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21 listopada 2018r.
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, 

Świetnie
zaaranżowane
zajęcia i duża
dawka 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.

..

.

zaprezentował 
lekcje: dla klas 4 -
Wojowie i rycerze
za czasów Piastów,
dla klas 5-
Starożytna Grecja i
Rzym, 
dla klas 6 - Polska
sarmacka legenda
husarii, natomiast
klasy 7, 8, III
gimnazjum wzięły
udział w lekcji pt.
Długi wiek XIX- ku
Niepodległej.

W tym
numerze:

GO BLUE

ANDRZEJKI 
W SKANSENIE

NA TO W
INTERNECIE
WARTO TRACIĆ
CZAS

MIESZKO, 
TY WIKINGU!

PRAWIDŁOWE
KARMIENIE
MYSZY

ŻYWA LEKCJA HISTORII
Od starożytności do odzyskania niepodległości. Uczniowie niczym wehikułem czasu przenieśli się w
czasie.

NB

OK
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GO BLUE
Mamy swoje prawa!

ANDRZEJKI 
W SKANSENIE

Każde dziecko
ma prawo czuć
się
bezpiecznie, 
posiadać dostęp
do wysokiej
jakości edukacji
i mieć
zagwaranto-
wane warunki
prawidłowego
rozwoju. 
Wynika to
bezpośrednio z
KONWENCJI O
PRAWACH
DZIECKA. 
20 listopada
obchodzimy

Międzynarodo-
wy Dzień Praw
Dziecka. 
W tym
szczególnym
dniu dzieci na
całym świecie
jednoczą się i
podejmują wiele
działań. 
21 listopada
także uczniowie
naszej szkoły
przyłączyli się
do akcji  pod
hasłem GO
BLUE i przyszli
w tym dniu 

ubrani w kolorze
niebieskim. 
W całej szkole
zostały
rozwieszone 
informacje 
o
podstawowych
prawach
dziecka. 
Akcję
wspieraną
przez UNICEF
koordynowała
pani Marzena
Zieman.

.

.

Zima zawitała
na dobre, na
termometrach
minusowe
temperatury,
jednak mroźna
aura nas nie
przeraziła. 29
listopada nasza
klasa 4e i klasa
5e pojechały do
Osieka nad
Notecią. Gdy
tylko ujrzeliśmy
dwa
charakterysty-
czne wiatraki,
wiedzieliśmy,
że wycieczka
będzie udana.
W pierwszej
chacie mieliśmy
okazję poznać

swoją
przyszłość,
dzięki
andrzejkowym
wróżbom.
Pierwsza z nich
polegała na
puszczaniu
świeczek na
wodzie. Jeśli
płomyki
spotkały się, to
oznaczało
pomyślność.
Kolejną atrakcją
było
przelewanie
wosku przez
dziurkę od
klucza.
Niezwykłym
zaskoczeniem
okazała się
wizyta w XIXw.

szkole, w której
nie było
laptopów!
Dowiedzie-
liśmy się, że
uczniowie pisali
gęsim piórem.
Dużo emocji
przyniósł
przejazd
bryczką
zaprzężoną w
gniadą klacz.
Na zakończenie
ogrzaliśmy się
przy ognisku i
upiekliśmy
kiełbaski. Mimo
mrozu
wycieczkę
uważamy za
udaną. 

Maks, Dawid,
Marcel

Wróżby

MZ

MZ

KK
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Na  to, w internecie warto tracić czas ;)
Większość z nas spędza ogromną ilość czasu, oglądając filmiki na popularnym serwisie YouTube i
surfując po internecie. A gdyby tak wykorzystać chwilę na obejrzenie czegoś wnoszącego ciekawe
informacje do naszego życia? Oczywiście, równie interesującego jak słodkie szczeniaczki. Oto
propozycja kanałów na YouTube, które zachwycają treściami i jakością filmów.

Arlena Witt-
nauczycielka
języka
angielskiego.
Na jej kanale nie
ma nudnej
gramatyki i
książkowych
przykładów. 
Praktykuje
zasadę: żeby
dobrze znać
język, trzeba
dużo w nim
mówić. Ponadto
do każdego  z
przykładów
podaje
zagadnienia pochodzące
z piosenek,
filmów i seriali
anglojęzy-
cznych. 

Przesympaty-
czna kobieta,
której poczucie
humoru i
dystans do
siebie oraz
świata,
sprawiają, że
wiedza sama
wchodzi do
głowy. 

Polimaty -
kanał
przepełniony
informacjami z
dziedziny
historii,
językoznawstwa,
medycyny i
wiele innych.
Każdy film ma
swój temat
przewodni. 

Radosław
Kotarski
rozwiewa
wątpliwości
dotyczące m.
in. pochodzenia
nazwisk, nazw
zwierząt, skąd
pochodzą
wulgaryzmy
czy jak słyszą
głusi. 

