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Pod takim hasłem
odbyły się szkolne

mikołajki online
2020.

7 grudnia 2020 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyły
się mikołajkowe spotkania online. 
Każda klasa wykonała pamiątkowe selfie w aplikacji Teams. 
Były mikołajkowe gry i zabawy, uśmiechy, 
a nawet onlajnowe prezenty.
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W tym
numerze:

Nasi YT
ulubieńcy 
Kushi i
Terminal
Montage

Muzeum
Przestróg,
Uwag i
Apeli

Recenzja
"Mały
Książę"
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Muzeum Przestróg,
Uwag i Apeli 

w Złotym Stoku

Kushi 
prowadzi  kanał
pokemonowo-
growy.
Głównym
tematem
kanału
 jest gra
Pokemon Go i
karty Pokemon.
Oprócz tego
pojawiają się
opisy innych
gier.

Kushi założył
kanał
miesiąc przed
wyjściem gry
Pokemon Go,
czyli 17
stycznia 2016r.
Do tej pory
uzbierał
167522296
wyświetleń.
Aktualnie ma
450 tys.
subskrybentów i
około 1 tys.
filmów.

Materiały na
kanał wrzuca
średnio raz na 5
dni. Filmem,
który ma
najwięcej
wyświetleń jest
materiał pod
tytułem „
Złapałem
Lugię”
opublikowany w
2017 roku,
uzbierał on
ponad milion
wyświetleń.

Bruno

Terminal
Montage 
 
to kanał, który
ma aż 2,47 mln
subskrypcji (ale
filmów tylko
117). Jego
założycielem
jest Jeremy
Chinshue, a w
animacjach
pomaga mu
Vanessa
Chinshue.
Znaleźć tu
można
animacje, które
zazwyczaj są
parodiami albo
przeróbkami
gier retro
np: Yoshi's
Island, 
Star Fox 64,
Mega Man X,

Super
Mario World,
Super Metroid,
Monster Hunter,
Thomas
Sanders, Super
Smash
Bros, i inne.
Animacje
pojawiają się
rzadko, ale są
za to bardzo
dokładne,
płynne i
starannie
zrobione. No i
są to TYLKO
animacje.
Lubię animacje
Jeremy
Chinshue
dlatego, że są
zabawne ale
nikogo nie
obrażają.

Gry retro
przerobione są
ze smakiem i
humorem. Dużo
się tam dzieje,
animacje
zmieniają się
szybko i
płynnie. Nie ma
przestojów.
Jedyne co bym
zmienił, to
więcej filmików.
Chciałbym,
żeby na kanale
filmiki pojawiały
się
częściej, niż
jeden na
miesiąc.

Robert

Na terenie
kopalni
w Złotym Stoku
znajduje się
nietypowe
muzeum-  
Muzeum
Przestróg,
Uwag i
Apeli. Można
tam obejrzeć
kilkaset tablic
ostrzegawczych
sprzed lat.

Związane są
głównie z
przepisami
BHP, ale są
wśród nich
także inne.
„Walim na
żądanie”,
„Wejście do
toalety tylko za
okazaniem
książeczki
zdrowia”, „Po
skończonej
pracy załóż
majtki”, 

 to tylko
nieliczne
z prezentowa-
nych haseł.
Niektóre
tabliczki 
posiadają 
rysunki –
są to obcęgi,
przekreślone
butelki, 
schematyczne
postacie. 
Najwięcej jest 
prostokątnych
tablic w żółtym

kolorze 
z czarnymi 
lub czerwonymi
napisami. 
Śmieszne i
zadziwiające 
ostrzeżenia.
Takich tablic 
w Polsce
Ludowej 

było mnóstwo.
Na każdym
kroku można
było je
zobaczyć. 
Ich obecność
wymuszały
m.in. przepisy
BHP.

Dziś jest
ich coraz mniej,
ale nadal budzą
śmiech.
Polecam
zwiedzenie tego
dziwnego
muzeum.

Franek

.

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.

Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli
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"Mały Książę"
W tym cyklu proponujemy Wam książki, które warto przeczytać.

Autorem książki
pt. "Mały
Książę" jest
Antoine de
Saint-Exuper'y,
jest to bardzo
pouczająca
baśń,
opowiadająca 
o postaci
małego
chłopca, który
wędruje 
po różnych
planetach 
w poszukiwaniu
prawdziwej
przyjaźni. 
Główny bohater
to bohater
tytułowy, który
mieszkał 
na maleńkiej
planecie 
z trzema
wygasłymi
wulkanami 
i jedna różą.

Róża była
piękna 
i kapryśna,
zauroczyła
Małego Księcia.
Po pewnym
czasie Książę
wyruszył 
w podróż.
Zwiedził 
siedem planet.
Na każdej
poznał inną
osobowość.
Króla,
Próżnego,
Pijaka,
Bankiera,
Geografa 
i Latarnika.
Chłopiec 
ocenia ich
zachowania 
i stwierdza, 
że „dorośli to
istoty
nieobliczalne
(…) i bardzo
dziwne".

Ostatnią
planetą była
Ziemia. Spotyka
tam  lisa, który
pomaga 
mu zrozumieć
istotę przyjaźni
 i miłości. 
Mały Książę
postanawia
wrócić 
na swoją
planetę. 
Może to
uczynić tylko
dzięki żmii,
której
ukąszenie
pomogłoby 
mu wrócić
duchem 
do ukochanej
Róży, by
otoczyć ją
opieką i wieść
razem z nią
szczęśliwe
życie.

Jest to
wspaniała
książka, 
którą w każdym
wieku czyta się
trochę inaczej.
Wszyscy 
ludzie szukają
miłości 
i przyjaźni, 
a życie
dorosłych
 jest bardzo
trudne i stawia
przed nimi 
dużo wyborów.
Nasze życie
zależy 
od tego, 
jak nim
pokierujemy.
Książka nie jest
gruba, 
czyta się 
ją szybko i
można w niej
znaleźć bardzo
dużo sentencji.

"Najważniejsze
jest
niewidoczne 
dla oczu,
dobrze widzi się
tylko sercem". 

"Powinno się
sądzić ludzi
wedle czynów,
a nie słów."

"Miłość nie
polega na tym,
aby wzajemnie
sobie się
przyglądać,
lecz aby
patrzeć razem
w tym samym
kierunku."

"Na zawsze
ponosisz
odpowiedzia-
lność za to, 
co oswoiłeś."

"Człowiek
naraża się na
łzy, gdy raz
pozwoli się
oswoić."

"Ludzie mają
zbyt mało
czasu, aby
cokolwiek
poznać. 
Kupują 
w sklepach
rzeczy gotowe.
A ponieważ 
nie ma
magazynów 
z przyjaciółmi,
więc ludzie 
nie mają
przyjaciół."

Polecam tę
lekturę.

Nadia

.
.

Nadia
Nadia
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Mikołajki online 
fotorelacja

REDAKCJA WYDANIA: Robert, Bruno, Franek, Nadia, SU
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

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