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O cyberprzemocy...
Ostrożności nigdy nie za wiele!

21.02.2019 roku,
uczniowie kl. 5g
brali udział w
zajęciach
poświęconych
cyberprzemocy,
które
przeprowadziła pani
Małgorzata Olejnik
– pracownik
Biblioteki
Pedagogicznej w
Pile. 

Dowiedziały się,
gdzie przebiega
granica między
żartem, a aktem
przemocy, jak
reagować na
zagrażające
sytuacje, gdzie
szukać pomocy i
jakie konsekwencje
grożą sprawcom
cyberprzemocy. 

Piątoklasiści
dowiedzieli się, że
ze obok całej gamy
pozytywnych
zastosowań
Internetu, pojawiają
się również
związane z nim
zagrożenia.
W trakcie zajęć
uczniowie oglądali
film pt. ,,Gdzie jest
Mimi?”, 

który opowiadał  
o dziewczynce,
która uciekła z
domu, ponieważ
była nękana w sieci.
Dzieci zostały
zapoznane z
aspektami
cyberprzemocy z
perspektywy ofiary,
świadka oraz
sprawcy. 

.

Była to bardzo
pouczająca lekcja. 
I chociaż niedawno
obchodziliśmy
Dzień
Bezpiecznego
Internetu, to warto
przypominać
kwestie związane z
cyberprzemocą.
Spotkanie
zorganizowała pani
Ewa Wyrzykowska.

W tym
numerze:

Potworna galeria,
czyli o zmorach
czwartoklasistów
cz.2

Recenzja dobrej
serii książek –
„Felix Net i Nika”
Rafała Kosika

Junk Art

Na smyczy
YouTube’a 

Niecodziennik
Szkolny
 na 2. miejscu!Jeden z plakatów wykonanych z okazji DBI
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POTWORNA GALERIA , CZYLI
O ZMORACH CZWARTOKLASISTÓW

ŚMIECHO GLUTEK
To potwór, który atakuje nas
najczęściej wieczorem. On wie,
kiedy zaatakować, ponieważ
jesteśmy znudzeni i nam nic się nie
chce. A wtedy wkracza do akcji i
nas rozśmiesza aż do łez. Gdy
ktoś coś powie, nawet nie
śmiesznego, to nagle zaczynamy
się śmiać. Zwalcza się go szybkim
zaśnięciem.

Dawid

ZAZDROŚNICA KRZYKACZNA
Atakuje najczęściej np. gdy twój
brat jedzie na obóz, a ty zostajesz
w domu. Zazdrośnica Krzykaczna
to wykorzystuje. Zbierają ci się łzy
w oczach i idziesz do mamy, żeby
krzyknąć: TO
NIESPRAWIEDLIWE!!!
Najczęściej można ją pokonać,
idąc na spacer lub na lody. Gdyby
to nie zadziałało, proszę zadzwonić
pod numer 907 709 097 (oddział do
zwalczania
potworów).

Michał

LENIUCH NIECHĘTNIK
To potwór lenistwa i niechęci.
Gdy o 7.00 rano rozlega się dźwięk
budzika, wtedy atakuje on. Za nic
nie chce mi się wstawać z łóżka, a
jak w końcu wstanę, to do
momentu wyjazdu do szkoły
chodzę jak zombie. Lecz on nie
atakuje tylko rano, ale też po
szkole, kiedy muszę odrobić lekcje
lub jechać na basen. Nigdy mi się
nie chce wykonywać tych
czynności. Najlepszym lekarstwem
na to jest przewietrzenie się i
dopiero potem wykonanie tych
zadań.

Julia 

.

ZAPOMINAKUS POSPOLITUS
Czeka na to, aż wstaniemy i
pójdziemy do szkoły, a tam niczego
nie mamy. Okazuje się, że
zapomnieliśmy o worku na W-F, o
tym, że mieliśmy się ubrać na
galowo i o wielu innych rzeczach.
Najlepszym sposobem na pozbycie
się go jest zostawianie małych,
kolorowych karteczek w
widocznych miejscach. Nienawidzi
tego! 

Tymek

MANIAK KOMÓRKOWY 
To potwór gier, filmów i portali
społecznościowych.
Potwór ma za zadanie nakłonić cię
do korzystania z telefonu,
kiedy akurat robisz coś ważnego.
Wtedy przypominasz sobie o nowej
aplikacji, którą ma twój kolega i
błądzisz w internecie, żeby ją
znaleźć.
Potwór bardzo lubi, kiedy zostajesz
sam(a) w domu.
3 zasady MANIAKA:
1. Zawsze, kiedy rodzice wchodzą
do pokoju, telefon ma być
schowany pod poduszką.
2. Najgorsze urządzenie pracy:
stary telefon z brakiem dostępu do
neta..
3. Najczęstsze użytkowanie:
INSTAGRAM, TIK TOK,
FACEBOOK, MESSENGER,
FORTNITE, ROBLOX, L.O.L.,
SNAPCHAT, WHATSHAP.

Nadia.

