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Filmowa recenzja "Le Petit Prince"
wyróżniona

Pasja czytelnicza
oraz zdolności
medialne takie
cechy posiadali
uczniowie, którzy
wzięli udział w
zorganizowanym
przez Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli w
Poznaniu konkursie
"Książkomania".

Do czytelniczo-
filmowego
wyzwania
przystąpiły tzry
drużyny uczniów z
naszej szkoły.
Uczniowie
przygotowali krótkie
filmowe recenzje
ciekawych książek.
Agata Krauz, Oliwia
Kotowska oraz
Wojtek Breitenbach
zaproponowali

powieść Grażyny
Bąkiewicz
"Mieszko, Ty
wikingu!", Dominika
Kobiołka i Maja
Ganskę
zrecenzowały "Arkę
czasu" Marcina
Szczygielskiego.
Natomiast w
kategorii
obcojęzycznej
Natalia
Bohatkiewicz,
Magda Sierhart i

Julia Szałowska
przedstawiły
powiastkę
filozoficzną Antione
de Saint-Exupery
"Mały Książę". Ich
recenzja zasłużyła
na wyróżnienie jury
konkursu.
1 marca 2019 roku
uczennice wzięły
udział w uroczystej
gali wręczenia
nagród, która
odbyła się podczas

Targów
Edukacyjnych w
Poznaniu. Laureatki
miały także
możliwość wzięcia
udziału w lekcji
poświęconej
kontekstom
kulturowym w filmie
i w projekcji filmu
"Złodziejka
książek".

A&O

W tym
numerze:

Wykopaliska słów,
czyli na tropie
zapomnianych
wyrazów z okazji
Międzynarodowego
Dnia Języka
Ojczystego

Dziewczynka 
z marzeniami

Zdobywca aż
trzech Oscarów

Fortnite Battle
Royale Sezon 8

Chrońmy zmysły. .
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Dziewczynka 
z marzeniami

Zdobywca aż trzech
Oscarów

które sprawiają,
że przyjemnie
się poznaje 
historię
dziewczynki z
marzeniami.

Opowieść
można
wypożyczyć w
bibliotece
szkolnej.
Polecam.

JuliaKsiążka pt.
„Jadzia” Izabelli
Klebańskiej
opowiada o
dziewczynce
posiadającej
bardzo bujną
wyobraźnię.
Sześcioletnia
Jadzia
Brzezińska
mieszka w
Łodzi ze swoimi
rodzicami i
starszą siostrą
Krysią. Jadzia
bardzo
chciałaby się

już uczyć i prosi
Krysię, by ją
czegoś
nauczyła,
jednak ona nie
zgadza się. Gdy
nabroi coś
Krysia, to i tak
częściowo
winna jest
Jadzia. Uwielbia
się bawić i
nawet
najtrudniejsze
do zagrania role
nie są dla Jadzi
problemem. 

Wybucha II
wojna światowa
i Jadzia zostaje
odesłana na
,,wakacje” do
krewnych z
Zawichostu.
Jadzia musi się
ukrywać, a do
szkoły zapisana
jest jako inna
osoba. Słowo
„wakacje” coraz
gorzej jej się
kojarzy i coraz
bardziej chce
wrócić do
domu.

Jadzia to postać
autentyczna i
żyła naprawdę.
Najbardziej w tej
opowieści
podoba mi się
klimat i tło
historyczne.
Jest to ciekawa
historia,
ponieważ na
Jadzię czeka
wiele
niebezpiecze-
ństw, z których
udaje jej się
wyjść cało.
 Ponadto
wydawcy
,,Jadzi’’ zadbali
o  piękne
ilustracje, 

uprzedzam, że
mogłoby ono nie
spodobać się za
bardzo
młodszej
widowni z
powoduFilm „Green

book” to
tegoroczny
zdobywca aż
trzech
Oscarów: za
najlepszy film,
za najlepszego
drugoplanowego
aktora
męskiego –
Mahershala Ali
oraz za
wyśmienity,
oryginalny
scenariusz.
Ostatnio udało
mi się go
obejrzeć

i chciałabym
podzielić się
moimi
wrażeniami i
opinią.
Ten, moim
zdaniem,
rewelacyjny
komediodramat
opowiada o
pewnym
szoferze, (w
którego rolę
wciela się
wspaniały Viggo
Mortensen),
który rusza w
trasę 

koncertową z
wybitnie
utalentowanym
czarnoskórym
mężczyzną.
Akcja dzieje się
w latach
sześćdziesiątych,
a wtedy w
Ameryce był
ogromny
problem z
rasizmem, więc
obu bohaterów
czeka wiele
różnorakich 
doświadczeń i
przygód, 

jednak cała
podróż mocno
zmienia obu
bohaterów.
Według mojej
opinii to film
znakomity i
poruszający
ważne treści, a
także problemy
społeczeństwa.
Mnie skłonił on
do wielu
rozmyślań,
refleksji i
przypływu
morza emocji
podczas
oglądania.
Polecam to
dzieło
wszystkim, lecz
z drugiej strony 

nierozumienia
wielu kwestii i
przedstawio-
nych wątków.

