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NIE HEJTUJ - NIENAWIŚĆ DELEJTUJ!

Pod takim hasłem
obchodziliśmy 
5 lutego  Dzień
Bezpiecznego
Internetu. 
Uczniowie z SU
przygotowali
pokonkursową
wystawę plakatów,
audycję dotyczącą
cyberprzemocy
emitowaną w
szkolnym
radioweźle oraz 

prezentację
wyświetlaną tego
dnia na tablicy w
holu na parterze
szkoły.  Uczniowie
wzięli udział w
zabawie, która
polegała na
wykorzystaniu
znaczka DBI w celu
wyszukiwania
niezbędnych
podczas
odpowiedzi ustnych
informacji.

Niektóre klasy
miały możliwość
sprawdzenia
swoich wiadomości
na temat
bezpieczeństwa w
sieci podczas "testu
czujności".
Przeprowadzone
działania zostały
zarejestrowane na
ogólnopolskiej
mapie inicjatyw
Dnia Bezpiecznego
Internetu.

.

.
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Aquapark 
z rekinami

Recenzja gry 
‘’Don’t Starve Together’’

"’Don’t Starve
Together’’ to po
prostu świetna
gra z nietypową
grafiką 2D,
która nadaje
mroczny i
tajemniczy
nastrój.

Filip

Jeśli lubisz
wodne atrakcje i
chcesz
popływać z
rekinami,
koniecznie
musisz wybrać
się do
Aquaparku w
Redzie
niedaleko
Gdyni. W
kompleksie
znajdują się
dostępne przez
cały rok
baseny, sauny i
papugarnia.
Największą
atrakcją jest
ogromna
zjeżdzalnia
zakończona
przeszklonym
tunelem 

biegnącym
wewnątrz
akwarium z
pływającymi
rekinami.
Niestety,
morskie
drapieżniki nie
są zbyt duże,
ale i tak robią
wrażenie. W
Redzie można
poszaleć  na
kilku innych
zjeżdzalniach:
pontonowej,
świetlnej i
ekstremalnej. W
środku hali
basenowej
można
skorzystać z
całą rodziną z
pofalowanej
zjeżdżalni
pontonowej

i zrelaksować
się, leniwie
płynąc rzeczką
o długości 315
metrów. Wśród
atrakcji są też
baseny z
okrętem
pirackim,
zamkiem, kulą
wywołującą fale.
W Aquaparku w
Redzie można
przenocować w
specjalnych
tropikalnych
namiotach
hotelowych.
Jeśli czcesz
stanąć oko w
oko z rekinami,
wybierz się do
Redy. 

Maja

 na temat
rozgrywki, gdyż
bez niej bardzo
trudno będzie
przetrwać.
Bardzo lubię tę
grę, gdyż jest
bardzo ciekawa
i wciągająca. 

Polecam ją
osobom, które
nie boją się
wyskakujących
wrogów i lubią
tematykę
survivalową.Jest to gra

komputerowa,
oparta głównie
na opcji
przetrwania.
Jednocześnie
jest to
samodzielny
dodatek do gry
‘’Don’t Starve’’
polegający na
rozgrywce
wieloosobowej. 
Wielu graczy
może się łączyć
i grać razem.
Grę
urozmaicają
także 

różne elementy
np. pory roku,
zmiana pogody,
a także dużo
potworów, z
którymi trzeba
walczyć. Na
początku
tworzy się
serwer, na
którym będzie
się toczyła
rozgrywka,
wybiera się
postać i
ustawienia
świata

Grając, trzeba
zdobywać
 pożywienie,
dbać o
psychikę, a
także uważać,
aby się nie
zabić. Gdy
gramy z jakimś
innym graczem,
wtedy może
nas uzdrowić.
Niestety, w
aplikacji nie jest
 obsługiwany
język polski.
Trzeba też mieć
wiedzę .

.

.

fb Aquapark Reda
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Daj Włos! 
Instrukcja ścinania włosów

        Dlaczego warto
zapuszczać włosy?

