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Niektórzy mówią,
że jest to japońskie
jojo. Pierwszy raz
pojawiała się w
Japonii około 1777
roku. Początkowo
używali jej w porcie
do pijackich gier -
kto skusił ten pił
więcej!
Przez lata
zmieniała się
budowa kendamy.
Teraz składa się z
dwóch elementów

kena
(trzonek) oraz tamy
czyli kuli
połączonych ze
sobą sznurkiem.
Pierwszy element
posiada 
cup-y czyli miseczki
oraz spike'a -
smukłe, ostre
zakończenie. Tama
jest okrągła 
z dziurą, do której
trafiamy spikem.

Kendama jest
robiona z różnego
rodzaju drewna 
w zależności 
od wagi,
wytrzymałości 
np. klonu, buku 
czy nawet wiśni.
Większość 
kednam nie różni
się na pierwszy rzut
oka. Jest jednak
kilka detali,
które
sprawiają,

 że są inne. Tak jak
jest napisane mają
różne drewno.
Jedne są wyższe, 
a drugie
niższe, ale
standardowy
rozmiar to około
18,5 cm. 
Stosuje się także
różne malowania
tamy. Niektóre nie
są pokryte.
Inne zaś są
lakierowane, dzięki
czemu

powierzchnia jest
śliska, a jeszcze
inne pokryte
specjalną warstwą
typu rubber, która
sprawia, że mamy
dużo
przyczepności
podczas robienia
tricków. 
W zależności od
modelu kendamy
są różnie
wyważone. 
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W tym
numerze:

"Dziennik
Cwaniaczka" -
recenzja

Nasi YT ulubieńcy
-
"Matura to
bzdura"

Zagadka klucza
Wejherów 
i spotkanie 
z autorką
powieści
detektywisty-
cznych.

Moda na...
Kendama jest tradycyjną zabawką z Japonii. Jest wariacją cup and ball oraz zabawki
hiszpańskiego pochodzenia balero.

.
fot. wykonana w
październiku
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Istnieją także
różne wariacje
kendamy np.
kendama 5
hole, gdzie
mamy 4
dodatkowe
dziury
w tamie, 5 cup
z 4
dodatkowymi
cupami czy też
XL-ki -znacznie

większe od
podstawowych
rodzajów.
Kiedy mamy już
wymarzoną
kendamkę,
zaczynamy grę.
Trzymając za
ken, staramy
się, aby
wisząca na
sznurku tama

trafiła na cupy
lub dziura na
bolca. Po
jakimś czasie
można
wykonywać
bardziej
skomplikowane
tricki np.
trzymając za
tamę i próbując
trafić w
odwrotną
stronę.

znaną markę
kendam 
i swój ,,team”,
czyli zespół
najlepszych
graczy oraz
Bonz Atron,
który został
czterokrotnym
mistrzem
świata.

Łukasz

Istnieją również
triki, które
zrobisz dopiero
po długim
czasie ćwiczeń,
np. Lunar,
Lighthouse,
Axe i wiele
innych znacznie
trudniejszych. Możesz
również
dodawać po
kolei

poszczególne
triki, tworząc
tzw. Comba,
czyli
sekwencje. 
Najbardziej
znane postacie
w świecie
kendamy to:
Matt ,,Sweets”
Jorgneson,
który założył
najbardziej

Program
wciągnął mnie,
oglądając go,
chętnie
sprawdzam
swoją wiedzę 
i zawsze 
jestem 
ciekawy,

Moim
ulubionym
youtuberem 
jest Adam
Drzewicki, 
który prowadzi
kanał „Matura
to bzdura”.
W Polsce
program po raz
pierwszy został
wyemitowany
22
października
2010 roku.
Pomysłodawcą
i twórcą
programu jest
Adam
Drzewicki, 
który wpadł 
na pomysł
zrobienia
polskiej 
wersji
 programu 
w
internecie.

Odcinki w
serwisie
YouTube
wyświetlono
ponad 200 mln
razy. Każdy
nowy odcinek
pojawia się na
kanale co
wtorek.
W każdym 
z odcinków
sprawdzana
jest
podstawowa
wiedza
przypadkowo
spotkanych
przechodniów.
W programie
padają pozornie
łatwe pytania 
i mnóstwo
zaskakujących,
nieraz
zabawnych
odpowiedzi

z
wielu dziedzin.
W każdym
odcinku
gościnnie
występują różni
twórcy
internetowi,
celebryci,
aktorzy,
muzycy, stand -
uperzy. Sam
prowadzący
doskonale
nadaje się
prowadzenia
tego kanału.
Jest osobą
pozytywnie
nastawioną do
innych, nie
krytykuje i nie
wyśmiewa osób
nie znających
odpowiedzi
nawet na
najprostsze
pytania.

na ile moja
wiedza
odpowiada
wiedzy
maturzysty.
Muszę
przyznać, że
nie mam się
czego
wstydzić!