Reżyser życia-
niezwykle
wartościowy
kanał, który
pozwala
zmienić
podejście do
życia i świata
oraz zachęca
do refleksji. 

Uzdolniony
mężczyzna, w
swoich filmach
porusza
tematykę
problemów
społecznych,
kompleksów ,
chorób.  Jego
filmy wzruszają,
niekiedy bawią,
zachwycają
swoim pięknym
wykonaniem,
ale przede
wszystkim
uczą.  Jak dbać
o relacje
międzyludzkie,
być dobrym
człowiekiem, 
gdzie szukać
piękna 

zewnętrznego i
wewnętrznego.
Pokazują, że
ludzie są
niezwykle różni 
i otwierają oczy,
na niekiedy,
szarą
rzeczywistość.

TO JUŻ
JUTRO-
 krótkie filmiki,
w których
rozważana jest
przyszłość, 
zastosowanie
nowoczesnych
technologii,
sens wiary.

Poruszane są
tematy różnych
teorii
spiskowych,
spraw
dziejących się
w świecie, a
także takie,
które
odpowiadają na
pytania: jak?, po
co? dlaczego?,
czy? 

Kolejne
propozycje już
w nastepnym
numerze.

Martyna

. YT
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PRAWIDŁOWE
ŻYWIENIE MYSZY

Powieść
"Mieszko,ty
wikingu"
Grażyny
Bakiewicz
została
zakupiona

w ramach
Narodowego
Programu
Rozwoju
Czytelnictwa.

Mieszko, ty wikingu!
Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś ciekawego  o
początkach państwa polskiego, to z pewnością
trzeba tę książkę przeczytać. 

Autorką książki
"Mieszko, ty
wikingu" jest
Grażyna
Bąkiewicz.
Wydawcą zaś
wydawnictwo
Nasza
Księgarnia.
Pisarka
poprosiła o
konsultację
historyczną 
Leszka
Lewkowicza. 
Powieść
ilustrował Artur
Nowicki.

Książka
opowiada o
chłopaku
Aleksie i grupce
przyjaciół -
Słoniu, Witku,
Oli, Grubym i
Zuzce. Dostali
zadanie od
Pana Cebuli,
żeby przenieść
się 
w czasie i
sprawdzić, czy
książę Mieszko
jest potomkiem
wikingów.

Przyjaciele
przeżywają
wiele przygód i
poznają
nieznane
wcześniej
osoby.
Dowiadują się
nowych rzeczy i
„świetnie” się
przy tym bawią.
Książka jest
ciekawa, a
opisane
sytuacje bardzo
zaskakujące. 
Opowiada o
początkach 

państwa
polskiego w
sposób
humorystyczny.
Oprócz tekstu 
w powieści są
jeszcze obrazki
i krótkie
komiksy.
Kiedy ją
czytałem,
przeniosłem się
w czasie do 
X wieku.
Według mnie to
jedna z
najlepszych
książek o
tematyce
historycznej. 

Wojtek

Myszy jedzą
niemal
wszystko.
Główny
składnik i
podstawa
prawidłowej
diety powinny
stanowić
wszelkiego
rodzaju ziarna
zbóż. Możemy
podawać im

pszenicę, żyto,
pszenżyto,
owies,
jęczmień,
sorgo,
kukurydzę i ryż.
Mieszankę
takich  zbóż
uzupełniamy
owocami i
warzywami. 
Myszy mogą
jeść warzywa 

zielone (dużo
błonnika).
Bardzo dobre
są brokuły,
które zawierają
duże ilości
wapnia, potasu
oraz żelaza i
mają więcej
witaminy C, niż
pomarańcza.
Oprócz warzyw
zielonych

 możemy
podawać
paprykę,
pomidory,
ogórki, warzywa
bulwiaste, takie
jak marchew,
kalarepka czy
buraki oraz
warzywa
strączkowe.
Cennym
źródłem witamin
będą dla
gryzonia
owoce. Najlepsze
są owoce
soczyste, 

czyli jabłka,
gruszki,
winogrona,
arbuzy i
melony. Bardzo
dobrym
pożywieniem
dla myszy są
banany, które
zawierają dużą
ilość białka i są
bardzo
pożywne. Siano
jest świetnym
pożywieniem,
ale
bardzo dobrze
sprawdza się do
domku

jako gniazdko
dla gryzonia. 
W sklepach
zoologicznych
znajdziemy
wiele
gotowych pokarmów
dla myszy,
które znacznie
różnią się od
siebie składem i
jakością, a więc
czytajcie
etykiety.

Oliwia

.

REDAKCJA WYDANIA: Martyna, Wojtek, Oliwia, Dawid, Maks, Marcel, Kacper
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KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
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