Pewnego dnia
spojrzałam w
lustro i
zobaczyłam, że
mam bardzo
długie włosy,
chciałam coś z
nimi zrobić.
Postanowiłam,
że je obetnę.
Mama
powiedziała, że
mogę jeszcze
trochę te włosy
zapuścić, a
później oddać je
fundacji, która
robi peruki dla
osób, 

które straciły
swoje włosy z
powodu
nowotworu.
  Pomyślałam,
że warto je
jeszcze trochę
zapuszczać, a
później je ściąć.
I tak zrobiłam. 
Następnie moja
siostra zrobiła to
samo, a później
także moja
mama. Teraz
wiem, 
że warto
pomagać. 

.

Celem akcji
Fundacji
Rak'n'roll "Daj
włos!" jest
przekazanie 
doskonałych,
wygodnych i
pięknych
peruek
kobietom, które
walczą z
rakiem. Dzięki
temu mogą
wyglądać
znacznie lepiej i
mają więcej siły
w drodze do
zdrowia.

Julka

Z jakich
włosów można
utkać perukę? 
•minimalna
długość to 25
cm mierzone na
rozpuszczonych
włosach; 
• włosy należy
przed ścięciem
umyć, bez
stosowania
odżywki;
• włosów nie
wolno
pomieszać
(końca z
nasadą);

włosy mogą być
farbowane, ale
nie mogą być
rozjaśniane lub
farbowane
henną.

Włosy można
obciąć w
każdym salonie
fryzjerskim,
ważne jest, by
były one ścięte
według
poniższych
zasad:

1. Umyte i
wysuszone
włosy podziel
na kilka pasm.
2. Każde pasmo
zapleć w
warkocz, po
czym zwiąż
gumką (najlepiej
recepturką) dla
bezpieczeństwa
w kilku
miejscach. 
3. Warkocze
utnij około 2 cm
powyżej 

powyżej
utrzymującej ich
gumki (od
strony głowy),
nie należy ich
wyrównywać. 
4. Oznacz
nasadę włosa,
np. włóż pod
gumkę
karteczkę z
napisem
"nasada". 
5. Ścięte i
dokładnie
wysuszone
warkocze
zawiń, 

 np. w papier lub
ręcznik
kuchenny. 
6. Wypełnij
oświadczenie o
przekazaniu
włosów
(dostępne na
www.raknroll.pl/dajwlos)
7. Włosy wraz z
oświadczeniem
wyślij na adres: 
Fundacja
Rak'n'Roll ul.
Wiśniowa 59/6
02-520
Warszawa

W Pile
współpracą z
Fundacją Rak'n'Roll
zajmują się dwa
salony
fryzjerskie: 
Salon Fryzjerski
J.Vita przy
ul. Śniadeckich
21C
 i Salon 
Angelo Rivieri
przy
ul.Kilińskiego 8.
Informacje ze
strony
www.raknroll.pl

Julka
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Departament
Edukacji i Nauki
Urzędu
Marszałko-
wskiego
Województwa
Wielkopolski-
ego już po raz
kolejny
organizuje
konkurs „Polacy
w świecie 

znani z
działalności
misyjnej,
technicznej,
archeologicznej
i przyrodniczej”.
Tegoroczna
edycja dotyczy
działalności
Polaków we
Włoszech.

sylwetki
Polaków
znanych we
Włoszech.
Oczywiście
najwięcej prac
nawiązywało do
działalności
papieża Polaka
- Jana Pawła II.
Pojawiły się
także
propozycje

Polacy znani we Włoszech

określonego w
temacie na
dany rok. 
Również
uczniowie
naszej szkoły
postanowili
wziąć udział w
konkursie i
wykonali ponad
20 pocztówek
prezentujących

Celem
Konkursu jest
wzbudzenie
zainteresowania
wśród uczniów
historią
sławnych
Polaków w
świecie oraz
historią,
geografią i
kulturą kraju, 

osiągnięć
Krzysztofa
Piątka, Roberta
Kubicy czy Kasi
Smutniak.
Rozstrzygnięcie
Konkursu
nastąpi  w
dniach od 1 do 3
marca br.

Trzymamy
kciuki!

Prace konkursowe

REDAKCJA WYDANIA: Maja, Filip, Julka, Agata, Oliwia
Opiekun: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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