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Adres Świętego Mikołaja:
Santa Claus' Office
FIN-96930 Napapiiri

Rovaniemi
Finland

Św. Mikołaj ma konkretny adres z kodem
pocztowym, co potwierdzić może każdy listonosz.
Listy  wysłane do niego nie tylko nie wracają z
adnotacją „adresat nieznany”, ale Mikołaj
odpowiada na nie! 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
POSZUKIWANY!
Żadne dziecko nigdy nie widziało
Mikołaja, z tego zrozumiałego
powodu, że wejście do domu,
podłożenie prezentów pod
choinkę i krzyknięcie "ho, ho,
ho" przebiega tak szybko, iż
nawet najbystrzejsze oko nie jest
w stanie dostrzec świętego.
Sanie św. Mikołaja wcale nie
poruszają się szybko - nie
muszą. Są wyposażone w
najnowsze zdobycze magicznej
techniki. Mikołaj przy
podróżowaniu saniami zakrzywia
przestrzeń i po prostu w
nieskończenie krótkiej chwili
znajduje się tam, gdzie jest
potrzebny. Co do ładowności
sań, to można odnieść wrażenie,
ze niedowiarkowie nigdy nie
spotkali się z workami bez dna,
które noszą naukową nazwę
wielowymiarowych przenośnych
zasobników o nieskończonej
ładowności. Prezent włożony do
takiego worka traci swoją masę i
wymiary, przez co jest łatwy w
transporcie i bardzo poręczny.
Gdyby ktoś jednak spotkał
prawdziwego świętego Mikołaja,
prosimy o szybki kontakt z
redakcją. Napiszemy o tym!
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Zuzanna Kassner 

Sir Se'Ler nie lubi selera!
Sir Se'Ler dziś jest w rozterce,
Chodzi zadumany wielce,
Bo już od jakiegoś czasu, 
Chce polecieć do Bombasu.
Czytał, że tam brak selera,
On go jada co niedziela,
Więc mu zbrzydła ta jarzyna,
Szukać innej już zaczyna.
Jednak jego żona Benia,
Miewa stawów zapalenia.
Sir, więc musi w domu bywać,
Nie chce żony zaniedbywać.
Myśli, myśli, woła w końcu:
„ Zapomniałem o mym ojcu!”
Mknie podróżnik więc do taty,
Gdyż są razem za pan braty.
Ojciec pomógł, rzeczywiście,
Córką jął się osobiście
Opiekować i zajmować,
By ją dobrze wykurować.
Nagle Se'Ler cały blednie,
„ Jakie ja czytałem brednie!
Przecież tam, gdzie jadę latem,
Seler nęci aromatem.” 

Tola Adamska 

Seler przygodowy

Żył dziadek z babcią,
domek mieli malutki.
Pewnie powiecie: mały,
ale wygodniutki.

Pewnego dnia dziadek
na pole się wybrał.
Ziemniaki wybierał
więc i seler wyrwał.

Gdy wrócił do domu,
spojrzał na swe plony.
- A gdzie mój seler! -
- krzyknął zdziwiony.

Nagle głos słyszy:
- Kochany dziadku,
ruszam na przygodę!

Dziadek do babci:
- Myślałem, że jest naciowy,
a ten się okazał być....
przygodowy!

.

Wręczenie nagród

"Poetycko, listopadowo,
kolorowo" ... i mroźno.

30 listopada 2017 roku na pilskim
targowisku miało miejsce
zakończenie "Poetyckiego
listopada". Impreza, której
organizatorem był  Tarpil, odbyła
się pod patronatem honorowym
prezydenta m. Piły. Mroźną aurę
rozgrzały recytacje wierszy, 
następnie ogłoszone zostały wyniki
konkursu na wiersz o selerze, nie
tylko naciowym. Wyróżnienia
otrzymały nasze koleżanki: 
Zuzanna Krassner i Tola Adamska,
których wiersze prezentujemy.

.
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  A MOŻE REKSIO?
Na pewno jest to doskonały argument, by
przekonać rodziców do kupna psiaka.

MUZYCZNY TOP
Jakie utwory były najpopularniejsze w 2017 roku?
Posłuchajcie!

Pamiętajcie,
że pies to
nie jest
zabawka i
trzeba wziąć
za niego
dużą
odpowie-
dzialność. 

W ostatnim czasie bardzo popularne wśród
mieszkańców miast stały się niewielkie pieski
rasy Jack Russell Terrier.  Czujny, spostrzegawczy i
wesoły zwierzak przypomina, zarówno wyglądem i
usposobieniem, kultowego dla naszych rodziców i
dziadków bohatera słynnej kreskówki,
wyprodukowanej w poprzednim wieku przez łódzki SE-
MA-FOR, "Reksio". Będzie to doskonały argument, by
wpłynąć na decyzję rodziców, a wiadomo, że najlepiej
odwołać się do wspomnień i marzeń z ich dzieciństwa.
Kolejne argumenty brzmią:
- Łatwo przystosowuje się do każdych warunków,
dlatego można go zabrać ze sobą wszędzie. 
- "Reksio" lubi towarzystwo ludzi i wyjątkowo mocno
przywiązuje się do właściciela – najchętniej nie
odstępowałby go na krok. 
- Doskonale sprawdzi się jako przyjaciel nastolatka.
- Choć zazwyczaj rozpiera go energia, to potrafi
również wykazać się spokojem i opanowaniem, dzięki
czemu nie jest uciążliwym domownikiem. 
Bardzo chciałabym być posiadaczką psa tej rasy, więc

