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End Plastic
Pollution
Światowy Dzień
Ziemi to idealna
okazja, żeby
zastanowić się nad
wpływem, jaki
każdy z nas ma na
środowisko
naturalne.
Przewodnie hasło
tegorocznych
obchodów Dnia
Ziemi brzmiało:

Walka z
zanieczyszczeniem
planety
plastikowymi
odpadami. 23 i 24
kwietnia uczniowie
klas V i VI zostali
zaangażowani w
działania i obchody.
Wraz z
wychowawcami
udali się do
Centrum
Strzelectwa
Sportowego Tarcza,

gdzie zbierali
plastikowe lotki na
terenie strzelnicy.
Koledzy i koleżanki
z klas V i VI
zmagali się z
quizem
ekologicznym.
Trzeba przyznać,
że powtórka z
ekologii wypadła
świetnie, było też
dużo nowinek i
ciekawostek. 
Uczniowie
uczestniczyli 

również w
rozgrywkach
sportowych
przygotowanych
przez Panią Izabelę
Starostę. Po
konkurencjach
sportowych
uczniowie wraz z
wychowawcami
zostali zaproszeni
na kiełbaskę z
ogniska.
Przedstawiciele
klas otrzymali
dyplomy za udział

oraz słodki
upominek
ufundowany przez
Radę Rodziców.
Mamy nadzieję, że
akcja przyczyni się
do wyrobienia
nawyków dbania o
swoje środowisko.
Dziękujemy
wszystkim
przybyłym na
naszą uroczystość.

nauczyciele
przyrody
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Jak pech to pech! Dopiero kilka dni
temu zrobiło się ciepło i wreszcie
można korzystać z uroków wiosny.
Wyjście na rower, rolki, deskorolkę,
hulajnogę czy na pobliski plac
zabaw może dać wiele radości i
satysfakcji. Chyba, że... już na
początku wiosennych zabaw ktoś
złamie rękę lub nogę. Wtedy
przyjemność aktywnego spędzania
czasu kończy się na kilka tygodni.

JAK ZAPRZYJAŻNIĆ SIĘ Z
GIPSEM?

Już po kilku dniach ortopeda zaleci
powrót do szkoły. Wtedy należy
zaopatrzyć się w kule
ortopedyczne lub w temblak. warto
także zabezpieczyć gips przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. I to
wcale nie musi być stara skarpeta
czy niemodna chustka mamy.
Wiele sklepów medycznych lub
internetowych posiada szeroką
ofertę odlotowych osłonek na gips.
Można zamówić ochraniacz z
ciekawą sentencją np,: "Jak pech,
to pech" albo "Gdyby kózka nie
skakała, to by nóżki nie złamała." 

Dostępne są także śmieszne
ochraniacze z uszami, twarzą lub
innymi aplikacjami. Użytkownik
gipsu ma też możliwość wyboru
koloru, tkaniny lub ciekawego
wzoru. 
Warto też czas spędzony w gipsie
przeznaczyć na wzmocnienie
relacji z kolegami i koleżankami.
Wtedy to okaże się, kto jest
prawdziwym przyjacielem, który
pomoże nieść plecak lub otworzy
drzwi.
Superzabawą będzie zbieranie na
gipsie autografów od najbliższych
znajomych.
Pomimo tylu "gipsowych"
udogodnień i korzyści należy
jednak zawsze pamiętać, aby w
trakcie zabawy zachować
maksymalną ostrożność, by nie
trzeba było cierpieć z powodu
złamania.

Czterokrotnie
 zagipsowany

Oskar

Jak ochronić gips w
modny i śmieszny

sposób?

.

:)

:) :) :)

                               UBRANIE 
                          NA ZŁAMANIE

INT.

INT.

INT. INT. INT.
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WYSPA
WULKANÓW

THE SIMS 4

Lanzarote to
jedna z Wysp
Kanaryjskich,
przynależących
do Hiszpanii.
Mówi się o niej,
że panuje tam
wieczna
wiosna,
ponieważ
temperatura
waha się w
okolicach 20
stopni
Celcjusza i
wieje letni wiatr,
zawsze w tym
samym
kierunku.
Wyspa, którą
zwiedziłam jest
jedną z wysp
wulkanicznych.
Najciekawsze
miejsce to Park
Narodowy
Timanfaya .

