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,,Świąteczna gorączka’’
  Święta tuż, tuż. Został już tylko tydzień do Bożego Narodzenia.  Wszyscy zniecierpliwieni czekają na to,
by zasiąść przy świątecznym stole. Tylko, że najpierw trzeba się przygotować 12 potraw, kupić, prezenty,
ubrać choinkę i posprzątać dom. Zaczęła się świąteczna gorączka!

Całe galerie
wypełnione są
ludźmi, wszędzie
pośpiech i
przedświąteczne
szaleństwo.
Nie było by w ty nic
złego, gdyby nie
fakt, że w tym szale
nie patrzymy na
innych ludzi. Dzisiaj
byłam w galerii
handlowej i nie
mogłam uwierzyć,
że nikt nawet nie
pomyślał, żeby
przepuścić w
kolejce kobietę w
ciąży. Przecież
każdy wie,
że kultura osobista 

wymaga
przepuszczenia 
osoby ciężarnej do
kolejki. Niestety,
każdy zachowywał
się tak, jakby nie
widział tej kobiety.
Ludzie są ślepo
zapatrzeni w siebie i
swoje potrzeby i nie
zauważają osób
potrzebujących
pomocy. Często
wrzucamy do
puszek pieniądze
dla potrzebujących,
a nie pomagamy
bezpośrednio tym,
którzy w danej
chwili tej pomocy
potrzebują. 

Czy ktokolwiek
zwraca uwagę na
osoby starsze? 

Może warto pomóc
czasami
niedowidzącym
osobom  w
przeczytaniu ceny
produktów,
 bądź pomóc im 
w dźwiganiu
ciężkich zakupów.
  Również przed
galeriami
handlowymi, na
parkingach,
 ludzie nie zwracają
uwagi na innych. 

Bezmyślnie
zastawiają
samochody,
zastawiając innych.
Niby święta
powinny 
być powodem do
szczęścia,
wzajemnej radości i
uprzejmości, a
większość w tym
czasie bierze udział
w wyścigu. 

Tylko dokąd?
Myślę, że ta cała
świąteczna
gorączka nie
powinna nami
zawładnąć.
 

Może powinniśmy
czasami zwolnić,
spojrzeć na drugą
osobę, miło
zagadać w kolejce
do kasy? Takie
małe gesty nic nie
kosztują, a sprawią,
że nie będziemy
mieć w sobie złej
energii, a u innych
wywołamy uśmiech
na twarzy. Po takim
drobnym geście
będziemy mogli
powiedzieć o magii,
a nie gorączce
świątecznej. 

Natalia

.. Pixabay
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Komiks o Piłsudskim

„Ponad
wszystko”
Nicoli Yoon to
opowieść o
miłości
zmierzającej ku
katastrofie.
Główną
bohaterką jest
Madeline
Whitter,
osiemnastoletnia
dziewczyna,
która choruje na
 SCID. Od
urodzenia
przebywa w
swoim białym,
codziennie
dezynfekowanym
pomieszczeniu
w towarzystwie 
książek i
komputera.
Jedyne osoby,
z którymi
spędza czas to
pielęgniarka
Carla i jej
mama, do
których ma
bezgraniczne
zaufanie.Życie
Maddy jest
bardzo
monotonne i
panuje w nim
codzienna
rutyna.
Bohaterka z
przekonaniem
myśli, że już
nigdy nic się nie
zmieni. 

Jednak jej
egzystencja
zmienia się
pewnego dnia o
180 stopni. W
sąsiednim
domu
zamieszkuje
dwoje
nastolatków.
Maddy zaczyna
się szczególnie
interesować
Olly’m. Jest to
wysoki,
szczupły i
bardzo zwinny
chłopak.
Dziewczyna
bardzo szybko
nawiązuje z nim
kontakt. Po
pewnym czasie
pisania na
czacie,
stwierdza, że
musi
porozmawiać w
„realu” z nowym
sąsiadem. W
efekcie
zauważa, że
sterylne życie
jest nudne. Z
nieśmiałej i
pogodzonej ze
swoją chorobą
dziewczyny
zmienia się w
nastolatkę, która
mimo
czyhającej na
nią śmierci,

postanawia
cieszyć się
pozostałym jej
życiem.
Madeline
sprzeciwia się
mamie i
postanawia
wyjechać z
ukochanym. 
  Nie wyjawię,
jak kończy się
ta powieść,
powiem tylko,
także będziecie
zaskoczeni.
Książka ta
zajęła 1 miejsce
na liście
bestsellerów
„New York
Timesa”. Jest to
powieść
dedykowana
nastolatkom, jednak
z pewnością
zainteresują się
nią też starsze
pokolenia.
Dzieło to miało
bardzo
pozytywny
odbiór, a w 2017
roku w kinach
mogliśmy
spotkać się z
jego
ekranizacją. „Ponad
wszystko” to
lektura na kilka
godzin, czyta
się ją  szybko

