
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 19 02/18

Czym jest
szczęście?

Szczęście jest
emocją, która
wywołana jest
jakimiś
pozytywnymi
przeżyciami. Dla
mnie poczucie
szczęścia
odczuwalne jest,
gdy coś mi się
udaje np. gdy
dostaję dobrą
wiadomość

lub kiedy układa
mi się w życiu tak,
jak sobie
zaplanowałam. Do
szczęścia
zazwyczaj
potrzebuję rodziny
lub najbliższej mi
osoby np.
przyjaciółki. Jest
wiele rzeczy, które
sprawiają, że czuję
to
uczucie. Niektórzy
wierzą w symbole
zwiastujące
szczęście,  

takie jak
czterolistna
koniczyna, słoń,
podkowa, liczba 7,
grosik czy tęcza.
Ja jestem
szczęśliwa, kiedy
robię coś, co
sprawia mi
przyjemność.
Myślę, że każdy
kiedyś doznał
szczęścia i życzę
wszystkim tego
uczucia.

Oliwia

Szczęście dla
mnie to dzień
wolny od szkoły,
ponieważ nie
muszę rano
wstawać oraz
nigdzie się
spieszyć. Mogę
sobie wtedy,
zamiast siedzieć w
klasie, grać na
komputerze oraz
oglądać telewizję.
Największym
szczęściem są dla
mnie wakacje,
ponieważ

trwają aż dwa
miesiące. Lubię
przebywać u cioci
na wsi, pływać w
stawie, bawić się i
karmić zwierzęta,
siedzieć do nocy
na podwórku oraz
jeździć traktorem.
Szkoda, że
szczęśliwe dni tak
szybko mijają.
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Pięknie pisać każdy może

Co to jest szczęście, nie wiedzą
nawet najlepsi profesorowie. Ale
dla mnie to zwykłe uczucie,
wywoływane przez rzeczy lubiane
przez nas np. nowa gra
komputerowa, upieczone przez
twoją mamę twoje ulubione ciasto
i wiele innych. 

Gracjan

Szczęście – jest to emocja, którą
możemy odczuć np.: wygrywając
mecz, dostając prezent,
obserwując radość drugiej osoby
lub kiedy dobrze się bawisz. Jest
to stan,  któremu towarzyszy 
rozbawienie, zadowolenie oraz
chwila, którą chce  się zachować
na wieczność.  Dla każdego
człowieka przejawia się ono w
inny sposób. 
Według mnie definicja szczęścia
zmienia się wraz z wiekiem i  w
zależności od potrzeb, które się
pojawiają. Dla małego dziecka
największą radością jest lizak, a
dla starszego człowieka
odwiedziny wnucząt.
Szczęście daje mi rodzina,
przyjaciele i czas spędzony z
nimi.

Agata

Dla mnie szczęście to zdarzenie
lub coś, co wywołuje zadowolenie,
radość, a czasami nawet ulgę. To
rzecz przyjemna. Szczęście
zawsze wywołuje uśmiech na
twarzy. Według mnie osoba
szczęśliwa rzadko się smuci i
złości. Po prostu jest zadowolona.
Szczęście to inaczej fart, fuks itp. 
  Szczęście może wywoływać
rodzina, dobra ocena, przyjaźń,
zabawki, gry i inne rzeczy
pożądane. Jest powiedzenie, że
pieniądze szczęścia nie dają.
Uważam, że to prawda. Wtedy
dają szczęście, kiedy możesz się
nimi z kimś podzielić. To
najprawdziwsze szczęście.
Szczęście to także rzeczownik. 

Wojtek

Kaligrafia to…
W potocznym rozumieniu to
piękne litery, piękne pismo,
również starannie ręcznie
napisany tekst oraz nauka
pisania. Kaligrafia jest sztuką
pięknego pisania.
26 stycznia, uczniowie klasy 6d
mieli możliwość pisania z
wykorzystaniem różnych
materiałów i przyborów pisarskich,
takich jak: (ołówki, gęsie pióra,
patyki, stalówki, pióra wieczne,
markery permanentne, atramenty w
różnych kolorach) i twórczego
wykorzystania kaligrafii w życiu
codziennym, wykazując
pomysłowość i tworząc własne
wzory z wykorzystaniem
elementów literopodobnych. Było
dużo frajdy. Zajęcia przygotowała
Magda Riske – biblioteka szkolna.

kl.6d 

Kaligrafia

KALIGRAFIA

Pisz pięknie!
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ROWEREM 
PRZEZ ALASKĘ

