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Oko w oko z rybą
30 kwietnia br., uczniowie kl. 6a, 6b, 6c wraz z wychowawcami udali się do Parku Ryb Słodkowodnych w
Trzciance nad jeziorem Sarcz. 

Uczestniczyli w
niecodziennych
zajęciach, które
odbywały się w
otoczeniu lasu i
jeziora w ramach
projektu  
przyrodniczo-
czytelniczego pn.
Oko w oko z rybą.
Za ich
przeprowadzenie
odpowiedzialne
były: p. Barbara
Buller i p. Ewa
Dąbkowska.
Po przyjeździe do
parku, uczniowie
podzieleni na pięć 

 grup, spacerowali
wzdłuż jeziora
Sarcz śnieżkę
przyrodniczo-
edukacyjną.
Podziwiali makiety
gigantycznych ryb
słodkowodnych,
najbardziej
charakterystycznych
i najczęściej
występujących w
naszych
wodach, zwierząt
leśnych oraz
grzybów. Przy
każdej znajdowała
się tablica
informacyjna 

 z dokładnym
opisem danego
gatunku. Uczniowie
wzbogacali
wiadomości
dotyczące
odżywiania,
rozmnażania i
wartości
odżywczych ryb.
Następnie wszyscy
uczestnicy
wycieczki zmagali
się z zadaniami
przyrodniczymi 
i czytelniczymi.
Uczniowie musieli
wykazać się
nazewnictwem

poszczególnych
ryb, ułożyć rap do
wiersza ,,Ryby”
Jana Brzechwy,
odgadnąć zagadki,
w których ukryte
były nazwy ryb oraz
wykonać na piasku
rysunek ryby,
wykorzystując
szyszki, patyki,
kamienie. Wszyscy
z wielkim
entuzjazmem i
zaangażowaniem
wykonywali
powierzone
zadania. 

Wiele zabawy  
i radości dostarczył
dzieciom park
linowy oraz plac
zabaw usytuowany
nad samym
brzegiem jeziora.
Słoneczna,
wiosenna aura,
nietypowe zajęcia
przyrody w terenie,
ciekawe atrakcje
sprawiły, że ta
wycieczka na długo
zapadnie w pamięci
uczniów. 

Ewa Dąbkowska i
Barbara Buller

Ale sum!
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Od bambusika do spininngu
Nie wyobrażam sobie życia bez wędkarstwa, wędkarstwo towarzyszyło mi od zawsze,

więc jest częścią mnie. To tak jakby ktoś zabronił mi oddychać, pić albo jeść
 –wywiad z pasjonatem wędkarstwa.

 Co sprawiło, że zacząłeś łowić ryby?
Mój tata łowił ryby i mój dziadek łowił ryby. Jak miałem
sześć-siedem lat zabierali mnie na nie, a jak miałem
około 10-ciu lat zacząłem już sam chodzić na stawek
ze swoim pierwszym bambusikiem. Stało się to więc
częścią mojego życia.

Jakimi metodami łowisz ryby?
Zaczynając od początku, jak łowiłem z tatą czy
dziadkiem, to była  metoda spławikowa, ponieważ
kiedyś na spininng można było łowić dopiero od 16-
tego roku życia. Na spławik łowiłem białoryb, czyli ryby
niedrapieżne takie jak płotki, leszcze, karasie. Jednak
cały czas marzyłem o tym, żeby łowić na spininng i
kiedy już osiągnąłem ten wiek, zacząłem łowić tylko tą
metodą. Łowię nią po dziś dzień ryby drapieżne takie
jak sandacz, okoń, szczupak czy pstrąg.

Jaki gatunek ryb lubisz łowić najbardziej?
Chyba są takie dwa gatunki całkowicie różne od
siebie. Pierwszy to pstrąg potokowy, a drugi to
sandacz.

A przybliżysz nam trochę bardziej, jak łowi się te
ryby?
Pstrąg potokowy to taka dzika ryba, którą łowię w
bardzo małych rzeczkach lub dopływach tych rzeczek.
Skradam się z bardzo krótką wędką pomiędzy gęstymi
zaroślami nierzadko w towarzystwie chmar komarów.
Są to bardzo czyste rzeczki z dala od wszelkich
zabudowań. Jest to ryba bardzo płochliwa, a ja próbuję
ją przechytrzyć na sztuczne przynęty. Samo złowienie
takiego dzikiego pstrąga jest czymś wyjątkowym.
Bardzo często, przemierzając brzegi takich rzeczek,
spotykam dzikie zwierzęta takie jak dziki, sarny,
jelenie. Czyli jest to w pełni przebywanie wśród dzikiej
przyrody.
Drugą rybą jest sandacz, którego metoda połowu jest
całkowicie inna. Łowię go głównie z łodzi z
wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
elektronicznych takich jak GPS, echosondy, silniki
elektryczne i spalinowe. Rybę tę łowi się głównie blisko
miast w dużych zbiornikach wodnych stworzonych
przez człowieka.

Czy jest to kosztowna dyscyplina?
Myślę, że jeżeli podchodzi się profesjonalnie do
swojego hobby, to zawsze jest to bardzo kosztowne.
Sam sprzęt jest bardzo drogi, przynęty są bardzo
drogie, do tego dochodzą częste kosztowne wyjazdy.

Czyli dużo czasu poświęcasz swojemu hobby?
Zawsze chciałbym poświęcać temu więcej czasu, ale
nie mogę ponieważ mam rodzinę. Mam wspaniałe
dzieci, córkę i syna, wspaniałą żonę i muszę swój
czas poświęcać również im.

