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Mamy TO! 
18 maja uczniowie klas 5a i 6c z inicjatywy p. Karoliny Pawłowskiej

wzięli udział w ogólnopolskim webinarium prezentującym 
możliwości Wakelet'a. Narzędzie to przez cały pandemiczny rok

wykorzystywane było między innymi jako internetowa tablica
ogłoszeń SU. Zaangażowany udział uczniów potwierdzony został

certyfikatem Ambasadorek Wakelet w Polsce.

W tym
numerze:

Moje ulubione 
gry planszowe

Książę 
Szaranek

Opowieści 
z planety 
Holo

Wakelet to bardzo
przydatne
narzędzie, 
które pozwala
zapisywać,
kolekcjonować i
udostępniać 
wszelkie cyfrowe

materiały: 
zdjęcia, 
filmy, 
dokumenty,
prezentacje,
aplikacje,linki itp.

Wakelet służy także
do współpracy
między twórcami,
wykorzystując
możliwość
wspólnego
działania.

Narzędzie to
dobrze 
sprawdza się 
na komputerach
oraz smartfonach.

Max

.
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Moje ulubione 
gry planszowe

1. Co to Monopoly?
Monopoly –to kultowa i znana na
całym świecie gra
dla młodzieży i dorosłych!
Wymyślona w Stanach
Zjednoczonych w okresie
Wielkiego Kryzysu przez Elizabeth
Magie. Daje
graczom szansę obracania
wielkimi pieniędzmi i
szybkiego wzbogacenia się na
podstawie The
Landlord's Game. Jest to gra
strategiczna
polegająca na handlu
nieruchomościami. Sukces
zależy od trafnych decyzji,
udanych inwestycji i
mądrze przeprowadzonych
transakcji. Zdobądź
wszystkie nieruchomości i zostań
milionerem!
Zbierz znajomych i rozegrajcie
dynamiczną partię
gry w zarządzanie
nieruchomościami.

2. Jaki jest mój ulubiony rodzaj
Monopoly?
Moją ulubioną grą jest ULTRA
BANKING – najbardziej
rozpoznawalna gra na świecie!
Kupuj, kupuj, kupuj w każdej z
dostępnych lokalizacji!
Kolekcjonuj je i naucz się jak
czerpać z nich zyski. Zbuduj dom,
a potem zamień go w hotel. Ale
uważaj! Inni gracze mają dokładnie
ten sam plan i będą dążyć do
zwycięstwa kosztem Ciebie.
Wybierz się w podróż dookoła
planszy, aby zobaczyć kto ma
szansę zostać potentatem
Monopoly.

3. Zasady gry w Monopoly!
Gra polega głównie na handlu
oraz spekulacjami dotyczącymi
nieruchomości.
Każdy gracz porusza się po
planszy zgodnie z ruchem
wskazówek zegara oraz wykupuje
dostępne obiekty. Jeżeli gracz
stanie na pole, którego
właścicielem jest inny gracz, to
musi zapłacić czynsz. Wysokość
tego czynszu zależna jest od
rodzaju nieruchomości, czy
właściciel posiada na tym polu
jakieś domy, czy też hotele. Każdy
gracz wybiera sobie pionek i
ustawia go na polu „Start”. Gracz,
który jest właścicielem
nieruchomości sam musi pilnować,
aby inni gracze zapłacili
mu czynsz. Zwycięża zawodnik,
który doprowadzi
do bankructwa pozostałych graczy.

4. Dlaczego gram w gry
planszowe?
Gry planszowe towarzyszą
człowiekowi od tysiącleci.
Urozmaicają mu czas od
powstania pierwszych
starożytnych cywilizacji. Do jednej
z najstarszych planszówek zalicza
się Senet.
Do dziś gry planszowe nie straciły
na znaczeniu. Często
dzieci zasiadają do nich wspólnie z
dorosłymi i wśród
nich jestem też ja:)
Gra planszowa pozwala mi
oderwać się od wirtualnej i
szkolnej rzeczywistości – jest dla
mnie formą rozrywki,
rozrywki,spokojnie możemy
podszkolić się z wielu aspektów
potrzebnych do codziennego
funkcjonowania.

