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   WYCIECZKA ŚLADAMI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W maju 2018 roku zostaliśmy laureatami w Ogólnopolskim Konkursie "Tu powstała Polska - Tu wygrała
Polska. 100-lecie Powstania Wielkoplskiego." Nagrodą była wycieczka do Gniezna.

Nasza drużyna z
klasy 6a w składzie:
Wojtek, Gracjan,
Kacper, Krzysiu,
Natalia, Oliwia i
Agata pod opieką
pani Karoliny
Strógarek 12
września 2018 roku
wyruszyła na
wycieczkę do
Gniezna.
Po krótkim
zwiedzaniu
pierwszej stolicy
Polski pojechaliśmy
do Gajówki
Nadleśnictwa
Gniezno.

Przedstawiciele
GRH Garnizonu
Gniezno i Wilczej
Gwardii
przygotowali
specjalnie dla nas i
pozostałych pięciu
nagrodzonych
drużyn bardzo
ciekawą żywą
lekcję historii.
Zajęcia dotyczyły
wojskowości w
okresie Powstania
Wielkopolskiego.
Następnie
przeżyliśmy
niezapomnianą
musztrę wojskową.

Już teraz wiemy, że
prawdziwy żołnierz
wszystko zaczyna
od lewej nogi. Swoje
bojowe umiejętności
wykorzystaliśmy w
następujących
zabawach: rzut
granatem w
opiekunów, celne
pchniecie bagnetem
i szermierce. Po
zajęciach
integrujących
poczęstowano nas
kiełbaskami z grilla.

W czwartek rano
odwiedziliśmy 33.
Bazę Lotnictwa
Transportowego w
Powidzu. Nie
możemy zdradzać
zbyt dużo
szczegółów tej
wizyty. Pochwalimy
się jedynie tym, że
byliśmy w kokpicie
wojskowego
samolotu
transportowego
Lockheed C-130
Hercules.

Po południu w
strugach deszczu
pomaszerowaliśmy
gnieźnieńskimi
śladami
Powstańców
Wielkopolskich oraz
zapaliliśmy znicze
na ich grobach.
Oczywiście,
zwiedziliśmy także
Katedrę
Gnieźnieńską.
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KRÓLIKI OPANOWAŁY
GNIEZNO

Pilnie prze-
studiowaliśmy
żywot św.
Wojciecha i
pokonaliśmy
240 stopni, aby
wejść na wieżę
Katedry.
Trzeciego dnia
wycieczki
wyruszyliśmy
do Poznania, by
zwiedzić
Muzeum
Powstania
Wielkopolskiego
1918-1919.
Obejrzeliśmy
tam krótki film o
walkach
powstańczych
w Poznaniu i
ekspozycję
dotyczącą tego
okresu. 

O godzinie 17 w
Starostwie
Powiatowym w
Gnieźnie odbyło
się uroczyste
podsumowanie
konkursu,
podczas
którego
otrzymaliśmy
okolicznościowe
medale i
upominki od
pani Starosty
Beaty
Tarczyńskiej.
Dowiedzieliśmy
się także, iż
tematem
kolejnej edycji
będzie "szlak
Piastowski".
Niebywałą
atrakcją

okazała się
projekcja
animacji o
Powstaniu
Wielkopolskim
wykonana z
klocków LEGO
w ramach akcji
Herosi
Wolności.
Sprawdziliśmy
też nasze
zdolności
modelarskie,
wykonując
papierowe
repliki
samolotów.
Wyjazd do
Gniezna był dla
nas niezwykłą
lekcją
upamiętniającą
Powstanie
Wielkopolskie. 

Oliwia

Jak pewnie
wiecie, kilka lat
temu we
Wrocławiu miała
miejsce inwazja
około 300
krasnali, które
już na dobre
zadomowiły się
w tym mieście.
Natomiast w
tym roku
Gniezno
opanowały
króliki. Są to
nieduże rzeźby 

przedstawiające
sylwetki tych
przemiłych
zwierzątek.
Odnalazłam
m.in. królika
"Kolejarza",
"Powstańca
Wielkopolskiego",
"Murarza",
"Medyka" i
"Skrybę". Te
nietypowe
rzeźby są
częścią
powstającego
Traktu
Królewskiego

skierowaną  do
najmłodszych
turystów. Już
niedługo będzie
można
wyśledzić
wszystkie
króliki w
mobilnej
aplikacji "Królika
GOŃ!" Podczas
wizyty w
Gnieźnie
odszukajcie
wszystkie 
króliki.

Agata

Przed Katedrą

Agata

Wojskowa musztra

KS

Inwazja króli!

KS
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LIST DO DOROSŁYCH JAKI STYL MUZYCZNY DO
CIEBIE PASUJE? - QUIZ

Piła, 8.09.2018r.

