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"To nasz świat! Uczyńmy go lepszym!" 
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Zgodnie z definicją:
„Edukacja globalna
to część kształcenia
obywatelskiego i
wychowania, która
rozszerza jego
zakres przez
uświadamianie
istnienia zjawisk i
współzależności
łączących ludzi i
miejsca. 
Jej celem jest
przygotowanie 

 odbiorców do
stawiania czoła
wyzwaniom
dotyczącym całej
ludzkości."
Uczniom naszej
szkoły nie obce są
zagadnienia
związane z ochroną
środowiska
naturalnego.
Często biorą udział
w akcjach i
projektach 

promujących
ochronę dóbr
przyrody. 
I tym razem
włączyli się w
obchody
 "Tygodnia 
Edukacji 
Globalnej".
Podczas zdalnych
lekcji
wychowawczych
rozmawiali o
sposobach
uchronienia 

środowiska
naturalnego przed
postępującą
degradacją oraz
rozwiązywali quizy
zaproponowane
przez platformę
edukacyjną
Eduelo.pl.
Interaktywna
zabawa polegała
na wyborze
poprawnych
odpowiedzi na
tematy związane z
ochroną wód, 

segregacją śmieci,
z ruchem Zero
Waste. Po każdym
pytaniu pojawiały
się ciekawostki
dotyczące
omawianego
zagadnienia. 
Pamiętajmy!
"To nasz świat!
Uczyńmy go
lepszym!" 

Kuba

W tym
numerze:

Muzeum Neonów
w Warszawie

Nasi Yt ulubieńcy
DaylyTactic

Mentalność
Mamby. Jak
zwyciężać?

Wirtualna podróż
do Ugandy, czyli
bardzo ważna
lekcja empatii.
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Muzeum Neonów
w Warszawie

 Nasi YT ulubieńcy
DaylyTactic

Muzeum
Neonów to
prywatne
muzeum
znajdujące się
na
warszawskiej
Pradze –
Południe.
Otwarcie
placówki
nastąpiło w dniu
19 maja 2012
roku w
trakcie Nocy
Muzeów,
jednak historia
muzeum
rozpoczęła się
w 2005 roku,
kiedy
Ilona
Karwińska 
(obecna
dyrektor
muzeum)

uratowała przed
zniszczeniem
neon
dawnego
sklepu „Berlin”
przy ul.
Marszałkowskiej
w Warszawie.
Celem muzeum
jest ochrona
powojennych
reklam
świetnych –
neonów.
Stała kolekcja
muzeum składa
się z około 100
starych neonów
i innych
instalacji
 reklamowych,
które nierzadko
zostały
zaprojektowane
przez wybitnych
artystów

i
grafików,
będących też
twórcami
znanej na
świecie tzw.
Polskiej Szkoły
Plakatu. W
muzeum można
przyjrzeć się
neonom z
bliska.
Większość
pochodzi z lat
60. i 70.
XX wieku.
Najstarszym
neonem jest
prawdopodobnie
neon
pochodzący z
dworca
Warszawa
Stadion. 
Do muzeum
trafiły

m.in. neony z
restauracji
„Szanghaj” i
„Ambasador”,
kawiarni „Jaś i
Małgosia” oraz
Spółdzielczego
Domu
Handlowego
„Sezam”.
Dziewięć
największych
neonów m.in.
GŁÓWNA
KSIĘGARNIA
TECHNICZNA,
Jubiler,

dworzec
kolejowy
CHODZIEŻ,
KINO PRAHA i
WARSZAWA
WSCHODNIA
jest rozmiesz-
czonych na
budynkach
znajdujących
się na terenie
Soho
Factory.
Muzeum 
opiekuje się
również kilkoma
neonami

na terenie
Warszawy.
W 2020 roku
muzeum
zostało uznane
przez
czytelników
brytyjskiego
dziennika „The
Guardian”
jednym z 12
najciekawszych
miejskich
muzeów w
Europie.

Dominik

.

Youtuber,
którego opisuje
jest znany pod
nickiem
DaylyTactic.
Filmy na jego
kanale opierają
się głównie na
postaciach oraz
świecie
przedstawio-
nym w
"Gwiezdnych
wojnach".
Obecnie jego
kanał odwiedza
wielu fanów,
ponieważ ma
aż 217 tysięcy
subskrypcji.

Na głównym
kanale
nagrywa gry,
ciekawostki i
newsy z
uniwersum
"Gwiezdnych
wojen". Na
kanale Dayly
Production,
która
ma 25 tysięcy
subskrypcji,
znajdziemy
nagrania
pozujące
jak grać w
różne gry np.
Minecraft.

Dayly Gaming -
kanał,
na którym
wspomniany
youtuber
nagrywa gry na
żywo oraz blog
na kanale
DaylyThoughst.
Lubię oglądać
filmy na kanale
DaylyTactic,
ponieważ
również
fascynuję się
światem 
 "Gwiezdnych
wojnach".
          Jeremi
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DaleyTactics
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Mentalność Mamby
Moją pasją jest koszykówka, lubię też czytać książki. “Mentalność Mamby” łączy te dwie rzeczy. 
Do napisania recenzji zachęciła mnie ciekawa treść oraz sposób, w jaki jest ona przedstawiona.