.Wymienię teraz trochę rzeczy,
których uczy się
dziecko i których może nauczyć się
dorosły: liczenie,
logika, planowanie, zachowania
społeczne, analiza,
empatia itd.

5. Jakie są moje ulubione gry
planszowe?
Do moich faworytów należą:
MONOPOLY,
CHIŃCZYK,
BYŁO SOBIE ŻYCIE
GRZYBOBRANIE.

6. Z kim lubię grać w gry
planszowe?
Najbardziej lubię grać z
przyjaciółkami, ale w weekendy
gram często z rodziną.

7. Jakiej muzyki lubię słuchać
podczas grania
w gry planszowe?
Najbardziej lubię słuchać
muzyki Marshmello i Little
Mix.

8. Gdzie lubię grać w gry
planszowe?
W gry planszowe lubię grać
prawie wszędzie czy to w
domu przy stole, czy u
babci, u koleżanki na
wakacjach jak i w szkolnej.

9. Ile mam gier planszowych w
domu?
Na dzień dzisiejszy posiadam
kilkanaście gier planszowych.
Scrable
Chińczyk
La Cucaracha
Monopoly
Grzybobranie …
  

Elena
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Książę
Szaranek

Opowieści 
z planety Holo

Jedna z najpiękniejszych książek
na świecie – „Mały Książę”
 A. de Saint Exupery
została przetłumaczona 
przez największego popularyzatora
gwary poznańskiej Juliusza Kubla. 

„Książę Szaranek” – bo tak brzmi
tytuł – opublikowany został przez
wydawnictwo Media Rodzina
(współpracuje z nim także nasza
uczennica – dziś pisarka – Eliza
Piotrowska).
Juliusz Kubel wymieszał warstwę
filozoficzną i poetycką, 
dodał do tego szczyptę satyry,
choć jak sam twierdzi, 
wynika ona z twardej gwary.

Najsłynniejszy cytat z utworu w
gwarze brzmi: 
„Dobrze się widzi aby
sercym. To co jezd
nojwożniejsze, jezd do ócz
nie do zobaczynio”.

Teksty Juliusza Kubla czyta się 
z zapartym tchem. 
Polecam także „Blubry starego
Marycha” Można popłakać się 
ze śmiechu.
Lubię taką zabawę językiem!

Julka

Szkoła to nie tylko miejsce 
do przekazywania wiedzy! 
To miejsce, w którym
uczniowie uczą się współpracy,
właściwej komunikacji,
rozwiązywania konfliktów
i świadomości własnych 
i cudzych uczuć. 
To również miejsce, w którym
poznaje się godne
polecenia książki.
Proponuję zajrzeć do książki
Jovanki Tomaszewskiej i
Wojciecha Kołyszko 
pt.
„Opowieści z planety Holo”. Składa
się z kilku opowiadań, które
poruszają problemy
związane z różnymi 
przewlekłymi chorobami.

Czytelnik ma możliwość 
poznania doświadczeń osób, 
które trafiają do szpitala 
zwanego w opowieści 
„zdrowutnią” ... tam
spotyka osoby, które nie radzą
sobie z emocjami. 
Okazuje się, że grupą wsparcia są
inni chorzy. 
Autorzy w szerokim aspekcie
opisali obrazy rzeczywistości, 
z którymi borykają się
lekarze, chore dzieci i rodzice tych
dzieci. W interesujący sposób
przedstawione zostały
tematy tabu. Okazuje się, 
że o tematach trudnych również
można rozmawiać.
 

Ania

.

REDAKCJA WYDANIA: 
Max, Elena, Julka, Ania

OPIEKUNOWIE:
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

.
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