Drodzy Dorośli!
  Od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy ja, czyli
nastolatek, i Wy, czyli dorośli, rozumiemy się idealnie
w każdym temacie. Czasami nie mam odwagi
dyskutować, więc postanowiłem w tym liście
przybliżyć Wam świat nastolatka.
Jest wiele rzeczy, którymi się interesuję. Wolę
spędzać czas w domu, bo tu są moje ulubione sprzęty
– komórka, telewizor i komputer. To dzięki nim
zdobywam wiedzę, której nie znajdę gdzie indziej.
Powiem, że najchętniej napisałbym do Was smsa lub
wiadomość na WhatsApp, ale nie zmieści się tam tyle
tekstu.  Lubię grać w gry na komputerze, ale też na
XBOX. Jedną z rzeczy ważnych dla nastolatków jest
to, że niektórych gier nie da się spauzować tzn.
zatrzymać. Są to głównie gry multiplayer (online). Do
najpopularniejszych należą m.in. Fortnite  i CS:GO.
Dlatego bardzo proszę, nie denerwujcie się, gdy
mówię, że przyjdę za chwilkę.
Drugą ważną rzeczą jest muzyka. Trzeba pamiętać, iż
każdy nastolatek ma swój odmienny, ulubiony gatunek
muzyczny. Czasem można się go domyśleć po
ubiorze nastolatka (codziennym lub np. na koncert).
Mój ulubiony rodzaj muzyki to pop.
Ostatnio bardzo ważnym stał się  tzw. slang
młodzieżowy. Wam jest pewnie ciężko go zrozumieć,
ale postaram się podać dobry przykład.
Najpopularniejszym słowem jest XD. Mówi się tak
wtedy, gdy chcemy wyrazić zadowolenie. Też
znanym, ale już rzadziej używanym, jest LOL, które
oznacza zdziwienie. Drodzy dorośli, Wy tego nie
wiecie, ale gdy tak kulturalnie i inteligentnie kończycie
sms kropką, to mnie to nie dziwi, ale moi koledzy w ten
sposób wyrażają swoją złość.  Dorośli i nastolatki to
nieco inne światy, a moje zachowanie może czasem
wydawać się niezrozumiałe.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, iż bardzo Was 
szanuję . Wiem, że wszyscy dbamy o to,  aby się
dobrze rozumieć.

Wojtek

1. Jak często
słuchasz
muzyki?

a) codziennie po
kilka godzin
b) często
c) raz w
tygodniu
d) raz na jakiś
czas

2. Czy masz
swojego
ulubionego
piosenkarza/piosenkarkę?

a) tak
b) nie
c) nie wiem
d) mam kilka

3. Kim jesteś?

a) optymistą
b) pesymistą
c) realistą
d) nie wiem

4. Jaki jest Twój
styl ubierania
się?

a) rockowy
b) elegancki
c) luźny
d) to co jest w
modzie

5. Grałeś kiedyś
na
instrumencie?

a) tak, tochę
b) nie
c) mam taki
zamiar
d) uczyłem się
w szkole
muzycznej

6. Co sądzisz o
muzyce
poprzednich lat?

a) wolę
współczesną
b) jest najlepsza
c) nawet mi się
podoba
d) jest mi
obojętna

7. Lubisz gdy
piosenki są o...

a) wolności
b) zabawie
c) życiu
d) uczuciach

8. Co chciałbyś
odwiedzić?

a) Nowy Jork
b) Londyn
c) Paryż
d) Los Angeles

NAJWIĘCEJ
ODPOWIEDZI
A :
RAP
 B:
POP
 C:
ROCK/HEAVY
METAL
D:
MUZYKA
KLASYCZNA

Maja i Julia

. Maja i Julka
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OGŁOSZENIA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

MAMY NOWY REKORD!

.

.

UWAGA!!!
ZBIÓRKA
KARMY DLA
ZWIERZĄT ZE
SCHRONISKA

Zachęcamy
serdecznie do
wzięcia udziału
w
organizowanej
przez
Samorząd
Uczniowski
zbiórce karmy i
innych rzeczy
dla psów i
kotów
przebywających
w schronisku
dla
bezdomnych
zwierząt.

Pokarm
przynosimy do
sali nr  110.

AKCJA TRWA
DO

 3. 10. 2018r.

POMÓŻCIE
BEZDOMNYM
ZWIERZAKOM.  

Okazało się, że
język migowy
nie jest wcale
taki trudny.
Klasy 6a i 6b 
nauczyły się
migać osiem
słów, które
oznaczały:
"Dzisiaj cała
Piła miga
razem.
Pozdrawiamy
wszystkich
głuchych". 
Takie
pozdrowienia
zobaczyły za
pośrednictwem
TV Asta
wszystkie
niesłyszące
osoby.

Bicie rekordu
odbyło się 25
września 2018
roku w Invest
Parku podczas I
Pilskich
Obchodów
Międzynarodo-
wego Dnia
Głuchych i
Języka
Migowego. 
W Księdze
Rekordów
Niecodziennych
i Osobliwości
znajdzie się
informacja, że
ponad 400
uczniów pilskich
szkół

wspólnie
przesłało
pozdrowienia w
języku
migowym.
Poprzedni
rekord Polski
ustanowiło 276
osób. 
Organizatorzy
wydarzenia
podziękowali
wszystkim
uczestnikom,
dedykując im
nową piosenkę
o naszym
mieście "Moje
miasto".

Igor

Redakcja wydania: Agata, Oliwia, Wojtek, Julia, Maja, Igor
Opiekun: p. Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Bicie rekordu!Zbiórka karmy
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