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ŚWIĘTO DZIEWCZYN

czyli relaksującą
herbatkę i coś
słodkiego. Miłe
życzenia oraz
muzyczna
dedykacja
wyemitowano także
w szkolnym
radiowęźle. To był
bardzo
sympatyczny dzień.
Dziękujemy!

Z okazji Dnia Kobiet
w szkole odbyły się
małe klasowe
uroczystości.
Każda klasa
świętowała na swój
sposób. Odbyły się
wyjścia do kina i  na
kręgle, było ciasto i
słodkości oraz
mnóstwo życzeń.

Dziewczynki od
kolegów dostały
jakiś miły
podarunek. Chłopcy
z Samorządu
Uczniowskiego dla 
wszystkich pań
pracujących w
szkole
przygotowali 
"ratunkowy zestaw
babeczkowy",

.
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Terrarystyka, 
czyli hodowla zwierząt egzotycznych. 

Moim hobby
jest
terrarystyka,
czyli hodowla
zwierząt
egzotycznych.
Zacząłem się
nią interesować
około 5 lat temu.
Jak byłem 
młodszy, 
panicznie bałem
się pająków i
innych owadów.
Mój kolega z
podwórka  łapał
pająki –
krzyżaki,
których się
bardzo bałem.
Gdy miałem 8
lat, 

przyniosłem do
domu pająka z
podwórka i od
tego zdarzenia
wszystko się 
zaczęło.  Udało
mi się
przezwyciężyć
swój strach.
Zacząłem
namawiać
rodziców na
kupno
ptasznika, a
trwało to przez
rok. Niestety,
moi rodzice byli
sceptycznie
nastawienie do
mojego
pomysłu.
Zamiast pająka
kupili mi rybkę
(bojownika). 

Kiedy bojownik
zdechł, moja
mama
powiedziała, że
za dwa
miesiące będę
mógł kupić
pająka. Babcia
tego samego
dnia oznajmiła,
żebym 
zadzwonił  do
sklepu
zoologicznego  
i zamówił
ptasznika. Już
po tygodniu 
pająk był u nas
w domu. Z tego
powodu byłem
niezmiernie
zadowolony. 
Był to ptasznik
kędzierzawy-

brachypelma
albo pilosum i
mam go do
teraz.  
Z pewnością
pożyje  on
przez 
najbliższe 
dwadzieścia lat.
Potem
zacząłem
kupować
kolejne
ptaszniki:
- Lasiodora
parahybana(
ptasznik
olbrzymi )
- Davus
pentalooris
(ptasznik
tygrysi).

Ptasznika
tygrysiego
sprzedałem  po
dwóch
miesiącach.
Natomiast 
ptasznika
olbrzymiego po
dwóch latach.
Potem
zacząłem
kupować
kolejne gatunki.
Największym z
nich jest (
ptasznik
białokolanowy).
Jest to  samica,
która ma cztery
lata  i mierzy 17
cm długości z
odnóżami. W
mojej
amatorskiej
hodowli

posiadam też 
kameleona
jemeńskiego.
Oprócz tego,
pomagam  w
sklepie
zoologicznym
,,ZOO RAJ”,
który znajduje
się przy ul.
Drygasa 6 w
Pile. Zamierzam
nadal rozwijać
swoją  hodowlę
zwierząt
egzotycznych.

Bartek

. .. .
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Czy jesteś modna? 
Quiz

1.  Jak często chodzisz do galerii
handlowej?
Raz w miesiącu (10 pkt.)
Raz w tygodniu (15 pkt.)
Rzadziej (5 pkt.)

2.  Z jakich ofert najczęściej
korzystasz?
Nowa kolekcja (15 pkt.)
Wyprzedaże (5 pkt.)
Obojętnie (10 pkt.)

3.  Czy masz swój styl?
Nie, ubieram to co mi wpadnie w
ręce (5 pkt.)
Nie, jeszcze go szukam (10 pkt.)
Tak (15 pkt.)

4.  Jaką masz szafę?
Dużą (15 pkt.)
Małą (5 pkt.)
Średnią (10 pkt.)

5. Ile pieniędzy miesięcznie
przeznaczasz na zakupy?
50-100 (5 pkt.)
Powyżej 200 (15 pkt.)
100-200 (10 pkt.)

6. Czy śledzisz pokazy mody
Tak (15 pkt.)
Nie (5 pkt.)
Czasami (10 pkt.)

7.  Z jakich portali
społecznościowych najczęściej
korzystasz?
Instagram (15 pkt.)
Facebook (5 pkt.)
YouTube (10 pkt.)

8. Skąd czerpiesz inspiracje
modowe?
Z czasopism modowych (10pkt.)
Z internetu (5 pkt.)
  Z ulicy, ubieram się jak inni (15
pkt.)

40-60 pkt. Nie jesteś modna. Po
prostu jesteś sobą. Nie ubierasz się
według aktualnych trendów, może
czas to zmienić?

65-85 pkt. Można tak powiedzieć.
Można powiedzieć, że jesteś
modna, jednak trochę ci do tego
brakuje. Może przeczytaj kilka
blogów czy książek o modzie, a na
pewno będzie o wiele lepiej.

90-120 pkt. Jesteś modna! Masz
wyczucie stylu i znasz się na
obowiązujących trendach.

Agata i Oliwia

. Jana i Wioletta
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Wyróżnienia 
w konkursie plastycznym

Brawl Stars  Gra ta jest
stworzona
przez Supercell.
Brawl Stars ma
aktualnie 22
postaci i do
każdej z nich
pasują 3 skiny.
W trybie Heist,
aby wygrać,
musimy
zniszczyć
razem z ekipą
sejf wrogów. 
W pierwszym
trybie

Gem Grab
musimy zebrać
powyżej 10
gemów i
wytrzymać 15
sekund.
W tym trybie
można grać
tylko zespołowo
tak jak w trybie
Heist.
Natomiast w
trybie
Showdown
możemy grać
solo albo duo,
musimy zbierać

skrzynki, w
których są
punkty dodające
siłę oraz
energię. 
W sklepie
możemy co
jakiś czas
dostawać
darmowe
rzeczy, które
pomogą nam w
grze.
Polecamy!

Tymek, Maks,
Dawid

.

REDAKCJA WYDANIA: Bartek, Agata, Oliwia, Jana, Wioletta, Tymek, Maks, Dawid
OPIEKUN: Karolina Strógarek

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

Miło nam
poinformować,
że  Maria
Jacniacka, z kl.
2e, Weronika
Rogowska, z kl.
5b oraz
Bartłomiej
Grajczyk, z kl.
5c  zostali
wyróżnieni w
konkursie
plastycznym
,,Polacy w
świecie znani z
działalności
misyjnej,
technicznej,

archeologicznej
i przyrodniczej”
zorganizowanym
przez Zarząd
Województwa
Wielkopolskiego.
Tegoroczna
edycja dotyczy
działalności
Polaków we
Włoszech.
Wręczenie
nagród odbyło
się 01.03.2019
roku odczas
XXIII Targów
Edukacyjnych
w Poznaniu. 

Praca naszych
uczniów zostały
dostrzeżone
pośród wielu
innych.
Gratulujemy i
życzymy
kolejnych
sukcesów.

Opiekunowie: 
Małgorzata

Bartecka
Ewa

Wyrzykowska
Justyna Baron

.

.

.

.
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