
naszej osoby
przez innych.
Uśmiechem
możesz wiele o
sobie
powiedzieć.
Bycie miłym i
pomocna dłoń
to klucz do
sukcesu.
Każdemu,
któremu
pomożesz lub
powiesz miłe
słowo, sprawisz
radość.
Przepraszam,
dziękuję i
proszę to słowa,
które posiadają
magiczną moc
zadowolenia.
Dzień dobry i do
widzenia,
życzliwe słowa
powitania i
pożegnania
także sprawiają,
że świat jest
lepszy. Jeśli
będzie Cię
prowadził magik
"kultura
osobista",
osiągniesz swój
cel.    Wojtek

Aby być
pozytywnie
odbieranym
przez innych,
trzeba mieć do
nich szacunek i
być
kulturalnym.
Należy
rozmawiać z
ludźmi i nie
zamykać się w
sobie. Nie
można też mieć
zaniżonej
samooceny,
ponieważ kiedy
ciągle będzie
się powtarzać,
że ma się same
wady i jest się
do niczego, to
osoby, które to
słyszą, będą tak
o nas myśleć i
poczują do nas
niechęć. 
Jednak
najważniejsze
jest, aby dobrze
myśleć o sobie i
być uprzejmym
w kontaktach z
innymi, a wtedy
na pewno
wszyscy będą
nas pozytywnie
odbierać.

Oliwia

Pozytywne
myślenie,
używanie
zwrotów
grzecznościowych,
pozostanie
sobą, to
wartości które
pozwalają nam
być lepszym
człowiekiem. 

Agata

Wszyscy będą
o nas
pozytywnie
myśleć, gdy
będziemy na co
dzień mili.
Musimy także
postępować
uczciwie wobec
innych. Nie
można być
aroganckim, bo
wtedy nikt nie
będzie nas lubił.
Warto dobrze
mówić o innych.
Jeśli spotkasz
kogoś po raz
pierwszy i
uśmiechniesz
się, zostaniesz
odebrany jako
człowiek
przyjacielski i
serdeczny.

Adrian

W związku z
nadchodzącymi
obchodami
100. lecia
Odzyskania
Niepodległości
nasi uczniowie
biorą udział w
licznych
konkursach i
inicjatywach. 
19
października
2018 roku w
sali
widowiskowej
Młodzieżowego
Domu Kultury
„ISKRA” w Pile
odbył się
Ogólnopolski
Konkurs
Piosenki 

pt. „ŚPIEWAMY
PO POLSKU”.
W kategorii 6-9
lat I miejsce
zajęła Liliana
Ligenza, a
wyróżnienie
otrzymała Lidia
Maciaszczyk.
W kategorii 13-
15 lat laureatką I
miejsca została
Agata
Brandenburger.
12 października
2018 roku w
MDK „ISKRA”
w Pile, odbył się
Powiatowy
Konkurs
Recytatorski
Poezji   

REDAKCJA WYDANIA: Oliwia, Filip, Wojtek, Adrian, Agata, Igor, Krzysiu
OPIEKUN: Karolina Strógarek           WSPÓŁPRACA: Alicja Bożek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Patriotycznej 
pt. „MÓJ DOM,
MOJA
OJCZYZNA”, w
którym
wyróżnienie
otrzymała
Oliwia Zielnik.
Natomiast 26
października w
Centrum
Upowszechniania
Kultury w
Szydłowie odbył
się
V  Powiatowy
Konkurs Poezji
Śpiewanej, w
którym II
miejsce zajęła
Agata
Brandenburger.

Lidka i Oliwia MDK Piła
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