Powieść "Ponad
wszystko"
zakupiona
została przez
bibliotekę
szkolną 

w ramach 
Narodowego
Programu
Rozwoju
Czytelnictwa.

i przyjemnie.
Opowieść o
życiu Maddy
 wiele razy
sprawiła, że
bardzo się
śmiałam. Jest
ona przepięknie
wydana i bardzo
miło się na nią
patrzy. Moim
zdaniem jest to
jedna z
najlepszych
książek, 
jakie
przeczytałam w
życiu. Po prostu
musicie
przewertować
tę ciekawą i
bardzo
wciągającą
powieść.

Oliwia

.

Niedawno
obchodziliśmy
100. rocznicę
odzyskania
Niepodległości
przez Polskę. Z
tej okazji
Muzeum Józefa
Piłsudskiego w
Sulejówku
ogłosiło
Konkurs na
planszę
komiksową
"Bohater z
wąsem"
opowiadającą 

wybraną
anegdotę lub
historę z życia
Marszałka. 
Inspiracji miały
służyć wpisy na
tematycznym
blogu
muzealnym
"Bohater z
Wąsem" 
Celem
konkursu było
przede
wszystkim
upowszechnianie
wiedzy 

na temat
postaci Józefa
Piłsudskiego
oraz
reprezentowanych
przez niego
wartości,
tradycji i idei
niepodległościowych.
Prezentujemy
planszę
wykonaną
przez Maję
Ganske 
z kl.IIIF.

Agata

OK
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Bohater z wąsem
Maja
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Szkoła w Ugandzie
W tym odcinku dowiecie się, jak funkcjonują szkoły

w Afryce.

REDAKCJA WYDANIA: Natalia, Oliwia, Agata, Maks, Julka
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Zimowa opona
przyszłości

Rok szkolny w
Ugandzie
podzielony jest
na trzy
trymestry.
Dzieci każdego
roku
rozpoczynają
naukę na
przełomie
stycznia i
lutego, a kończą
egzaminami w
listopadzie. 
Grudzień i
styczeń 

to czas wakacji.
Szkoła
podstawowa
trwa 7 lat. 
Pierwsze dwa
lata to nauka
języka
angielskiego,
ponieważ w
kolejnych latach
zajęcia
prowadzone są 
w tym języku.
Oprócz
podstawowych
przedmiotów
uczą się wiedzy
o rolnictwie, 
gdyż Uganda to
kraj rolniczy. 
Lekcje
zaczynają się 

codziennie o 8
rano i trwają do
godziny 16.00, a
w ich trakcie
jest godzina
przerwy na
lunch. Nie ma
prac
domowych, bo
nie wszyscy
mają w domu
podręczniki,
przybory
szkolne czy
miejsce do
nauki. A wielu z
nich musi
jeszcze
pracować po
powrocie. 
Szkoły w
Ugandzie są
odpłatne. 

Rodzice muszą
płacić za każdy
trymestr i kupić
dziecku
mundurek, który
jest
obowiązkowy.
Bez niego nie
można
uczestniczyć w
lekcjach.
Niestety,
niewielu
rodziców stać
na to, aby
posłać
wszystkie ich
dzieci do
szkoły, więc
często
wybierają tylko
jedno dziecko.

Maks
izba szkolna

W listopadzie
uczniowie
naszej szkoły
pod opieką pani
Bogusławy
Różańskiej
wzięli udział w
konkursie
organizowanym
przez kierowcę
rajdowego
Kajetana
Kajetanowicza w
ramach
kampanii: 
"Bezpieczni

 na drodze". 
Zadaniem
uczestników
edycji 2018 roku
było
przygotowanie
pracy
konkursowej,
aktywności w
dowolnej formie
(np.: rysunek,
inna forma
plastyczna, film,
nagranie audio,
instalacja,
rzeżba,

piosenka, flash-
mob itp.)
mającej na celu
zobrazowanie
następującej
tematyki:
„Zimowa opona
przyszłości”.
Uczniowie
wykonali wiele
prac, niestety,
nasza szkoła
nie znalazła się
w gronie
laureatów. 

.
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