trzymajcie kciuki, może rodzice się zgodzą. 
Oliwia

REKSIO

Jack Russell Terrier

Armin Van Buurenfeat. Josh Cumbee -
Sunny Days
Lost Frequencies & Netsky - Here With You
Sultan + Shepard feat. Red Rosamond - Damn
Morgan Pagefeat. Rayla - Other Girl
ErickMorillofeat. KyleeKatch - No End
W&W - Put EM Up
Andrew Rayel & Emma Hewitt - My Reflection
GarethEmery & Louis Vivet - Stronger
Solarstone & Meredith Call - I FoundYou
Giuseppe Ottaviani & Kyler England
- Firefly (OnFire Mix)
Fedde Le Grand - Dancing Together
Junior Sanchez - You, I & The Music
CedricGervaisfeat. Digital Farm Animals & Dallas
Austin - Touch The Sky
RUMORS - Look Out Below
Shaan & Robert Falcon - Mirage
(Tom SwoonRemode)
Dirtcapsfeat. RAPHEALLA - Midnight Sun
TommyTrash x DENM - Dreamer
MÖWE feat. Jerry Williams - Boy Oh Boy

Filip

Uczniów
ogarnęła pasja
grania w gry
karciane na
przerwach.  
Popularna
stała się gra 
STAR
REALMS.
Polecamy!

Granie na przerwie

.int.

int. KS

KS
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PASJE NASZYCH
BLISKICH

„Chciałbym zagrać z
orzełkiem na piersi… ”
 
  Paweł Krauz zaczął swoją przygodę z piłką w
pierwszej klasie szkoły podstawowej na zajęciach
pozalekcyjnych dla trzecioklasistów i okazało się,
że był najlepszy spośród starszych kolegów.
Zauważony wówczas przez trenera rozpoczął
swoją przygodę z piłką nożną, która trwa do dziś
dnia...

1.  Od ilu lat grasz w piłkę nożną?
-W piłkę nożną kopię od czwartej klasy podstawówki
na dużym boisku, natomiast zaczynałem, jak byłem
młodszy, w przedszkolu i z tatą na ogródku.
Generalnie całe moje życie kręci się wokół piłki nożnej.

2.  Kto jest Twoim największym idolem?
- Obecnie mam jednego i jest to Robert Lewandowski.
Cenię go za to, jakim jest człowiekiem oraz jako
najlepszego napastnika  na świecie, jest to na pewno
wzór do naśladowania.
 To co robi jest godne uwagi. Myślę, że jeżeli ktoś
będzie się koncentrował na swojej pracy i dążył do
tego tak, jak robi to Robert, to  może osiągnąć ten sam
poziom.

3.  Kiedy dostałeś swoje pierwsze korki?
-Moje pierwsze korki to były buty addidasa, takie
czarno-beżowe,  chyba na rzepy, o ile dobrze
pamiętam... Otrzymałem je w trzeciej klasie szkoły
podstawowej. Tata kupił mi, ponieważ potrzebowałem
je na trawę.

4.  W jakim klubie grałeś po raz  pierwszy?
-Polonia Piła TP bardzo dużym mam sentyment  do
tego zespołu.
Tam byłem przez trzy lata, a później wyfrunąłem do
Wągrowca.

5.  Czym jest dla Ciebie piłka nożna?
-Jak już powiedziałem wcześniej całe moje życie kręci
się wokół piłki nożnej. Jest to moja pasja i 

dążę do tego, aby to robić przez kolejne kilkanaście lat.
Na pewno kocham to, co robię i cieszę się, że mogę
również jeszcze zawodowo to uprawiać.

6.  Jakie jest Twoje największe marzenie?
-To jest trudne pytanie, bo mam dwa...  Chciałbym
zagrać z orzełkiem na piersi w pierwszej reprezentacji
 i chciałbym zagrać w Klubowej Lidze Mistrzów
Europejskich.
To trudne marzenia do zrealizowania, ale może
kiedyś...

7.  Co robisz w czasie wolnym ?
-Dużo odpoczywam w wolnym czasie, ponieważ
codziennie mam ciężkie treningi. Staram się ten czas
wykorzystać jak najlepiej do odpoczynku.
Dziękuję za rozmowę.
 
  Z piłkarzem Miedzi Legnica

 rozmawiała Agata Krauz

REDAKCJA WYDANIA: 
#SuperKoderzy z 6d,  Agata Krauz, Oliwia Kotowska,

Filip Radeberg Skorzysko
OPIEKUNOWIE:

p. Karolina Strógarek i p. Karolina Pawłowska
KONTAKT:

 niecodziennikszkolny@gmail.com

Paweł Krauz AK
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