Czy wyobrażasz sobie życie bez wędkarstwa?
Nie wyobrażam sobie życia bez wędkarstwa,
wędkarstwo towarzyszyło mi od zawsze, więc jest
częścią mnie. To tak jakby ktoś zabronił mi oddychać,
pić albo jeść. Tak samo nie wyobrażam sobie życia
bez rodziny, jakbym ją stracił, to ogarnęłaby mnie
pustka i nie wiem, czy bym sobie z tym poradził. Tak
samo jest z wędkarstwem jak bym je stracił, to chyba
cały czas czegoś by mi brakowało.
Dziękuję za wywiad.

Oliwia

Udany połów OK
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DALI SZANSĘ PSIAKOM
Od kilku lat Szkolne Koło LOP organizuje zbiórkę
karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Pile.

PIES IDEALNY DLA CIEBIE
Przed podjęciem decyzji o kupnie lub adopcji psa danej
rasy należy wziąć pod uwagę swoje cechy.

30 kwietnia
2018 r.
uczniowie ze
Szkolnego Koła
LOP pod opieką
pani Sylwii
Solak, pani
Marzeny
Ziemann i pana
Andrzeja Bąka
wybrali się do
Schroniska dla
zwierząt w Pile-
Kalinie, by
przekazać
Fundacji "Daj
szansę"
wcześniej
zebraną 

karmę dla psów
i kotów. Zbiórka
rozpoczęła się
już kilka
miesięcy temu i
przyniosła
nieoczekiwane
rezultaty.
Kilkadziesiąt
kilogramów
suchej karmy i
mnóstwo
puszek zebrali
uczniowie,
którzy chcieli w
ten sposób
wspomóc
czworonożnych
przyjaciół.

W schronisku
mieli możliwość
zobaczyć
warunki, w
jakich żyją
bezdomne psy.
Dowiedzieli się
także, jakich
zasad należy
przestrzegać,
aby móc
adoptować
psiaka i jak
później należy
się nim
opiekować.

Julka

Każda rasa psa
wymaga od jego
właściciela
innych
aktywności i
predyspozycji.
1. Jeśli jesteś
aktywny, lubisz
biegać,
wstawać
wczesnym
rankiem i
spędzać dużo
czasu na
świeżym
powietrzu,
idealne dla
ciebie będą psy 

ras: husky,
border collie lub
owczarek
niemiecki.
2. Uwielbiasz
pielęgnować
pieski,
przebierać je i
zabierać w
torebce na
spacer,
koniecznie
wybierz yorka,
shih tzu lub
mopsa.
3. Jeśli
pragniesz psa
obrońcy całego

domostwa,
możesz
polegać na
terrierach,
bokserach i
bullmastiffach.
4. Jeśli chcesz
tylko, by twój
pupil kochał Cię
bezgranicznie,
najlepiej wybrać
mieszańca
popularnie
zwanego
kundlem.

Martyna

.

.

Podziękowanie

int.
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LEPIEJ MIESZKAĆ W DOMU 
CZY W MIESZKANIU?

Klasyczna strategia czasu
rzeczywistego osadzona w

realiach XVII-XVIII wieku

Pewnie nie
macie za
bardzo na to
wpływu. To
wasi rodzice o
tym decydują,
ale gdybyście
mieli prawo
głosu, co
wybierzecie.
Ankieta
przeprowadzona
w klasie 7
wykazała, że
uczniowie
zdecydowanie
wolą mieszkać
w domu. Za tym
rozwiązaniem
głosowało aż
74% klasy. 
Również z
badań
internetowych
wynika, że 60%
ankietowanych

woli mieszkać
w
samodzielnym
budynku. Po
pierwsze,
mieszkając w
domu mamy
większy
komfort
użytkowania.
Możemy go
zbudować go
lub
zaaranżować
według
własnego
pomysłu. 
Określić, ile
będzie miał
pokoi i jak
będzie wyglądał
z zewnątrz. W
domu mamy do
dyspozycji większą
powierzchnię
użytkowania,

dlatego jest to
rozwiązanie
idealne dla
rodzin z dziećmi
i zwierzętami.
Ponadto
posiadacze
domu z
ogródkiem
mogą
dodatkowo
zasadzić
kwiaty,
warzywa i
owoce lub
postawić
huśtawkę, mały
plac zabaw lub
nawet basen, a
w słoneczne dni
opalać się przed
swoją
posiadłością.

Dominika

REDAKCJA WYDANIA: 
Oliwia Kotowska, Dominika Kobiołka, Martyna
Szperkowska, Julia Szałowska, Gracjan Bartol

Opiekunowie: p. K. Strógarek i p. K. Pawłowska
KONTAKT:

niecodziennikszkolny@gmail.com

Kozacy 3 to
trzecia odsłona
wysoko
ocenianej serii
gier
strategicznych
wydanych
przez
ukraińskie
studio GSC
Game World. 
W grze
wcielamy się w
dowódcę armii
kozackiej, lecz
dzięki DLC
możemy zostać
generałem armii
pruskiej,

szwedzkiej,
polskiej lub
hiszpańskiej.
 W grze
dostajemy
misje, w każdej
z nich mamy
cele główne,
które trzeba
wykonać, aby
skończyć
poziom oraz
cele poboczne,
dzięki którym
dostajemy
różne ulepszenia.
Aby odnieść
zasłużony
 

sukces,
musimy dobrze
zarządzać
swoją bazą, by
rozwijać
wojsko,
gospodarkę i
technologię.
Grę serdecznie
polecam,
oceniam ją na
8/10. Cena  gry
to ok. 74 zł. 

Gracjan

Kozacy 3

.

gamerweb.pl

budujemydom.pl
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