10 CIEKAWOSTEK 
O KOTACH

 1 lutego 2018 r.  z uczniami Szkoły Podstawowej nr 11
spotkał się Ryszard Grześkowiak podróżnik, pasjonat 
turystyki  rowerowej. 
W tym roku Alaska była miejscem, które na rowerze
przyjechał  nasz gość. 
Przez miesiąc - od połowy czerwca do połowy lipca -
przemierzali rowerami bezkresne drogi zimnej Alaski.
Pilanin, Ryszard Grześkowiak  wraz ze swym
kompanem Ryszardem Teisseyre już po raz dwunasty
ruszyli na wspólną wyprawę. Na rowerach przejechali
w sumie ponad 2 tysiące kilometrów.
O by dw a j podróżnicy lubią jedynie ekstremalne
wyprawy. A te wymagają dużych umiejętności
logistycznych. Panowie nie korzystają bowiem z hoteli
i pensjonatów. Na czas podróży ich domem staje się
namiot, który codziennie rozbijają. Na wyprawę
zabierają jeszcze kuchenkę gazową, śpiwór, karimatę i
trochę ubrań na przebranie. Do tego żywność, bo jak
mówi pan Ryszard, chcą maksymalnie obniżyć
koszty. Na miejscu kupują jedynie chleb i inne
niezbędne artykuły.
Alaska – stan USA w północno-zachodniej części
Ameryki Północnej, będący eksklawą Stanów
Zjednoczonych. Graniczy od wschodu z Kanadą, a od
zachodu, przez Cieśninę Beringa, z Rosją. 
Stolica: Juneau,Powierzchnia: 1 718 000 km2
Przyłączenie do USA: 3 stycznia 1959  Liczba 
ludności: 741 894 (2016)
Atrakcje turystyczne: Denali, Park Narodowy Kenai
Fjords 
                     Organizator spotkania: Ewa Smęda

10 Ciekawostek o kotach
1. Kot przesypia średnio 2/3 dnia, co oznacza, że 9-
letni kot przespałby w ciągu swojego życia 6 lat.
2.Kot potrafi biec z prędkością nawet 49km/h.
3.Najpopularniejszą rasą kotów z rodowodem są
persy.
4.Koty widzą na czarno-biało i bardzo dobrze widzą w
ciemności.
5. Koty nie powinny pić mleka, ponieważ jest ono
ciężkostrawne. Woda górą! ;)
6.Wielobarwność kociej sierści występuje częściej u
kotek niż u kocurów.
7.Kot posiada słuch lepszy niż pies.
8.Koty nie wyczuwają słodkiego smaku.
9.Każdy koci nos jest pokryty niepowtarzalnym
wzorem linii-tak jak u ludzi linie papilarne.
10.Kiedy kot macha ogonem (przeciwnie niż u psa)
może to oznaczać niepokój lub agresję.

Słowo KOT w różnych językach
angielski: cat,  francuski: le chat
flamandzki: kat,chiński: mao
arabski: biss, malajski: kucing
japoński: neko, łacina: cattus
turecki: kedi, niemiecki: katze
włoski: gatto, ukraiński: kotuk
fiński: kissa, grecki: gata
szwedzki/norweski: katt
islandzki: kottur
litewski: katinas

                                                       Dominika"Rowerem po Alasce"

memy.pl
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Natalia Bohatkiewcz z redakcji "Niecodziennika
Szkolnego" zajęła II miejsce w ogólnopolskim
konkursie na wideorecenzję aplikacji "MegaMisja z
Psotnikiem" zorganizowanym przez portal edukacyjny
JuniorMedia i Fundację Orange.
https://www.youtube.com/watch?v=w0UZ0Qm5Dxk

Aplikację można pobrać z AppStore i Google Play.
Aplikacja jest bezpłatna. 
https://itunes.apple.com/pl/app/id1320472314?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?
id=pl.megamisja18.mobile

Wideorecenzja Natalki

SZCZYPTA HUMORU
Pan od matematyki pyta Jasia:
- Co to jest kąt?
- To najbrudniejsza część mojego pokoju.

- Dlaczego jesz zupę nożem? – pyta tata Jasia.
- Bo widelec przecieka – odpowiada Jaś.

Dlaczego orkiestra nie gra na moście?
Bo most to nie instrument!

Blondynka po pół roku skończyła układać puzzle:
Jestem genialna! Na pudełku napisali: POWYŻEJ 3
LAT!

wybrała Oliwia

KOLEJNY SUKCES REDAKTORKI
"NIECODZIENNIKA SZKOLNEGO"

Bądź polskim szlachcicem!
  Gra Mount&Blade With Fire&Sword to kolejna gra z
serii Mount&Blade firmy Tale Words. Tym razem gra
nie została stworzona jako dodatek do Mount&Blade
Warband, tylko jako osobna rozgrywka.
  W tej części wcielimy się w Europejczyka
mieszkającego na wschodzie kontynentu. Mapa gry
skupia obszary Polski, Ukrainy, Litwy, Rosji, Krymu i
jednej trzeciej rejonu Kaukazu. W grze chodzi o to, aby
od stanu gołoty stać się wpływowym magnatem
jednego z 5 państw dostępnych do grania. Są to
Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rosja, Szwecja,
Krym i Kozacy. Wpływy w państwie zdobywamy,
biorąc udział w wyprawach wojennych i wypełnianiu
zadań dla innych szlachciców. W grze spotkamy wiele
postaci historycznych i kilka postaci z powieści
Henryka Sienkiewicza.
  Jak zwykle zachęcam do kupienia gry. Warto, gdyż
możemy przenieść się w historyczne czasy i przy
okazji zdobyć trochę przydatnej w szkole wiedzy.
   
Cena ok.: 35 zł
Gatunki gry: strategiczna, fabularna gra akcji.

Gracjan

.

REDAKCJA WYDANIA:
Oliwia Kotowska, Gracjan Bartol, Dominika

Kobiołka, Krzysztof Wieczorek, Agata Krauz, 
Wojtek Breitenbach

OPIEKUNOWIE:
p. K. Strógarek i p. K. Pawłowska

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.megamisja18.mobile
https://niecodziennikszkolny.blogspot.com/2018/02/kolejny-sukces-redaktorki.html
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