GITAROWIEC
PERFEKCJONICTA

(inaczej strunowiec pospolitus).
To potworek, który tylko czeka, aż
usiądziesz do codziennych
ćwiczeń na gitarze i pilnuje, aby
chociaż jeden utwór w kółko nam
nie wychodził. Zaczynamy się
wtedy denerwować, ale niezbyt
mocno, potem coraz to bardziej
nerwowo szarpiemy za struny
(wciąż w rytmie utworu), a na
koniec wpadamy w istny szał i
szarpiemy byle jakie struny. On
zaś smacznie zjada nasze złości.
Nie ma na niego sposobu (no
chyba że ma się anielską
cierpliwość, bo on jej nie cierpi).

Ola

rys. Julia

.
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Recenzja dobrej serii książek –
„Felix Net i Nika” Rafała Kosika.

JUNK ART 

Seria książek
pod tytułem
„Felix, Net i
Nika” składa się
z piętnastu
części. Każda z
nich ma około
czterystu stron.
Są to książki
przygodowe dla
młodzieży 
w wieku 12-15
lat. Ich lektura
wciąg tak, że
nie można się
oderwać.
Powieści te
opowiadają o
przygodach
trzech polskich
gimnazjalistów.
 W każdej z
części

ta niesamowita
paczka
przyjaciół ratuje
świat od
zagłady. 
Z pozoru wiodą
oni normalne
życie typowych
młodych ludzi.
Jednak czy
walka 
z robotami
modułowymi,
podróże w
czasie i
wymiarach,
programowanie
prototypowej
rakiety oraz
zwiedzanie
nawiedzonego
hotelu są takie
normalne?... 

Oprócz
fantastycznych
przygód
przyjaciele mają
na głowie
mnóstwo
kłopotów w
szkole. Lekkie
pióro i poczucie
humoru autora
sprawiają, że
książki bardzo
przyjemnie się
czyta. 
Według mnie
seria książek
„Felix, Net i
Nika” jest
najlepszą
pozycją na
liście 

polskich
powieści
przygodowych.
Uważam, że to
bardzo dobrze,
iż znalazła się
ona na spisie
obowiązkowych
lektur dla klasy
szóstej. Gorąco
ją polecam
wszystkim
młodym
amatorom
literatury
współczesnej. 
Dodam też, że
pierwsza część
serii jest
dostępna w
wielu
egzemplarzach
w bibliotece
szkolnej.

Zuzia

Junk art to
jedna z
tendencji w
sztuce
amerykańskiej
rozwijająca się
w latach 50. XX
wieku w ramach
ekspresjonizmu
abstrakcyjnego.
To sztuka
tworzona z
powszechnie
używanych

przedmiotów
połączonych w
jedną całość.
Zwykle są to
przedstawienia
abstrakcyjne.
Fragmentów
gazet,
kolorowych
papierów i
innych "śmieci"
do
przedstawienia
istoty
malowanego

tematu jako
pierwsi użyli
Pablo Picasso i
Georges
Braque. W ich
ślady poszli
piątoklasiści,
którzy pod
kierunkiem p.
Małgorzaty
Barteckiej
stworzyli swe
dzieła w stylu
JUNK ART.

.

.

.

.

MB

MB
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.
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Na smyczy YouTube’a 
Quiz

Niecodziennik Szkolny
 na 2. miejscu!

Od września
redakcja
Niecodziennika
Szkolnego
bierze udział w
IV edycji
rankingu
gazetek
szkolnych
#juniorlab.
Wydajemy
gazetki,
bierzemy

udział w
wyzwaniach i
konkursach
dodatkowych.
Po pięciu
miesiącach
ciężkiej,
redakcyjnej
pracy mamy
435 punktów i
zajmujemy
zaszczytne
drugie miejsce.

1. Jak często wchodzisz na
YouTube’a?
Raz w miesiącu (5 pkt.)
Codziennie (15 pkt.)
Raz w tygodniu (10 pkt.)

2. Ile godzin dziennie oglądasz
filmy na YouTube’ie?
2-3 (10 pkt.)
0-1 (5 pkt.)
4 lub więcej (15 pkt.)

3. Ile osób subskrybujesz?
6-10 (10 pkt.)
1-5 (5 pkt.)
Więcej (15 pkt.)

4.Czy nagrywasz filmy na
YouTube’a?
Tak (15 pkt.)
Nie, to okropne! (5 pkt.)
Nie, ale może zacznę (10 pkt.)

5. Ile osób cię subskrybuje?
Żadna (5 pkt.)
Wiele (15 pkt.)
Kilka (10 pkt.)

6. Czy masz ograniczony czas
przy komputerze?
Nie (15 pkt.)
Tak (5 pkt.)
 Tak, ale się do niego nie stosuję
(10 pkt.)

30-45 pkt. Gratuluję. Nie jesteś
uzależniony od YouTube’a.

50-65 pkt. Mimo, że często
korzystasz z YouTube’a nie można
tego jeszcze nazwać
uzależnieniem. Uważaj, aby się od
niego nie uzależnić.

70-90 pkt. Jesteś uzależniony od
YouTube’a. Jak najszybciej
powinieneś ograniczyć korzystanie
z tego serwisu.

Oliwia

O 118 punktów
więcej ma
redakcja
Expressu
Społeczniaka,
a  za nami z
272 punktami
jest  Szkolny
Donosiciel.
Pozostałe
redakcje mają
poniżej 215 pkt.

Agata  
.

REDAKCJA WYDANIA: Michał, Zuzia, Agata, Oliwia, Dawid, Ola, Julka, Nadia, Tymek
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmial.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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