Wstęp do
książki napisał
Phil Jackson,
sławny trener,
dla którego grał
Kobe.
Przedmowę
napisał Paul
Gasol,
koszykarz,
który grał z
Bryantem w
drużynie.
Zdjęcia wykonał
Andrew
D. Bernstein.
Tłumaczeniem
na język polski
zajął się Michał
Rutkowski.
Autorem książki
jest Kobe
Bryant, sławny
koszykarz,
który cechował
się
wytrwałością
i pracowitością.
Autor sięgnął 
razem z
drużyną Los
Angeles Lakers
po pięć tytułów
mistrzowskich.
Dwukrotnie był
wybierany jako
MVP
finałów. Dwa
razy był
najlepszym
strzelcem w
lidze. W 2008
roku został
również uznany
za MVP sezonu
zasadniczego
NBA.

Aż osiemnaście
razy wybierano
go do udziału w
Meczu Gwiazd.
Razem z
reprezentacją
Stanów
Zjednoczonych
dwukrotnie
wywalczył złoto
olimpijskie.
Nazywany
Czarną Mambą,
zginął w
katastrofie
śmigłowca w
styczniu 2020
roku.
W książce Kobe
opisuje swoją
psychikę i
mentalność.
Dodatkowo
zdradza
najciekawsze
momenty 
w swojej
karierze.
Analizuje cechy
innych
zawodników.
Wyjaśnia
taktyki, które
stosował
przeciwko nim
oraz te których
używali
przeciwko
niemu. Opisuje
uczucia, których
doznał grając w
koszykówkę. 
Nie omija też
trudnych
momentów,
jak kontuzje,

które mu się
przytrafiły.
Szczegółowo
opowiada o
zwodach które
trenował
miesiącami. Nie
zapomina o
ludziach,
których poznał
dzięki
koszykówce.
Gdy czytałem tę
książkę czułem
podziw. Nie
wile osób
byłoby w stanie
trenować
tak zawzięcie
jak Kobe,
zrobiło to na
mnie duże
wrażenie.
Odczuwałem
również
większą
motywację do
trenowania, też
chciałem być
jak Kobe.
Natomiast, gdy
czytałem o jego
kontuzjach
czułem smutek i
gniew.
Wiedziałem, że
musiało go to
boleć. Było mi
przykro,
ponieważ
mogło to
zakończyć jego
karierę.
W książce jest
dużo ilustracji,
przez co
książka jest
interesująca.

Ciekawe
są też tytuły
niektórych
rozdziałów- są
to myśli na
dany temat.
Wrażenie
zrobiły na mnie
opisy treningów
koszykarza.
Nauczyłem się
dzięki niemu
oglądać i
analizować
mecze, nie tylko
swoje,

 ale też swoich
przeciwników.
Nie podobała
mi się tylko to,
że książka nie
ma
wyraźnego
spisu treści. Nie
mogłem
odnaleźć
ulubionych
fragmentów,
gdy czytałem ją
po
raz kolejny.

“Mentalność
Mamby, Jak
zwyciężać” to
świetna
książka. Moim
zdaniem
powinien
ją przeczytać
każdy
początkujący
koszykarz i
młody
sportowiec.

Franek

. .
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Nasza szkoła
bierze udział w
ogólnopolskim
projekcie
edukacyjnym
"Zaproś mnie
na swoją
lekcję", który
umożliwia
spotkania 
on-line

z gośćmi,
nauczycielami z
całej Polski.
Podczas
spotkań
prezentowane
są treści
wybiegające
poza podstawę
programową,

pozwalające na
rozwijanie
zainteresowań i
zdobywanie
wiedzy w
przyjemny i
twórczy
sposób.

9 listopada
2020 roku klasa
8a udała się w
wirtualną
podróż do
Ugandy.
Przewodnikiem
po afrykańskim
lądzie była 
pani Katarzyna
Włodkowska,
znana jako
Facetka od
polaka. 
Z pasją
opowiedziała 
o faunie i florze
Ugandy,
o trudach
egzystencji
mieszkańców, 
a przede
wszystkim 

o codziennym
życiu sierot 
i o budowie
nowego
sierocińca i
szkoły
dla nich. 
Pani Katarzyna
jest
założycielką
Stowarzyszenia
Nadzieja dla
Ugandy,
którego celem
jest
wybudowanie
domu dla dzieci
w Ugandzie,
 w mieście
Budaka.

.
.

.

Była to bardzo
ważna lekcja 
o empatii,
wrażliwości 
na drugiego
człowieka, 
o tym, że często
nie doceniamy
tego, co mamy 
i nie potrafimy
cieszyć się
życiem. 

KS

REDAKCJA WYDANIA: Kuba, Jeremi, Dominik, Franek
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

 Co w szkole piszczy?
Wirtualna podróż do Ugandy, czyli bardzo ważna lekcja empatii.

.
.

.


	W tym numerze:
	"To nasz świat! Uczyńmy go lepszym!"
	Muzeum Neonów
	w Warszawie
	Nasi YT ulubieńcy
	DaylyTactic

	Mentalność Mamby
	Co w szkole piszczy?
	Wirtualna podróż do Ugandy, czyli bardzo ważna lekcja empatii.
	REDAKCJA WYDANIA: Kuba, Jeremi, Dominik, Franek OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska
	KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
	niecodziennikszkolny.wordpress.com