Jeśli chcecie
dowiedzieć się
czegoś więcej
lub sprawdzić
swoją wiedzę,
polecam kanał
"Matura to
bzdura!".

Dominik

Nasi YT ulubieńcy
Zainspirowani reportażem Justyny Sucheckiej 
w książce "Young Power" o Oli Sobol twórczyni
kanału Stricte Rap przedstawiamy Wam cykl 
o ciekawych kanałach na YT i ich twórcach.

.

.

YT Matura to bzdura

.
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"Dziennik Cwaniaczka"
W tym cyklu proponujemy Wam książki, które warto przeczytać.

Pierwszą
książkę z serii
"Dzienniczek
Cwaniaczka"
znalazłem 
na półce
 w szkolnej
biblotece. 
Od tego
momentu
jestem wielkim
fanem
zabawnych
przygód
tytułowego
Cwaniaczka.
Autorem
książek o
Cwaniaczku
jest
amerykański
rysownik, grafik,
twórca wielu
książek

dla dzieci Jeff
Kinney.
Początkowo
publikował on
fragmenty
książki na
stronie
internetowej, 
a dopiero w
2007 r.
"Dzienniczek
Cwaniaczka"
ukazał się w
formie
książkowej 
i od razu stał się
bestsellerem.
Obecnie
zostało
wydanych 
15 części
serii,

ale
zapowiedziano
już wkrótce
pojawienie się
w księgarniach
kolejnych
części. Seriia
opowieści o
nastolatku
doczekała się
aż 50 wersji
językowych, a
autor został
nagrodzony
znaczącymi
nagrodami
takimi jak
Children's
Choiese Book
Award oraz
Nikelodion Kids
Choice Award.

Obecnie Jeff
Kinney
prowadzi
stworzoną
przez siebie
portal z grami
online oraz
wraz z żoną
otworzył
księgarnię.
Głównym
boharerem
"Dzienniczka
Cwaniaczka"
jest Greg
Heffley. Niezbyt
lubiany i
popularny
nastolatek,
który opisuje
swoje życie w
dzienniku,
zaznaczając, że
nie jest to
typowy
pamiętnik. Robi
to, aby w
przyszłości,
kiedy będzie już
sławny uniknąć
pytań o swoje
dzieciństwo.

Relacjonuje w
nim swoją
codzienność
oraz przygody,
które przeżywa
wraz z
przyjaciółmi i
rodziną. Jego
najlepszym
przyjacielem
jest kolega z
klasy -
RowleyJefferson.
Zwariowaną
rodzine Grega
tworzą mama,
tata, starszy
brat Rodrick
oraz młodszy
brat Manny.
Moją ulubioną
częścią przygód
Grega jest 13
tom pod tytułem
"Dzienniczek
Cwaniaczka.
No to lecimy".
Greg opisuje w
niej
niespodziewany
pomysł

rodziców na
spędzenie świąt
Bożego
Narodzenia w
tropikalnym
kurorcie "Raj".
Na miejscu
okazuje się, że
ten wspaniały
ośrodek
odbiega od ich
wyobrażenia, a
czas tam
spędzony,
będzie "istnym
piekłem".
Wszystkie
części
"Dzienniczka
Cwaniaczka" to
przezabawne,
pełne humoru i
ciekawych
zwrotów akcji
przygody
chłopca, który
jest w
podobnym
wieku co my.

Jeremi

. .



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 10 11/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny r.szk. 2020-2021

17 listopada
2020 roku 
w ramach
projektu
"Zaproś mnie
na swoją lekcję"
klasa 4b 
wzięła udział 
w spotkaniu 
z  panią Moniką
Kubisiak, 
która
jest polonistką 
i nauczycielką
języka
kaszubskiego,
prowadzi 
stronę
internetową 
W krainie
Wejhera,

wydała kilka
detektywisty-
cznych książek
kierowanych 
do młodego
czytelnika.
Opowiedziała,
jak powstaje
książka (od
mglistej wizji do
momentu, gdy
trafia do
księgarni), jak
można
wykorzystać
własne
przygody i
doświadczenia
do tworzenia
literatury. 

Pani Monika
przeprowadziła
lekcję 
na podstawie 
książki 
"Klucz
Wejherów",
była to
wirtualna
podróż 
od Krakowa,
przez
Sandomierz,
Kazimierz
Dolny 
do Wejherowa,
przeplatana
legendami i
ciekawostkami
z tych starych,
polskich miast.

organizator  
K. Strógarek

.

.

.

.

Co w szkole piszczy?
Zagadka klucza Wejherów i spotkanie z autorką powieści

detektywistycznych.

REDAKCJA WYDANIA: Łukasz, Jeremi, Dominik, p. K. Strógarek
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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