Magda

. empik.com
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Dzień Języka
Ojczystego
"testem
czujności",
dzięki któremu
przypomnieli
sobie zasady
szanowania
polszczyzny.
Taka forma
zabawy z
językiem
polskim
wszystkim się
bardzo
spodobała.

Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów z okazji
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Z okazji
Międzynarodowego
Dnia Języka
Ojczystego
uczniowie
naszej szkoły
wzięli udział w
projekcie
zarejestrowanym
na platformie e-
Twinning.
Zabawa na
lekcjach języka
polskiego
miała na celu
poszerzenie
wiedzy na
temat 

pięknych, ale
niestety
zapomnianych
polskich słów.
Uczniowie z
klasy 4e
wykonali
ilustrowany
"Słownik
Zapomnianych
Wyrazów",
zawiesili
"pranie" z
synonimów
zastępujących
nagminie
używany wyraz
"fajnie".

Jednak
najwięcej emocji
wzbudziło
wśród uczniów
klas 4e, 6a i 7d
trimino, które
polegało na
odnalezieniu
nazw
zapomnianych
zawodów oraz
stworzeniu
podobnej
zabawy dla
rówieśników.
Wszyscy długo
szukali
odpowiedzi, 

"zycer",
"szkutnik" i
"płatnerz", to już
bardzo
zapomniane
profesje. Wiele
radości i
wysiłku
przysporzyło
zadanie
polegające
nawyszukiwaniu
słów w dość
skomplikowanej
wykreślance.
Dodatkowo
wszyscy
uczcili 

W projekcie
"Wykopaliska
słów..." wzięło
udział 57 szkół
z całej Polski.
Dzięki
platformie e-
Twinning
nastąpiła
wymiana
doświadczeń i
możliwość
pochwalenia się
kreatywnością i
efektami
wykonanych
zadań.

Karolina
Strógarek

Wykreślanki Trimino

Zapomniane zawody Słownik Zapomnianych Wyrazów

KS KS

KS KS

https://live.etwinning.net/projects/project/188572
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Fortnite Battle Royale
Sezon 8

Chrońmy
 nasze zmysły

W czwartek
28.02.19 r.
pojawił się nowy
sezon, w
którym Epic
Games
zaskoczyło nas
nowym
karnetem
bojowym, nową
mapą, nową
fabułą i nowym
lobby wyzwań!!!
Karnet bojowy
wzbogacił się o:
- 7 nowych
skinów,
- 3 nowe
emotki,
- 3 nowe lotnie,
- 1 nowy kilof,
- 6 nowych
skórek do broni,

- 7 nowych
plecaków
oraz grafitti i
inne rzeczy.
Wszystko warte
około 30
tysięcy 
v-dolców.
Na mapie
pojawił się
wulkan na
miejscu
„Płaczącej
Puszczy’’, a
wokół niego
jego Jungla, a w
niej zatoka
piratów.
The Block
został
przesunięty na
północną część
mapy.

Nowe
miejscówki to:
- Risky Reels,
- Sunny Steps,
- Lazy Lagon.
Jeszcze do
końca nie
przetestowa-
liśmy
najnowszego
sezonu Fortnite
Battle Royale,
ale jesteśmy
pewni, że
zagwarantuje
wszystkim
graczom
niezwykłą
zabawę.

Michał,
Staś,Dawid,

Kacper

czytać raczej
przy dziennym
świetle w
pozycji
siedzącej,
zadbać o
prawidłową
higienę i
odpowiednią
dietę, badać
swój wzrok i
słuch. 

A&O

W lutym
czwartoklasiści
pod opieką pani
Barbary Buller
przygotowali
plakaty
profilaktyczne
dotyczące
ochrony wzroku
i słuchu.

Oto niektóre z
prozdrowotnych
wskazówek,
których udzielili
uczniowie:
unikać hałasu,
robić przerwy w
słuchaniu
muzyki w
słuchawkach, 

nosić okulary
przeciwsłone-
czne z filtrem
UV , zachować
odpowiednią
odległość od
ekranu
telewizora i
monitora,

.

.

REDAKCJA WYDANIA: Michał, Julka, Magda, Agata, Oliwia, Dawid, Kacper, Staś
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmial.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

BB

fortnitepolska.pl
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