Objęte ochroną
wulkany i skały
wulkaniczne
robiły duże
wrażenie, lecz
najbardziej
ekscytującą
rzeczą były
eksperymenty
związane z
temperaturą.
Pierwszy
polegał na
wykopaniu
kamyczków z
około 20 cm
spod ziemi,
które były
gorące. Drugi
eksperyment
polegał na
zakopaniu w
glebie rośliny,
która po chwili
spłonęła.
Ostatnie

doświadczenie
polegało na
wlaniu wody do
specjalnie
przygotowanego
miejsca, aby
powstał mały
wybuchający 
wulkan.
Kolejną atrakcją
była wycieczka
do krateru
jednego z
wulkanów.
Emocje
towarzyszące
takiej
eksploracji są
bardzo
ekscytujące, a
zarazem
przerażające.
Podczas
zwiedzania
wulkanów
podziwiałam
piękne widoki i
czułam się jak
w innym, prawie
kosmiczny
wymiarze.

Kolejnym
miejscem
wartym
polecenia
wszystkim
turystom był
cudowny ogród
kaktusów z
niezliczoną
ilością odmian.
Warto zobaczyć
równie
atrakcyjny
ogród aloesów,
w którym
można
skosztować tę
roślinę oraz
wypróbować
kosmetyki z niej
wytworzone. 
Wicieczka do
Lanzarote na
pewno zapadnie
mi na długo w
pamięci.
Zakochałam się
w tej niezwykłej
wyspie.

Magda

Najbardziej
popularną grą
ostatnich
czasów,
opracowaną
przez firmę
Maxis, a
wydaną  przez
Electronic  Arts 
w 2014 roku
jest  ,,The sims
4”. Gra polega
na stworzeniu
swojej własnej
simowej rodziny
i sterowaniu ich
życiem oraz
losem.

Z przebiegiem
czasu gra się
rozwinęła,  firma
EA dodała do
niej dodatki i
pakiety
rozgrywki,
których obecnie
jest około 24,
np. witaj w
pracy, miejskie
życie, poznajmy
się, psy i koty,
kino domowe,
zjedzmy na
mieście,
romantyczny
ogród, pokój 

dzieciaków,
wampiry,
zabawa na
podwórku, styl
dawnych lat,
fitness,
przygoda w
dżungli, małe
dzieci, spa,
upiorności, 
pierwszy
zwierzak, być
rodzicem,
ucieczka w
plener,
wytworne
przyjęcie,
kuchnia na 

wyspie i
perfekcyjne
patio.
 Gra jest bardzo
atrakcyjna pod
względem
animacji
postaci,
kolorystyki i
udźwiękowienia.
Polecam ją
wszystkim,
którzy lubią tego
typu
symulatory.

Julka

.

Wulkaniczne eksperytmenty

Ogród kaktusów

int.

int.

int.
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CO PISZCZY W SP 11?

KONKURS PIĘKNEGO
CZYTANIA

18.04.2018 roku odbyła się III edycja konkursu ,,Mistrz
Pięknego Czytania”. 
W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas VI
,wcześniej wytypowani przez nauczycieli języka
polskiego. Uczniowie czytali fragmenty  książki René
Goscinny'ego „Mikołajek” i prezentowali swój talent
przed komisją konkursową, która wyłoniła laureatów,
oceniając poprawność językową, dykcję, intonację
oraz ogólny wyraz artystyczny. Pięknemu czytaniu
przysłuchiwali się uczniowie kl. 1d i 1e.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, jury w
składzie: p. Ewa Dąbkowska, p. Justyna Baron, p.
Karolina Spirra, podjęło decyzję o przyznaniu tytułów:
MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA - Agacie
Bradenburger, z kl. 6d
PIERWSZEGO WICEMISTRZA PIĘKNEGO
CZYTANIA – Marcie Mierzwie, z kl. 6a
DRUGIEGO WICEMISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA
– Filipowi Radeberg-Skorzysko, z kl. 6d
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział, a zwycięzcom gratulujemy.                                 
                 Organizatorka konkursu: Ewa Dąbkowska

CZTERY PORY ROKU 
20. 04. 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile
odbył się konkurs recytatorski "Cztery pory roku w
wierszu". Naszą szkołę godnie reprezentowały Agata
Brandenburger i Oliwia Zielnik.

W KRAINIE BAŚNI
21.04.2018 r. czwartoklasistki Zuzanna Bujacz i
Michalina Ott i wzięły udział w baśniowym konkursie
dla szkół podstawowych z Piły. Rozwiązywały test ze
znajomości wybranych baśni, przedstawiały swoich
ulubionych bohaterów, prezentowały projekt okładki
baśni oraz sprawdziły swoją wiedzę podczas quizu.

Agata i Oliwia

Konkurs baśniowy

Konkurs recytatorski

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia
Kotowska, Oskar Zimmermann, Julia Rudnicka,
Magda Olejnik
Opiekunowie:
p. K. Strógarek i p. K. Pawłowska
KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com
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